
Välkommen!

Varsågod att hämta fika innan du sätter dig!



Varför träffas vi idag?

• Vi berättar om status i projektet, den tekniska 
vattenutredningen och varför utbyggnad av 
vatten och avlopp blir förskjuten

• Vi svarar på dina frågor

Lena Blad, VD & Karolina Stenroth, Processingenjör vatten



Informationsmöte 13 maj 2017

• Kort om Gästrike Vatten

• Projektet utbyggnad av kommunalt VA 

• Försening i tid pga utökad vattenutredning

• Detta händer framåt

• Frågor

• Information och kontaktvägar

Agenda



Gästrike Vatten AB

• Bildades 1 maj 2008

• VA-Samverkan över kommungränserna

• Samla erfarenhet och kompetens 

• Ansvarar för drift och utveckling av de 
allmänna vatten- och avlopps-
anläggningarna  i fem kommuner

• Kommunägt aktiebolag

• Helt avgiftsfinansierad verksamhet

• Lagen om allmänna vatten- och 
avloppstjänster (2006:412) styr 
verksamheten

Östhammar 
vatten



Bakgrunden är Gävle kommuns 
utbyggnadsplan



Gästrike Vatten AB
moderbolag

Beredning

Beslut

Hofors Vatten AB
dotterbolag

Ockelbo Vatten AB
dotterbolag

Gävle Vatten AB
dotterbolag

Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige

Älvkarleby Vatten AB
dotterbolag

Verksamhetsområde

• Ett geografiskt område som beslutas av kommunfullmäktige 

• Gästrike Vatten är skyldig att ordna VA-tjänster och se till att 
dem fungerar

• Fastighetsägaren är skyldig att betala avgift och har 
brukningsrätt



Tidplan från 2015

Våren 2015 Gästrike Vatten utreder och planerar för 
VA-utbyggnad

Höst 2015 Ritningar tas fram

Nytt Informationsmöte för fastighetsägare

Utskick till fastighetsägare

2016 VA-utbyggnad

2017 Anslutning till VA



Tidplan från 2015

Våren 2015 Gästrike Vatten utreder och planerar för 
VA-utbyggnad

Höst 2015 Ritningar tas fram

Nytt Informationsmöte för fastighetsägare

Utskick till fastighetsägare

2016 VA-utbyggnad

2017 Anslutning till VA

UTREDNING VISADE ATT MYCKET OMFATTANDE 
OMBYGGNATION OCH FÖRBÄTTRING AV 
PROCESSERNA I VATTENVERKET KRÄVS ÄN VAD 
VI RÄKNAT MED



Vattenutredning -
Dricksvattenproduktion idag

• Det går inte att öka kapaciteten i vattenverket 
så mycket som behövs för att försörja den 
föreslagna utbyggnationen vid 
Hamrångefjärden. 



Vattenutredning -
Dricksvattenproduktion idag, forts

• Totras vattenverk 
producerar dricksvatten 
till Hamrånge, Totra, 
Bergby och Norrsundet
i genomsnitt 10 l/s

• Det är grundvatten från 
Lössenåsen som 
förstärks med 
infiltration av 
ytvattenpåverkat 
grundvatten. 

Vattenskyddsområdet Lössenåsen



Fortsatt arbete inom 
vattenutredningen

Kort sikt

• Mindre processoptimeringar 
på Totra vattenverk för att 
förbättra kvalitet och i viss 
mån kapacitet

• Minska utläckage på 
ledningsnätet för att nyttja allt 
vatten som produceras

Längre sikt

• Överföringsledning från 
Gävle

• Totra vattenverk och 
vattentäkt blir en del av 
vattenförsörjningssystemet i 
Gävle

Viktigt att hitta en långsiktigt hållbar vattenförsörjning i 
Hamrånge, Totra, Bergby och Norrsundet 



Vad händer nu?
2015- Fortsatt utredning av vattenförsörjning

2018 Beslut om inriktning för vattenförsörjning
Nytt Informationsmöte för fastighetsägare med tidplan

2018/2019 Ritningar tas fram 
Informationsmöte för fastighetsägare
Kundsamråd med fastighetsägare (utskick)
Beslut om verksamhetsområde (Kommunfullmäktige i Gävle)

VA-utbyggnad, tar ca 1 år
Vilket år beror av åtgärder för att lösa vattenförsörjningen

Anslutning till VA, inom 2 år från det att utbyggnaden är klar



Din väg till kommunalt VA



Produktbladen ger dig vägledning 
Produktblad: Ordlista, Ansvar och kostnader

Produktblad: Ansvar och kostnader

Produktblad: Att anlita en entreprenör, fastighetspumpstation/självfall

Produktblad: Vattenmätare

Produktblad: Checklista på baksidan av fastighetspumpstation/självfall

Förbindelsepunkt meddelas och faktura skickas

Produktblad: Larmar din pumpstation?



Förslag till 
verksamhetsområde

Beslut om behov av kommunalt 
VA fattat av  
Samhällsbyggnadsnämnden, 
Gävle 27 augusti 2015



Fastighetsägarens kostnader
• Anläggningsavgift – engångskostnad

Taxan i Gävle kommun vid tillfället som anslutning

kan ske tillämpas. 
• Behålla eget vatten 

• Inlösen av enskilt avlopp 

• Brukningsavgift – periodisk kostnad 

• Ledningsarbeten på din fastighet 

Funderingar – kontakta oss för ett möte! 



Vatten och Avlopp 

1 bostadshus

1 500 m2 fastighetsareal

Beräknad avgift 2017:

153 382kr inkl. moms



Frågor?



Samlad information på hemsidan



Kontakt

Gästrike Vatten
Kundservice

info@gastrikevatten.se
Telefon: 020-37 93 00
www.gastrikevatten.se

Jessica Zetterholm
Projektadministratör

mailto:info@gastrikevatten.se


Sammanfattning

• Utbyggnaden av kommunalt vatten och avlopp 
dröjer

• Utbyggnad sker för att skydda vattentäkten och 
miljön

• Vattenutredning fortlöper
• Inrättande av verksamhetsområde för VA dröjer
• Vi gör utskick inför nästa steg
• Samlad information på hemsidan
• Kontakta oss gärna!



Tack för att du kom!

info@gastrikevatten.se
020-379 300

www.gastrikevatten.se

mailto:info@gastrikevatten.se

