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Status aktiviteter
Administrativa
• Arbete med projektplan för tillståndsansökan i stort klar. 
• Översyn av tidplan pågår. Nytt arbetsförslag med kritiska punkter är framtaget.
• Nytt arbetsmaterial om detaljerad kalkyl investeringskostnader och fördelningar presenteras på nästa 

styrgruppsmöte
• Bergvik skog AB och Gävle kommun överens om eventuellt markbyte.
• För och nackdelsanalys av vattenverksplacering pågår.
• Ansökan om planbesked lämnas in under våren
• Vi har haft informationsmöte med närliggande verksamheter i februari och mars 

Teknik
• Deponin från Stora Enso verkar under kontroll. Stora Enso har dock fått föreläggande av Lst i Uppland om 

vidare utredning. 
• Beredningsförsök vid brunn 1601 startade. Järn visar bra resultat. Mangan för tidigt att kunna få resultat.
• Försök med reducering av kalk startar under april.
• Infiltration ”travgropen” (område C) startades i december 2016.
• Infiltration Fråganbo (D) och Mon (A) under projektering. Planerad start under april i område A.
• Midvatten har reviderat sin plan och Brunn 4 verkar behövas för underlag till tillståndsansökan. 



Tidplan

• Kan vi besluta om genomförande årsskiftet 2017/2018?

• Teoretisk tidpunkt för tillstånd i mark och 
miljödomstolen juni 2020.

• Beräknad tidpunkt för Vattenverk i drift (om tillstånd) 
är tidigast december 2021



Diskussion



Beslut från Styrgruppen

• Projektet jobbar vidare med förslaget att Älvkarleby kommun skall 
äga den mark som eventuellt förvärvas av Bergvik Skog AB inom 
utredningen. Områden för vatten-anläggningar (tex verk och 
brunnar) ägs av Gästrike/Älvkarleby/Gävle vatten AB.

• Projektet utreder vidare om det finns en alternativ 
distributionslösning för kunderna i Älvkarleby kommun från nytt 
vattenverk för att sänka kostnaden för överföringsledningar.

• Gemensam workshop med KS från Älvkarleby och Gävle kommuner 
planeras till november

• Tidplanen för beslut om eventuellt genomförande revideras utifrån 
dagens status.

• Nästa möte 2017-06-13



Tack för deltagandet och 
engagemanget!


