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Avgränsningssamråd inför ansökan om tillstånd enligt miljöbalken 
 

 
Inom utredningsområdet studeras förutsättningar och möjlig påverkan av den planerade 
verksamheten medan delområdena visar var planerade anläggningar kommer att byggas. 
 
 
Aktuellt samråd avser tillståndsansökan för att anlägga en ny vattentäkt och nya 
dricksvattenanläggningar vid Mon i Älvkarleby kommun, Uppsala län med: 

• högsta uttag av ytvatten från Dalälven om 72 000 m3/dygn 
• högsta uttag av grundvatten ur Uppsalaåsen om 77 000 m3/dygn 
• infiltration av högst 79 000 m3/dygn i Uppsalaåsen  

 
Dessutom yrkas att renat processvatten släpps till Dalälven samt att spolvatten och renat dagvatten 
infiltreras i Uppsalaåsen. Därutöver kommer även arbeten att krävas för nedläggning av ledningar 
och andra för verksamheten nödvändiga arbeten för att möjliggöra ovanstående verksamheter. 
  

1. Råvattenstation Dalälven 
2. Mons vattenverk 
3. Infiltrationsområde Mon 
4. Brunnsområde grundvatten 
5. Infiltrationsområde Fråganbo 
6. Infiltrationsområde Västanån 
 

Älvkarleby Vatten AB och Gävle 
Vatten AB (nedan: bolagen), 
inbjuder härmed till samråd 
inför ansökan om tillstånd för 
vattenverksamhet och 
miljöfarlig verksamhet inom 
områdena som visas på kartan, 
i enlighet med 6 kap. 
miljöbalken. 
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Inför tillståndsansökan genomför bolagen en samrådsprocess med bland annat myndigheter, 
kommuner, intresseorganisationer, närliggande verksamheter, särskilt berörda, samt allmänheten. 
Synpunkter som inkommer under samrådet kommer att beaktas inom ramen för den fortsatta 
specifika miljöbedömningen. Härnäst kommer en miljökonsekvensbeskrivning att upprättas. 
 
I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs bland annat verksamhetens förväntade miljöeffekter, 
förslag till skyddsåtgärder och uppgifter om alternativa lösningar för verksamheten. Miljöeffekterna 
bedöms bland annat bestå i påverkan på grundvattenförekomsten Uppsalaåsen och 
ytvattenförekomsten Dalälven samt påverkan från transporter i byggskedet. Tillståndsansökan, 
inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, skickas därefter till Nacka tingsrätt, mark- och 
miljödomstolen.  
 
Ett samrådsunderlag som mer utförligt beskriver verksamheten och dess miljöpåverkan kommer att 
finnas tillgängligt på Gästrike Vattens hemsida, www.gastrikevatten.se/vattenforsorjningmon den 
14/10 2022. Önskas samrådsunderlaget i pappersformat, kontakta Gästrike Vattens kundtjänst enligt 
kontaktuppgifter nedan så skickar vi det till dig.  
 
Skriftliga synpunkter på planerad verksamhet ska lämnas senast den 9 december 2022. 
Kontaktuppgifterna hittar du längst ned i detta brev.  

Brunnsinventering  
En blankett om brunnsinventering följer med detta brev. Syftet är att kartlägga befintliga brunnar för 
att inte riskera att skada dem. Om det inte finns någon brunn på din fastighet ber vi dig kryssa i ”Nej” 
på fråga 1. Skriv sedan under och skicka tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert. Anledningen till att 
du får denna blankett är att alla brunnar inte finns registrerade i brunnsarkivet hos Sveriges 
Geologiska Undersökning (SGU). För att säkerställa att alla fastighetsägare i området har rapporterat 
in sina brunnar behöver vi få svar både av de som har brunn och de som inte har brunn. 
 
Om det finns en brunn på din fastighet ber vi dig kryssa i ”Ja” på fråga 1. Fyll sedan i det du kan på 
resten av blanketten och skicka tillbaka blanketten i bifogat svarskuvert så snart som möjligt, men 
senast vid samrådstidens slut den 9 december 2022. 

Öppet hus 
Den 8 november 2022 klockan 15:00–18:00 bjuder vi in till Öppet hus för att svara på frågor och ta 
emot synpunkter om tillståndsansökan. Det hålls i kommunhuset Älvkarleby kommun, Sessionssalen, 
Centralgatan 3 i Skutskär.  
 
Varmt välkommen! 
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Bakgrund 
Älvkarleby och Gävle kommuner samverkar för att skapa en säker vattenleverans till invånarna och 
ge möjlighet till tillväxt och utveckling i regionen. Efter många års utredningar fattades 2018 beslut 
av kommunfullmäktige i båda kommunerna om att bygga en gemensam systemlösning för 
dricksvattenförsörjningen i Älvkarleby och Gävle kommuner. I lösningen knyts dagens vattentäkter 
och vattenverk ihop för att kunna avlasta och stötta varandra vid driftstörningar. En ny vattentäkt 
anläggs och ett nytt vattenverk vid Mon i Älvkarleby kommun byggs som ska vara en del av 
dricksvattensystemet. Genom att knyta ihop systemen behöver inte Älvkarleby Vatten göra en helt 
egen investering utan kan vara en del av Gävle Vattens investering och endast betala 
merkostnaderna.  

Mer dricksvatten till invånarna i Älvkarleby och Gävle kommuner 
I Mon kommer ytvatten från Dalälven att infiltreras i Uppsalaåsen för att öka mängden grundvatten i 
åsen. Därefter pumpas grundvatten till det nya vattenverket och bereds till dricksvatten. 
Vattenverket kommer att producera cirka 100 dricksvatten liter vatten per sekund. Det är ungefär 
ett badkar per sekund! För att kunna blanda vatten från olika vattenverk behöver vattnet vara av lika 
kvalitet. Det gör att dricksvattnet från vattenverken i Älvkarleby kommun kommer att bli mjukare. 
De första dropparna dricksvatten från det nya vattenverket i Mon planeras att nå dig som användare 
2026. 
 
Parallellt kommer ytvatten från Dalälven att ledas till Gävle för att skapa mer grundvatten i Gävle-
Valboåsen, även här genom infiltration. Idag används ytvatten från Gavleån för att skapa mer 
grundvatten. Vatten från Dalälven är av bättre kvalitet och skapar bättre förutsättningar för en 
robust och säker dricksvattenförsörjning i regionen.  

Hållbar vattenanvändning med tekniskt vatten, producerat av råvatten 
Uttaget från Dalälven möjliggör även en samhällsutveckling där ytvatten kan användas som 
komplement till dricksvatten där vatten av dricksvattenkvalitet inte är nödvändigt. Exempel kan vara 
bevattning, fylla pooler, släckvatten, gatusopbilar och processvatten i såväl Älvkarleby som Gävle 
kommun. Det kan avlasta dricksvattenförsörjningen och ger en hållbar vattenförsörjning.  

Ytterligare tillstånd och samråd 
Utöver miljötillståndet kommer ett nytt vattenverk med vattentäkt kräva många andra tillstånd och 
prövningar. Bland annat pågår arbetet med detaljplanen för vattenverket hos Älvkarleby kommun 
samt miljökonsekvensbeskrivning och tillstånd för att förlägga överföringsledningar mellan Mon och 
Gävle. Senare kommer bygg- och marklov sökas för de olika anläggningarna. 

Kontaktuppgifter 
Vår hemsida uppdateras löpande och där kan du också anmäla intresse för att prenumerera på vårt 
nyhetsbrev. Du är självklart alltid välkommen att kontakta oss via vår Kundtjänst, 020-37 93 00 eller 
info@gastrikevatten.se 
 
Skicka dina frågor och synpunkter med epost till info@gastrikevatten.se eller med post till Gästrike 
Vatten, Box 975, 801 33 Gävle. Besöksadress: Nobelvägen 2, 802 67 Gävle, telefonnummer: 020-37 
93 00. Ange att ärendet gäller "Samråd om ny vattentäkt vid Mon, Älvkarleby kommun".  


