
Aktuellt samråd avser tillståndsansökan för att 
anlägga en ny vattentäkt och nya dricksvatten
anläggningar vid Mon i Älvkarleby kommun, 
Uppsala län med: 

• maximalt yrkat uttag av ytvatten från Dalälven 
på 72 000 m3/dygn

• maximalt yrkat uttag av grundvatten ur 
 Uppsalaåsen på 77 000 m3/dygn 

• maximal infiltration i Uppsalaåsen på  
79 000 m3/dygn

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.

Inför tillståndsansökan genomför bolagen 
en samrådsprocess med bl.a. myndigheter, 
 kommuner, intresseorganisationer, närliggande 
verksamheter, särskilt berörda, samt  allmänheten. 
 Synpunkter som inkommer under samrådet 
kommer att beaktas inom ramen för den fortsatta 
 specifika miljö bedömningen. Härnäst kommer 
en miljökonsekvens beskrivning att upprättas. 

I denna beskrivs bland annat verksamhetens 
 förväntade miljö effekter, förslag till skydds
åtgärder och  uppgifter om alternativa lösningar 
för  verksamheten. Miljöeffekterna bedöms bland 
annat bestå i påverkan på grundvattenförekomsten 
Uppsala åsen och ytvattenförekomsten Dalälven 
samt påverkan från transporter i byggskedet. 
 Tillståndsansökan skickas  därefter till Nacka 
 tingsrätt, mark och miljö domstolen.

Ett samrådsunderlag som mer utförligt  beskriver 
verksamheten och dess miljöpåverkan finns 
 tillgängligt på Gästrike Vattens hemsida,  
www.gastrikevatten.se/vattenforsorjningmon.  
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 via epost 
till info@gastrikevatten.se eller med post till  
Gästrike Vatten, Box 975, 801 33 Gävle. 
 Besöksadress: Nobelvägen 2, 802 67 Gävle,  
telefonnummer: 02037 93 00. 

Ange att ärendet gäller ”Samråd om ny vattentäkt 
vid Mon, Älvkarleby kommun”. 

Avgränsningssamråd inför ansökan 
om tillstånd enligt miljöbalken

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 nedan, 
i  enlighet med 6 kap. miljöbalken.

Inom utredningsområdet studeras 
 förutsättningar och möjlig  påverkan  
av den planerade verksamheten  medan 
 delområdena visar var planerade 
 anläggningar kommer att byggas.

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

ÖPPET HUS
Tisdag 8 november 2022  

klockan 15:00–18:00  
bjuder vi in till Öppet hus  

för att svara på frågor och ta emot 
synpunkter på den planerade  

verksamheten.  
Det hålls i kommunhuset 

 Älvkarleby kommun, Sessionssalen, 
 Centralgatan 3 i Skutskär. 

Varmt välkommen!

 


