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Tjänsteskrivelse - Mark- och vattenstrategi GävleValboåsen
Förslag till beslut

SBU föreslår kommunstyrelsen besluta att kommunkoncernen ska ta
fram en ”Mark- och vattenstrategi för Gävle-Valboåsen.” Arbetet
kommer att ledas av SG-ÖP.
I och med antagandet avslutas tidigare projekt med Dnr 18KS61
benämnt § 10: Projektbeställning riktlinjer för markanvändning på
Gävle-Valboåsen.
Ärendet i korthet

Gävle kommun växer och planerar för att kunna vara 120 000 invånare
år 2030. Ett växande Gävle behöver fler bostäder och översiktsplanen
planerar för 10 000 bostäder till 2030, de flesta inom centrala Gävle.
I takt med att Gävle växer ökar efterfrågan på dricksvatten, byggbar
mark och bostäder. Gävle-Valboåsens grundvattentäkt som utgör största
delen av Gävles vattenförsörjning är till del bebyggd och en mindre del av
Gävle tätort är belägen på åsen. En av kommunens viktiga utmaningar är
hur vi skyddar vårt dricksvatten, samtidigt som Gävle kan fortsätta att
utvecklas med nya människor, företag, bostäder och verksamheter.
Åsen utgör en av Sveriges viktigaste grundvattenförekomster och är en
grundvattenresurs för större delen av befolkningen och näringslivet i
Gävle kommun. Gävle kommun saknar idag reservvattentäkter med
tillräcklig kapacitet och även om investeringar planeras för att
komplettera och öka mängden vatten är den huvudsakliga resursen
Gävle-Valboåsen. Sedan 2016 utgör Gävle-Valboåsens
dricksvattenanläggningar ett riksintresse för vattenförsörjningen.
För att kunna säkerställa att skyddet för råvattnet (vattenförekomster
som utgör råvara till Gävles dricksvatten) är tillräckligt behöver en
kunskapssammanställning över åsens beskaffenhet göras. Detta görs
först och främst utifrån färdiga utredningar och redan samanställda data.
Om det sedan behövs så inhämtas mer underlag.
Dricksvattenförsörjningen är i delar sekretessbelagd för rikets säkerhet
och behöver därför behandlas och redovisas aktsamt.
Med underlaget som grund belyses sedan områdens markegenskaper och
dess känslighet. Därefter bedöms risker som kan ge försämrad kvalité
eller kvantitet av råvattnet. Utifrån känslighets och riskbedömningarna
sätts sedan ett långsiktigt arbete för förvaltning och ytterligare utveckling
av råvattenvattenförsörjningen inom Gävle kommun.
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För att underlaget ska bli heltäckande krävs det samverkan inom
kommunen. Därför begär kommunstyrelsen av berörda sektorer,
avdelningar, förbund och bolag att de delger sina underlag och deltar
med sin expertis under arbetets gång.
Den initiala kostanden för kunskapsöversikt och bedömning av
underlaget finansieras via övergripande planering och förväntas vara
klart innan årsskiftet. Efter detta är gjort sker en återrapportering till
SBU.

Beslutet ska skickas till

Alla bolag och sektorer

Magnus Westerstrand
Vattensamordnare

Lars Wedlin
Planeringschef
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