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2 INLEDNING 
I syfte att möta kommande krav på kapacitet och kvalitet har Gävle kommun beslutat att 
uppföra ett nytt avloppsreningsverk som dimensioneras och byggs för 150 000 pe. Den 
nya anläggningen behöver vara i drift år 2027 eftersom det nuvarande 
avloppsreningsverket har ett tidsbegränsat tillstånd till 31 december 2027.  

Renat avloppsvatten planeras att släppas ut i Gävlebukten, i en utsläppspunkt i Inre 
fjärden alternativt Yttre fjärden. Vid behov kommer en ny utloppsledning att anläggas.  

Gävle Vatten AB avser att ansöka om ett tillstånd enligt miljöbalken för ett helt nytt 
avloppsreningsverk för Gävle tätort. Platsen som är vald ligger invid det befintliga 
avloppsreningsverket Duvbacken i Gävle kommun.  

Tillståndsansökan omfattar även anläggande av ny utloppsledning för det behandlade 
avloppsvattnet alternativt renovering av nuvarande utloppsledning. 

Enligt 28 kap 1§ miljöprövningsförordningen klassas det planerade avloppsreningsverket 
som en tillståndspliktig B-anläggning med verksamhetskod 90.10. Verksamheten är inte 
en industriutsläppsverksamhet och omfattas inte av Seveso-lagstiftningen.  

Av 6 § miljöbedömningsförordningen framgår att verksamheter som är tillståndspliktiga 
enligt 28 kap 1 § miljöprövningsförordningen ska antas medföra en betydande 
miljöpåverkan. Det betyder att en specifik miljöbedömning ska tas fram samt att ett 
undersökningssamråd inte behöver genomföras. Den här handlingen är ett 
samrådsunderlag som utgör underlag för avgränsningssamrådet. Avgränsningssamrådet 
är ett samråd om verksamhetens lokalisering, omfattning och utformning, de 
miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra samt innehåll och utformning av 
den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som kommer tas fram. 
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3 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER 
Fastighetsbeteckningar

  
Brynäs 34:1, Brynäs 34:2, Brynäs 34:6, Brynäs 34:8, 
Brynäs 34:9, Brynäs 34:17, Brynäs 34:22, Brynäs 
34:23, Brynäs 81:2 och Brynäs 82:1 

Huvudman Gävle Vatten AB 

Organisationsnummer 556751-1646 

Postadress Hamnleden 20, 804 41 Gävle 

Telefonnummer 020 – 37 93 00 

Kontaktperson/projektledare Stefan Hedström 

E-postadress stefan.hedstrom@gastrikevatten.se 

  

  

 

  

mailto:stefan.hedstrom@gastrikevatten.se
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4 BAKGRUND 
Gävles nuvarande avloppsreningsverk Duvbacken togs i drift 1967. Verket behandlar 
kommunalt avloppsvatten från Gävle med ytterområden inklusive Forsbacka, Valbo och 
Hille.  

Avloppsvattnet behandlas idag mekaniskt, biologiskt och vid behov kemiskt. Det renade 
avloppsvattnet leds ut i Inre fjärden, cirka 750 meter norr om nuvarande gräns för 
avloppsreningsverket. Slutlig recipient är Bottenhavet som är en del av Östersjön.  

Det avskilda slammet förtjockas innan det behandlas i rötkammare. Slammet avvattnas 
innan det transporteras till Sitas återvinningsanläggning i Forsbacka, för kompostering 
och senare användning som täckmaterial på Forsbackatippen. Gasen som bildas i 
rötkammare säljs till bolaget Ekogas AB som uppgraderar gasen till fordonsgas. 

Idag har anläggningen tillstånd för 120 000 personekvivalenter (pe). Tillståndet är 
tidsbegränsat till den 31 december 2027.  

 

5 PLANERAD ANSÖKAN OM TILLSTÅND ENLIGT 
MILJÖBALKEN 
Ansökan avser tillstånd enligt miljöbalken (1998:808). Huvudalternativet för ansökan 
avser: 

• Nytt avloppsreningsverk i Gävle inklusive slamhantering med rötning 

• Mottagning av externt slam, maximalt 24 900 ton per år  

• Utsläppspunkt i Gävlebukten i Inre fjärden alternativt Yttre fjärden  

• Eventuell nedläggning av ny utloppsledning och borttagning av befintlig, 
alternativt renovering av befintlig utloppsledning 

• Begära lagligförklaring av befintlig utloppsledning 

Ansökan omfattar mekanisk, biologisk och kemisk rening av avloppsvatten från Gävle 
tätort och därtill anslutna ytterområden inklusive Forsbacka, Valbo och Hille.  

Den nya anläggningen planeras kunna tas i drift år 2027. Anläggningen kommer att 
dimensioneras för 150 000 pe med plats reserverad för en framtida utökning. 
Målsättningen är att det nya avloppsreningsverket ska ha en lång livslängd och kunna 
fungera för staden under många årtionden framöver. 

Framtida maximal genomsnittlig veckobelastning (max GVB) kommer att tas fram och 
redovisas i tillståndsansökan. 
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6 LOKALISERING 

6.1 OMRÅDESBESKRIVNING  
Som en inledande del i arbetet med att anlägga ett nytt avloppsreningsverk har en 
lokaliseringsstudie genomförts. Syftet med en lokaliseringsutredning är att identifiera en 
lämplig plats för en verksamhet med hänsyn till ändamålet. Utgångspunkten är att 
miljöeffekterna ska bli så små som möjligt. Lokaliseringsstudien kommer att fördjupas 
och utvecklas i MKB:n. 

Det planerade avloppsreningsverket kommer att anläggas inom delar av det område 
som nuvarande Duvbackens reningsverk redan ligger inom. Området är beläget i östra 
delen av Gävle, cirka 2 km från Gävle centrum, i stadsdelen Brynäs (Figur 1). 
Angränsande stadsdelar är Bomhus i öster, Öster-Alderholmen i norr och Söder-Hemsta 
till söder. Närmaste bostadsområde ligger idag cirka 130 meter väster om 
verksamhetsområdesgränsen. I nordväst gränsar området till industrier.  

I norr ligger Inre fjärden som sedan mynnar ut i Yttre fjärden. Runt viken ligger flera 
industriverksamheter, och Gävle hamn. 

Området som det nya avloppsreningsverket planeras byggas på, och som även befintliga 
avloppsreningsverket ligger inom, benämns fortsättningsvis som verksamhetsområdet.  

 

Figur 1. Kartan visar verksamhetsområdet (inom lila markering) i förhållande till omgivande objekt. 
Bostadsområden visas som brunröda objekt på kartan och industrier som gråa områden. Källa 
bakrundskarta: Lantmäteriet.  

Verksamhetsområdet omfattar, hela eller delar av, fastigheterna Brynäs 34:1, Brynäs 
34:2, Brynäs 34:6, Brynäs 34:8, Brynäs 34:9, Brynäs 34:17, Brynäs 34:22, Brynäs 34:23, 
Brynäs 81:2 och Brynäs 82:1, se Figur 2. 
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Figur 2. Fastigheter som berörs av det nya verksamhetsområdet. Källa Bakgrundskarta: Lantmäteriet. 

6.2 PLANFÖRHÅLLANDEN 
Gävle kommuns översiktsplan antogs december 2017 (Gävle kommun, 2017). 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som redovisar kommunens långsiktiga mål 
och strategier för mark- och vattenanvändningen. Kommunen redovisar tre 
övergripande mål och ett befolkningsmål (Figur 3). Vidare redovisas utmaningar för att 
nå de uppsatta målen, bland annat listas dimensioneringsbegränsningen vid nuvarande 
avloppsreningsverk Duvbacken som en utmaning för att kunna nå befolkningsmålet. 
Översiktsplanen pekar ut området runt Duvbacken som ett strategiskt 
utredningsområde (Gävle kommun, 2017).  

 

 

 

Figur 3. Gävle kommuns övergripande mål och befolkningsmål.  
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Den fördjupade översiktsplanen för Norra Brynäs 2040 antogs av kommunfullmäktige 
den 15 juni 2020 (Gävle kommun, 2020a). I den har ett verksamhetsområde för 
reningsverk pekats ut som resultat efter en prövning på översiktsplanenivå av 
markanvändningens lämplighet.  

Nordväst om avloppsreningsverket planeras för s.k. funktionsblandad bebyggelse med 
bostäder, centrumfunktioner, näringsliv, besöksnäring (gult i Figur 4). Norr om 
avloppsreningsverket planeras för grönyta. Planen möjliggör för ytterligare 2 500 
bostäder i området, nya parkområden, nya sammanhållande stråk utmed kajer och 
mellan grönområden, nya broar och några nya torg.  

 

Figur 4. Utdrag ur FÖP Norra Brynäs. Källa: Gävle kommun.  

Som en parallell process med tillståndsansökan kommer en ny detaljplan för det nya 
avloppsreningsverket att tas fram. Ansökan om planbesked skickades in till Gävle 
kommun den 17 juni 2020, varefter beslut om planbesked togs av kommunens 
samhällsbyggnadsutskott den 23 september 2020. Planarbetet har initierats under 
oktober månad 2020.  

6.3 RECIPIENT 
Renat vatten från det nya avloppsreningsverket planeras att släppas ut i en utloppspunkt 
i Inre fjärden ca 750 meter norr om nuvarande gräns för avloppsreningsverket, 
alternativt om det krävs, i Yttre fjärden. Befintlig utloppsledning från nuvarande 
intilliggande avloppsreningsverk mynnar i en muddrad ränna belägen i linje med 
Gavleåns mynning. Befintlig utloppspunkt har koordinaterna 1575886.72, 6730233.56. 
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Inre fjärden (SE604055-171248) 

Miljökvalitetsnormen för ekologisk status i Inre fjärden är fastställd till måttlig, med 
tidsfrist till 2027 för övergödning, zink och koppar samt undantag i form av mindre 
strängt krav för morfologiska förändringar, mot bakgrund av den pågående 
hamnverksamheten som annars skulle omöjliggöras. 

För kemisk ytvattenstatus har miljökvalitetsnormen fastställts till god, med undantag i 
form av mindre stränga krav, för bromerade difenyletrar samt kvicksilver och 
kvicksilverföreningar, då halterna av dessa i fisk bedöms överskrida respektive 
gränsvärde i landets samtliga vattenförekomster. Undantag har också beslutats för 
kadmium och kadmiumföreningar samt bly och blyföreningar, i form av en tidsfrist för 
god ytvattenstatus till 2027. 

Inre fjärdens ekologiska status klassificerades senast 2020-02-03 till otillfredsställande 
(VISS). Den otillfredsställande statusen är en konsekvens av övergödning, 
flödesförändringar, morfologiska förändringar och kontinuitet samt en måttlig status för 
kvalitetsfaktorn särskilda förorenande ämnen (SFÄ). 

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus klassificerades senast 2020-03-27 till 
uppnår ej god status på grund av att kadmium och kadmiumföreningar, bly och 
blyföreningar samt dioxiner och dioxinlika föreningar överskrider gällande gränsvärden 
(VISS, u.d.a) 

Enligt den påverkansanalys som vattenmyndighetens utförde 2019-09-05 utgör 
Duvbackens reningsverk en betydande påverkanskälla, som riskerar att bidra till 
övergödning och sänkt ekologisk status med avseende på fosfor. Vattenmyndigheten 
bedömer även att den potentiella påverkan från reningsverket riskerar sänkt status för 
miljögifterna PFOS och 17-beta-östradiol. 

Yttre fjärden (SE604200-171765) 
Från den Inre fjärden strömmar vatten vidare ut till Yttre fjärden. Miljökvalitetsnormen 
för ekologisk status i Yttre fjärden är fastställd till måttlig, med tidsfrist till 2027 för 
övergödning, arsenik, zink, koppar och Icke-dioxinlika PCB:er samt undantag i form av 
mindre strängt krav för morfologiska förändringar, mot bakgrund av den pågående 
hamnverksamheten. 

För kemisk ytvattenstatus har miljökvalitetsnormen fastställts till god, med undantag i 
form av mindre stränga krav för bromerade difenyletrar och kvicksilver samt 
kvicksilverföreningar. Det finns även ett undantag i form av en tidsfrist för god 
ytvattenstatus till 2027, för antracen, bly och blyföreningar samt tributyltenn föreningar. 

Vid vattenmyndighetens senaste klassificering (2020-02-03) erhöll Yttre fjärden en 
otillfredsställande ekologisk status på grund av följande miljökonsekvenstyper: 
övergödning, flödesförändringar, morfologiska förändringar och kontinuitet samt 
miljögifter (SFÄ). 

Vattenförekomstens kemiska ytvattenstatus klassificerades till uppnår ej god kemisk 
status på grund av att flera prioriterade ämnen överskrider gällande gränsvärden. 

https://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA62477349
https://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA62477349
javascript:;
https://viss.lansstyrelsen.se/waters.aspx?waterMSCD=WA51799579
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6.4 NATUR- OCH KULTURMILJÖER 
Öster om avloppsreningsverket ligger T-uddens naturreservat vilket är ett kommunalt 
naturreservat beslutad av Gävle kommun 2011. Området är ca 50 hektar stort och är ett 
av de få oexploaterade grönområdena i Gävle tätort med havskontakt och möjligheter 
till utblick över Inre fjärden. Området ingår även i Länsstyrelsen i Gävleborgs 
naturvårdsprogram. Se vidare avsnitt 9.1. 

Området där reningsverket ligger idag utgör en del av den f.d. Brynäs gårds ägor. Det är 
känt att marken brukats och varit bebyggt med fäbodar åtminstone sedan 1600-talet. På 
1700-talet införlivades marken i det som blev Brynäs gård. Gävle varv i nordväst 
etablerades på 1870-talet och byggdes ut i omgångar under 1900-talet. Varvsområdet 
ingår i riksintresset för kulturmiljö X800 Gävle (se vidare avsnitt 9.2) och är utpekat som 
kulturhistorisk värdekärna i den fördjupade översiktsplanen.  

6.5 RIKSINTRESSEN 
Den nordvästra delen av verksamhetsområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljö 
(X800 Gävle) enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 5. I övrigt omfattas inte 
verksamhetsområdet av några riksintressen enligt 3 eller 4 kap miljöbalken.  

På ett längre avstånd från verksamhetsområdet finns det flera utpekade riksintressen, 
bland annat för kommunikationer och naturvård, se Figur 5. 

 

Figur 5. Kartan visar verksamhetsområdet i förhållande till närliggande riksintressen. Källa: 
Geodatasamverkan. Bakgrundskarta: Lantmäteriet.  
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7 VERKSAMHETEN 
7.1 DIMENSIONERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

Dagens belastning samt dagens och framtida dimensionering på avloppsreningsverket 
redovisas i Tabell 1. Dagens belastning, är ett medel för de senaste 3 åren.  

Framtida dimensionering, 150 000 pe, gäller prognosåret 2050. Den framtida 
belastningen är ett politiskt mål i Översiktsplanen om att vara 150 000 personer i Gävle 
år 2050. Befolkningsökningen sker främst inom de centrala delarna av Gävle vilket gör 
att tillkommande personer i befolkningsprognosen för Gävle kommun belastar 
Duvbackens avloppsreningsverk. 

Tabell 1. Nuvarande belastning (2017 - 2019) samt dimensionerande data för dagens och det framtida 
reningsverket. 

Parameter Enhet Dagens 
belastning 

(medel 
2017 – 2019*) 

Dimensionering 
Duvbackens ARV  

(bef. tillstånd) 

Dimensionering 
nytt reningsverk i 

Gävle (2050) 

Belastning pe 89 000 120 000 150 000 
Qmedel  m3/dygn 36 000 - 49 000 
BOD7  kg /d 6 400 8 400 10 500 
P-tot  kg/d 180 230 300 
N-tot  kg/d 1 300 1 700 2 100 

*Siffror hämtade från Miljörapport 2019 

7.2 PROCESSUTFORMNING FRAMTIDA ANLÄGGNING 
Det befintliga avloppsreningsverket ska huvudsakligen tas ur drift och rivas efter att det 
nya avloppsreningsverket tagits i full drift. Gästrike Vatten har påbörjat arbete med en 
förstudie för att ta fram olika förslag på utformning av anläggningen för det nya 
avloppsreningsverket. Utredningarna utgår ifrån de reningstekniker och funktioner som 
tillämpas i dagens anläggning och den framtida anläggningen förväntas hållas samma 
eller bättre standard jämfört med dagens anläggning. 

Eventuellt nyttjande av delar av befintligt reningsverk i framtiden kommer beslutas i 
samband med utformning och projektering. 

7.3 AVLOPPSVATTENRENING 
Avloppsreningsverket byggs i första hand för rening av organiskt material och 
näringsämnen, vilka är de föroreningar som dominerar i det kommunala avloppsvattnet.  

Bolagets arbete med utvärdering av olika reningsprocesser pågår. De olika alternativen 
kommer att beskrivas i miljökonsekvensbeskrivningen med angivande om varför viss 
teknik/vissa tekniker föreslås (6 kap. 35 § andra punkten miljöbalken och 17 § 
miljöbedömningsförordningen).  
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De reningsprocesser som bolaget utvärderar i förstudien innebär förbehandling av 
inkommande avloppsvatten genom rensavskiljning, sandfång och försedimentering. De 
efterföljande biologiska och kemiska reningsstegen skiljer sig åt för alternativen. 
Ytterligare andra processalternativ kan komma att aktualiseras. 

De biologiska och kemiska processalternativ som inkluderats i förstudien beskrivs nedan. 
I samtliga förslag kommer anläggningen byggas med parallella linjer. Syftet med 
uppdelningen i flera linjer är att få en bra funktion och en flexibel drift. Ett alternativ är 
biologisk rening genom aktivslam i luftade volymer med efterföljande sedimentering.  
Biosteget kan också förses med oluftade volymer som möjliggör biologisk 
fosforreduktion. Efterföljande kemisk rening sker genom tillsats av fällningskemikalie 
och därefter partikelavskiljning i ett filtersteg. 

 

Figur 6. Reningsprocess med aktivslam och filtersteg. 

Ett annat alternativ är biologisk rening genom en kombination av aktivslamprocessen 
och biofilmprocessen följt av sedimentering. Detta alternativ är väldigt likt alternativet 
med aktivslam. Skillnaden är att delar av den luftade volymen är försedd med 
bärarmaterial i plast på vilken biofilm kan växa. Precis som vid aktivslam kan processen 
förses med oluftade volymer som möjliggör biologisk fosforreduktion. Efterföljande 
kemisk rening sker, som vid aktiv slam, genom tillsats av fällningskemikalie och därefter 
partikelavskiljning i ett filtersteg. 

 

Figur 7. Reningsprocess med aktivslam och biofilm samt filtersteg. 

Ett tredje alternativ är att använda membranteknik. Vid utnyttjande av membran sker 
den biologiska reningen på samma sätt som vid aktivslam men med skillnaden att 
slammet avskiljs genom filtrering i membran (med mycket små porer) istället för genom 
sedimentering. Precis som vid aktivslam kan processen förses med oluftade volymer för  
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att möjliggöra biologisk fosforreduktion. I detta alternativ kan även fällningskemikalie 
tillsättas i membrantanken.   

 

Figur 8. Reningsprocess med aktivslam och membranfiltrering. 

7.4 SLAMBEHANDLING 
Slamhanteringens funktion är att stabilisera slammet och producera biogas (rågas) vilket 
sker genom rötning. Slambehandlingen byggs, precis som vattenbehandlingen, med 
parallella linjer för att möjliggöra service under drift.  

Slammet förtjockas innan det rötas. Rötning sker i rötkammare som antingen drivs i 
serie eller parallellt med efterföljande efterrötkammare och rötslamlager. Det rötade 
slammet avvattnas innan lagring och borttransport.  

På anläggningen kommer det finnas olika linjer för slamlagring för att minska fosforsläpp 
från det biologiska slammet. Rejektvatten från förtjockning och avvattning leds tillbaka 
till vattenbehandling. 

Producerad gas från anläggningen kommer levereras till ett närliggande företag (Ekogas 
AB) för förädling och distribution. Förädling innebär uppgradering av gasen till 
fordonsgas i en uppgraderingsanläggning.  

Anläggningen byggs med möjlighet för mottagning av slam från andra anläggningar. 
Slammet skall antingen kunna tas in i vattenreningsdelen eller direkt i slamhanteringen. 
Ett utredningsarbete med framtida slamstrategi pågår inom hela bolaget. Om det blir 
aktuellt att i framtiden ta emot slam från enskilda avlopp anpassas anläggningen för det. 

7.5 UTLOPPSLEDNING OCH UTSLÄPPSPUNKT 
Utsläppspunkten för de behandlade avloppsvattnet avses att bli i den Inre fjärden 
alternativt den Yttre fjärden. 

Båda alternativen utreds men bolaget avser i första hand att behålla samma 
utsläppspunkt som idag, i en muddrad ränna i den Inre fjärden, se figur 9. Status på 
befintlig utloppsledning avses undersökas och utredas. Vid behov kommer en eller flera 
nya ledningar att anläggas.  
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Figur 9. Befintlig utloppsledning Duvbackens avloppsreningsverk. 
Nedan: Karta över Gävle Inre och Yttre hamn med nuvarande avloppsreningsverks utsläppspunkt (1) samt 
föreslagen alternativ utsläppspunkt i Yttre fjärden (2) märkta med x. 

 

7.6 EGENKONTROLLPROGRAM 
Ett egenkontrollprogram för drift av anläggningen kommer att upprättas i enlighet med 
egenkontrollförordningen och övrig gällande lagstiftning. 
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8 ALTERNATIV 
8.1 NOLLALTERNATIV 

Nollalternativ är ett sätt att beskriva konsekvenserna om den avsedda förändringen inte 
kommer till stånd. Det betyder inte att allting förblir som i nuläget, utan vilken 
utveckling som är trolig även om den planerade verksamheten inte erhåller 
miljötillstånd.  

I detta fall bedöms nollalternativet vara att miljötillståndet för ett nytt 
avloppsreningsverk inte erhålls, vilket innebär att miljötillståndet för nuvarande 
avloppsreningsverk i Duvbacken utnyttjas maximalt så länge det är giltigt till 31 
december 2027. Det kräver emellertid att en ny tillståndsprocess måste startas upp för 
att förlänga nuvarande miljötillstånd för Duvbacken.  

Mot bakgrund av den begränsade tiden mellan det att eventuellt negativt besked 
lämnas av Mark- och miljödomstolen (ungefär under år 2022/2023) och att det nu 
gällande tillståndet löper ut, föreligger det en risk att ett nytt tillstånd inte kan erhållas i 
tid innan det gamla löper ut. 

En ny prövning för att fortsätta driva nuvarande avloppsreningsverk efter 2027 kan 
komma att ställa krav på ombyggnationer, renoveringar och effektiviseringar. I 
förlängningen innebär detta även en begränsning i hur många personer som kan ansluta 
sig till avloppsreningsverket, vilket hämmar framtida utveckling av Gävle tätort med 
omnejd. 

Att rusta upp den befintliga anläggningen har tidigare bedömts vara olämpligt vilket är 
bakgrunden till att en helt ny anläggning nu utreds.  

I MKB:n kommer en bedömning av nollalternativet att utföras för respektive 
miljöaspekt. Bedömningen av miljöeffekterna vid nollalternativet jämförs med 
bedömningen av miljöeffekterna vid ett erhållet tillstånd för det nya reningsverket. 

9 IDENTIFIERING AV FÖRUTSEDDA MILJÖEFFEKTER  
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram inom ramen för den 
fortsatta specifika miljöbedömningen och inges tillsammans med tillståndsansökan. 
MKB:n kommer således att behandla samtliga aspekter som tas upp i 6 kap  35 § i 
miljöbalken och tillhörande bestämmelser i miljöbedömningsförordningen. Detta görs 
genom att beskriva samtliga miljöeffekter som verksamheten kan antas ge upphov till, i 
sig själv eller till följd av yttre händelser. Vidare kommer MKB:n att innehålla 
alternativredovisningar där sökt verksamhet jämförs med det s.k. nollalternativet. I 
MKB:n beskrivs också förslag på de åtgärder som identifierats för att förebygga, hindra, 
motverka eller helt avhjälpa negativa miljöeffekter. I Bilaga 1 redovisas förslag på 
innehållsförteckning i kommande MKB. 

Fokus i MKB:n kommer att vara omgivningspåverkan på identifierade värden och/eller 
känslighet, d.v.s. hur avloppsreningsverket påverkar närmiljön och människors hälsa.  
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Särskilt fokus kommer att ligga på utsläpp till recipienten relaterat till 
miljökvalitetsnormerna för vatten. För att möjliggöra en sådan bedömning kommer en 
särskilt recipientutredning tas fram, vilken bifogas till MKB:n. Även påverkan på 
identifierade kulturmiljö- och naturvärden kommer att beskrivas. Påverkan på 
närboende i form av bland annat lukt och buller kommer också att redovisas, se vidare 
nedan.  

9.1 PRELIMINÄR BEDÖMNING AV BERÖRDA MILJÖASPEKTER 
Utredningar gällande den planerade verksamheten pågår. Miljöpåverkan beror på vilken 
anläggning som väljs, hur verksamheten utformas och placeras inom 
verksamhetsområdet samt vilka åtgärder som vidtas för ett minska och förebygga 
negativ påverkan o.s.v. I Tabell 2  nedan redovisas de identifierade miljöeffekter som 
verksamheten bedöms kunna medföra i sig eller till följd av yttre händelser. Därtill 
redovisas en preliminär bedömning av påverkan, samt preliminär bedömning av 
åtgärder som kan bli aktuella att vidta beroende på hur stor påverkan bedöms vara. 

I kommande delar i avsnitt 9.1.1 och 9.1.2 utvecklas tabellen och omgivningspåverkan 
beskrivs utifrån vad bolaget vet om planerad verksamhet idag, samt utifrån kännedom 
om omgivningspåverkan från dagens verksamhet. Detta bedöms relevant i nuläget då 
verksamheten kommer att byggas alldeles invid nuvarande avloppsreningsverk. I MKB:n 
utvecklas detta ytterligare.  

I avsnitt 11 redovisas pågående och planerade utredningar inom ramen för 
tillståndsprocessen.  

Tabell 2. Värdering av påverkan på identifierade miljöeffekter.  

Identifierad miljöeffekt Preliminär 
bedömning av 
påverkansgrad 

Preliminär bedömning av 
åtgärder, om behov finns 

Påverkan på vattenmiljön till följd 
av utsläpp till vatten 
(avloppsreningsverk, ledningsnät, 
dagvatten, anläggning av 
alternativt renovering av 
utloppsledning) 

Betydande 
påverkan 

Utformning av verksamheten, 
processval, bästa möjliga teknik,  
LOD (lokalt omhändertagande av 
dagvatten). 

Översvämningsrisk Betydande 
påverkan 

Utfyllnad av marken, 
masshantering vid 
anläggningsskede. 

Påverkan på naturmiljön, samt 
rekreationsområdet 

Måttlig 
påverkan 

Eventuell möjlighet till 
anpassning. 
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Identifierad miljöeffekt Preliminär 
bedömning av 
påverkansgrad 

Preliminär bedömning av 
åtgärder, om behov finns 

Påverkan på kulturmiljön, samt 
stadsbilden 

Måttlig 
påverkan 

Anpassning av gestaltning, 
samklang med riksintresse.  

Luktpåverkan för närboende och 
rekreationsområdet 

Betydande 
påverkan 

Utformning av verksamheten, 
övertäckning, luktreducerande 
filter, bortledning via skorsten 
mm. 

Spridning av föroreningar från 
förorenad mark 

Liten påverkan Sanering av eventuell förorenad 
mark i områden som berörs av 
schakt och där förorening 
konstaterats / åtgärdsbehov 
föreligger. 

Spridning av smitta via luft och 
vatten 

Liten påverkan Utformning av verksamheten, 
skyddsåtgärder för minimering av 
smitta.  

Bullerpåverkan för närboende och 
rekreationsområde 

Liten påverkan Utformning av verksamheten, 
bullerskyddsåtgärder 

Utsläpp till luft från verksamheten 
och från transporter kopplade till 
verksamheten 

Liten påverkan Utformning av verksamheten 

Riskaspekter (brand och explosion, 
trafiksäkerhet, haveri, olyckor) 

Liten påverkan Utformning av verksamheten 

Hantering av restprodukter 
(avfalls- och kemikaliehantering) 

Liten påverkan Utformning av verksamheten 

Förbrukning av energi och råvaror Måttlig 
påverkan 

Utformning av verksamheten, 
bästa möjliga teknik 

Hushållning med mark Liten påverkan  

Hållbarhet inkl. klimatpåverkan Måttlig 
påverkan 

Utformning av verksamheten, 
bästa möjliga teknik  

 

 

 

 

 



 

 

 

Dnr Lime 200123 

Datum 2020-10-29 

Sida 19 (28) 

Do
ku

m
en

t I
D 

<d
oc

um
en

t_
re

fe
re

nc
e>

 

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 

telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

 

9.1.1 Påverkan på miljön 

Vattenmiljö 

Utsläpp till vatten är den största miljökonsekvens ett reningsverk ger upphov till, och 
utsläpp av behandlat avloppsvatten kommer även fortsättningsvis att vara betydande, 
varför denna miljöaspekt kommer ha en särskild tyngd i MKB:n.  

Utredningar avseende recipientpåverkan, med särskilt fokus på vattenförekomsternas 
miljökvalitetsnormer och miljöstatus, dagvattenhantering samt översvämningskartering 
har initierats och kommer att fördjupas under tillståndsprocessen och redovisas i 
MKB:n. Två alternativa utsläppspunkter i Inre och Yttre fjärden utreds för det 
behandlade avloppsvattnet. 

Utsläpp från avloppsreningsverket 

Renat avloppsvatten innehåller generellt organiska syreförbrukande ämnen, 
näringsämnen som kan orsaka övergödning, bakterier, samt mikroföroreningar såsom 
tungmetaller, mikroplaster, miljöskadliga organiska ämnen och läkemedelsrester. Det 
vatten som lämnar avloppsreningsverket och leds till recipienten ska vara renat i den 
utsträckning att halter och mängder av BOD7 (syreförbrukande organiskt material) och 
näringsämnen hålls under beslutade begränsningsvärden. 

Utsläpp från ledningsnätet 

Nuvarande avloppsreningsverk har problem med ovidkommande vatten, i form av 
tillskott av dräneringsvatten och inläckage av dagvatten vid kraftiga regn. Detta leder till 
oönskade bräddningar på ledningsnätet såväl som på avloppsreningsverket.  

Gästrike Vatten AB arbetar systematiskt med ledningsnätsförnyelse vilket på sikt 
kommer att minska inläckaget och minska riskerna för bräddning på ledningsnätet och 
avloppsreningsverket. Sju olika recipienter är mottagare för bräddat vatten.  

Anläggning av utloppsledning inklusive påverkan av eventuell muddring 

Lokal påverkan på vattenmiljön kommer att ske till följd av eventuell renovering eller 
anläggning av ny utloppsledning.  

Dagvatten och översvämningsrisk  

Dagvatten inom verksamhetsområdet avleds idag via diken och kulvert mot norr, för 
utlopp i Inre fjärden. Området innehar lågpunkter, där vatten kan samlas vid större 
skyfall (Tyréns, 2019). Delar av området riskerar också att drabbas av översvämning vid 
höga flöden i Gavleån eller vid förhöjda havsnivåer. Då avloppsreningsverket klassas som 
samhällsviktig anläggning, under kategorin tekniska försörjningssystem, behöver det 
skyddas mot översvämning i högre utsträckning än övrig bebyggelse.  

Dagvatten från verksamhetsområdet vid reningsverket föreslås samlas upp och, i den 
mån det behövs, renas innan det släpps till recipient. 
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Naturmiljö och rekreation 

Större delen av det planerade nya verksamhetsområdet utgörs av det befintliga 
avloppsreningsverkets fastighet, samt närbelägna industrifastigheter i väst. Områdena 
saknar högre naturvärden då de till största del utgörs av byggnader, hårdgjorda eller 
grusade ytor alternativt kortklippt gräs. Omkringliggande områden utgörs av 
ruderatmark eller naturmark.  

Verksamhetsområdet gränsar till T-uddens naturreservat i söder och öster (Figur 10). 
Naturreservat är ett av få oexploaterade tätortsnära grönområden i Gävle. Miljön består 
av ädellövskog, yngre björkskog, klibbalsumpskog, och kärr och stränder med 
vassbälten. Området är ett populärt friluftsområde där många skådar fåglar, vandrar 
eller blickar ut över havet. (Länsstyrelsen i Gävleborgs län, u.d.)  

Delar av det planerade nya verksamhetsområdet omfattas av strandskydd.  

  

Figur 10. Verksamhetsområdet i förhållande till T-uddens naturreservat. Källa bakgrundskarta: Lantmäteriet. 

En naturvärdesinventering (AFRY, 2020) och fågelinventering (Ekologigruppen, 2020) har 
utförts under 2020. Naturvärdesinventeringen visade på relativt låga naturvärden inom 
inventeringsområdet (klass 3 och 4), vilket bland annat omfattar delar av det nya 
verksamhetsområdet. De fågelarter som förekommer i området och som riskerar 
påverkas då deras livsmiljö tas i anspråk är i första hand arterna buskskvätta, svartvit 
flugsnappare, rosenfink och grönfink. 
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Kulturmiljö 

Inom verksamhetsområdet har inga kända kulturmiljövärden identifierats. I direkt 
anslutning i nordväst, ligger dock Gävle Varvsområde, som är del i riksintresse Gävle (X 
800) och utpekat som kulturhistorisk bebyggelse i Översiktsplan Gävle stad (Figur 11).  

Påverkan på identifierade kulturvärden kommer att beskrivas i MKB:n. Fokus kommer 
att ligga på riksintresset där identifierade värden, eventuella konflikter och förslag på 
åtgärder kopplat till gestaltning kommer att beskrivas. Vid behov kommer 
planbestämmelser införas i detaljplanen för att styra hur verksamheten utformas.   

 

 

Figur 11.  Verksamhetsområdet i förhållande till riksintresset och utpekad kulturhistorisk bebyggelse. Källa 
bakgrundkarta: Lantmäteriet.  

Förorenad mark, hydrologi och geoteknik  

Omkringliggande mark i väst och syd utgörs av industriområden. I sydvästra delen av 
området har förutom reningsverket, andra miljöfarliga verksamheter såsom mekaniska 
verkstäder, åkeri, båtvarv bedrivits tidigare.  

En miljöteknisk markundersökning och geoteknisk undersökning har genomförts under 
2020. Resultaten visar föroreningsnivåer av PAH i halter över riktvärden för Mindre 
Känslig Markanvändning (MKM) i endast två av 33 provpunkter (Sweco, 2020).  

Resultaten av den geotekniska undersökningen visar att området till stora delar består 
av utfylld mark, som vilar på lera och morän (Sweco, 2020). Byggnader och anläggningar  
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kommer därför generellt att kräva pålning eller annan markförstärkning. I mitten av 
området finns en dalgång, mellan utfyllda områden i öst och väst.  

9.1.2 Påverkan på människors hälsa 

Lukt  

Avfallshantering såsom rens- och slamhantering är generellt de största källorna till lukt 
vid reningsverk. Även de olika behandlingsstegen kan generera lukt, men i mindre 
omfattning. Övriga luktkällor är därför bland annat bassänger, tillhörande vattenrening, 
mekanisk ventilation från centrifuger och förtjockare. Utformningen av varje processteg 
är avgörande för hur mycket det luktar. Det är även viktigt att verksamheten har 
inarbetade rutiner för underhåll, som fungerar året runt. 

Inga klagomål angående lukt eller överskridanden av villkor kopplade till lukt har skett 
på den nuvarande intilliggande avloppsreningsverket sedan 2016 (Gästrike vatten, 2016-
2019). 

Målsättningen för den nya anläggningen är att verket inte ska generera mer lukt än 
nuvarande anläggning, utan snarare att lukten ska minimeras ytterligare genom 
exempelvis täckning och utsläpp via skorsten. 

Smittspridning  

Spridning av smitta från verksamheten, såväl via luft som vatten, kommer att utredas 
inom den specifika miljöbedömningen och beskrivas i MKB:n.  

Enligt miljörapporten från 2019 för nuvarande intilliggande avloppsreningsverk har inga 
hygieniska eller sanitära olägenheter uppstått under året till följd av pågående 
verksamhet. Avsikten är att den nya anläggningen ska uppnå minst samma standard. 

Buller 

De vanligaste bullerkällorna från ett reningsverk är blåsmaskiner samt vissa transporter 
till och från anläggningen. I nuläget bedöms det nuvarande avloppsreningsverket ha en 
begränsad bullerpåverkan på omgivningen, och det är också avsikten med den nya 
anläggningen. Inga överskridanden av verksamhetens bullervillkor har skett, och inga 
klagomål angående buller har inkommit sedan 2016 (Gästrike vatten, 2016-2019).  

Utsläpp till luft  

Transporter till och från nuvarande avloppsreningsverk sker idag på Sältavägen, 
Österbågen och Atlasvägen, främst under dagtid. Transporterna till anläggningen utgörs 
av tyngre fordon för transport av slam, rens, fällningskemikalier och övriga 
varutransporter. Till och från området sker också personbilstransporter. I nuläget rör det 
sig totalt om drygt 50 transporter per dag till och från avloppsreningsverket, varav ett 
par utgörs av tunga fordon och resterande personbilar. 
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För det nya avloppsreningsverket bedöms transporterna öka proportionellt med 
ökningen av belastningen.  

Risk – brand och explosion, trafiksäkerhet, haveri, olyckor 

Brand och explosion  

Den sökta verksamheten kommer producera biogas (rågas) i samband med rötning av 
avloppsslam. Mängden producerad biogas kommer att kunna öka i jämförelse med 
nuvarande avloppsreningsverk i och med ökande belastning i det nya 
avloppsreningsverket.  

Som ett underlag inför samrådet har en bedömning  gällande Seveso genomförts. 
Utredningen har i sin bedömning tagit lagring av kolkällor (inför eventuell kväverening), 
dieselolja för reservkraftverk och lagring av rågas i beaktande. Utredningen kom fram till 
att den sökta verksamheten inte kommer att hantera ämnen som var för sig eller enligt 
summeringsregel uppfyller kraven för att klassificeras som en Sevesoanläggning. 
Avloppsreningsverket respektive Ekogas AB:s verksamhet bedrivs av två separata 
verksamhetsutövare vilket gör att farliga ämnen som de båda verksamheterna hanterar 
inte behöver summeras.  

För att inte omfattas av den nedre kravnivån, enligt Sevesolagstiftningen, kan den 
planerade verksamheten hantera upp till ca 9 ton rågas (ouppgraderad biogas). 

Trafiksäkerhet 

Öster om det nya avloppsreningsverket ligger Sältavägen och Österbågen och väster om 
avloppsreningsverket ligger Atlasvägen. Vid etableringen av det nya 
avloppsreningsverket finns det planer att eventuellt kunna göra en ny tillfartsväg som 
ansluts från Atlasvägen till verksamhetsområdet. Trafiken i närområdet kommer att öka 
något vid jämförelse mot nuläget.  

Det är framförallt tunga fordon (slam-, kemikalie- och renstransporter) som bedöms öka. 
Den planerade verksamhetens bidrag till de totala trafikmängderna på omkringliggande 
vägar är dock litet. 

Haveri och olyckor 

Om en olycka skulle inträffa så att avloppsreningsverket slås ut kommer orenat 
avloppsvatten att släppas ut. Anläggningen kommer att projekteras så att risken för 
utsläpp av orenat vatten minimeras. Detta inkluderar bland annat möjlighet till 
reservkraft för kritiska anläggningsdelar, möjligheter att leda vatten förbi enskilda 
processteg samt redundans i processteg (det vill säga att viss utrustning har 
överkapacitet för att kunna hantera det förutbestämda flödet, även om exempelvis en 
viss pump skulle vara ur funktion). Om orenat avloppsvatten ändå skulle släppas ut 
kommer föroreningarna att blandas med fjärdens vatten. På så sätt mildras effekten på 
vattenorganismerna, men ger upphov till utsläpp av övergödande och smittförande 
ämnen. 
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Övriga miljöaspekter 

Avfallshantering och rivning 

Gävle Vatten AB har avtal med Gästrike Återvinnare som ansvarar för transport av avfall 
från verksamheten. Påverkan på miljön kopplad till avfallshantering inom verksamheten, 
bedöms som liten. Avfallssortering kommer införas vid den nya anläggningen. Mängden 
rens, sand och slam kommer att vara högre än vid nuvarande avloppsreningsverk mot 
bakgrund av ökad inkommande belastning.   

De nuvarande industribyggnaderna längs Atlasvägen som ska ingå i det nya 
verksamhetsområdet kommer rivas.  

Kemikaliehantering 

Vid ökad belastning och vid behov av ytterligare reningssteg genom s.k. fällning / 
flockning tillsätts fällningskemikalie i form av exempelvis metallsalt. Polymerer används  

ibland också vid fällningsstegen (framförallt polerstegen), samt till slambehandling 
(förtjockning, avvattning och skumdämpning). Mindre mängder fett och smörjoljor 
används till maskinutrustning. Beroende på val av processlösning kan även 
tvättkemikalier, vanligen syror eller baser, bli aktuella. 

Påverkan på miljön kopplad till kemikaliehantering inom verksamheten bedöms 
sammantaget som liten. Kemiska produkter kommer att hanteras på sådant sätt att spill 
eller läckage kan samlas upp och inte förorena mark, recipient eller vatten som ska eller 
har behandlats inom anläggningen. Då framtida avloppsreningsverkets kapacitet höjs 
bedöms kemikalieförbrukningen att öka. 

Energi 

Rening av avloppsvatten är generellt en energikrävande process. Den rötgas som 
produceras tas tillvara och levereras till Ekogas AB som uppgraderar den till fordonsgas. I 
nuläget facklas (eldas upp i en särskild anläggning) en del av denna rötgas bort när den 
inte kan tas omhand av Ekogas AB. Den nya anläggningen kommer att vara försedd med 
en gasklocka för att tillfälligt kunna lagra biogas om driftproblem i Ekogas anläggning 
uppstår och de inte kan ta hand om gasen momentant. Detta bidrar till att öka mängden 
tillvaratagen biogas och minskar mängden gas som behöver facklas.  

Energiförbrukningen för det nya avloppsreningsverket kommer totalt sett att öka vid 
jämförelse med dagens avloppsreningsverk då flödet och föroreningsbelastningen ökar. 
Omfattningen och förslag på energibesparande åtgärder kommer att beskrivas i MKB:n. 

Mark inklusive masshantering 

Den planerade verksamheten kommer till största del att ta redan ianspråktagen mark i 
anspråk vilket minimerar exploatering av jungfrulig mark. Bland annat kommer den 
ruderatmark som ligger mellan det nuvarande verksamhetsområdet och varvsområdet 
att ianspråktas. Detta område ligger lägre i terrängen än omgivande  
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verksamhetsområden varför området behöver fyllas ut. Ytterligare utfyllnader kommer 
att krävas inom verksamhetsområdet, då anpassning behöver göras inför bl.a. stigande 
havsnivåer.  

Då det råder underskott på massor i projektet innebär det att massor kommer att 
behöva transporteras in utifrån. Transporter medför utsläpp av luftföroreningar, 
växthusgaser och vägtrafikbuller vilket tangerar ovan redovisade miljöaspekter. Genom 
att planera transporterna, dels geografiskt, dels i tid samt kommunikation med berörda 
parter, kan uppkomst av störningar på omgivningen begränsas.  

Råvaror och naturresurser 

Uppförandet av ett nytt reningsverk innebär att råvaror/naturresurser tas i anspråk. I 
den mån det är tekniskt möjligt och ekonomiskt rimligt kommer resursanvändningen att 
minimeras och miljövänliga alternativ att användas i projektet.  

Hållbarhet  

Gävle kommuns ambition är att Gävle ska vara en av de bästa miljökommunerna i landet 
att leva, verka och vistas i (Gävle kommun, 2020c). Kommunen har därför tagit fram ett 
miljöstrategiskt program som ska styra och samordna kommunorganisationens 
miljöarbete samt bidra till att möjliggöra för invånare och näringsliv att vara 
miljömässigt hållbara. Programmet vänder sig både till Gävle kommunkoncern (sektorer, 
bolag och kommunalförbund), invånare och näringsliv.  

Det miljöstrategiska programmet har tre fokusområden: 

• Klimatneutral kommun 2035 

• Robusta ekosystem 

• Ren och giftfri vardag 

Projektet med det nya avloppsreningsverket berör samtliga fokusområden och flera av 
målen inom respektive område. Projektets påverkan på målen kommer att utredas 
vidare för att belysa möjligheter till minimering av påverkan. Förslag på åtgärder som 
bidrar till måluppfyllelse kommer tas fram inom ramen för MKB-arbetet. Även Sveriges 
16 nationella miljökvalitetsmål, samt de 17 globala hållbarhetsmålen kommer att 
belysas, se vidare avsnitt 10. 

  



 

 

 

Dnr Lime 200123 

Datum 2020-10-29 

Sida 26 (28) 

Do
ku

m
en

t I
D 

<d
oc

um
en

t_
re

fe
re

nc
e>

 

Gästrike Vatten AB | Hamnleden 20, 806 41 Gävle 

telefon direkt 020-37 93 00 

 info@gastrikevatten.se| www.gastrikevatten.se 

 

 

10 MILJÖ- OCH HÅLLBARHETSMÅL 
De av Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål som bedöms kunna beröras av den 
planerade verksamheten är följande: 

• Levande sjöar och hav 

• Hav i balans, levande kust och skärgård 

• Myllrande våtmarker  

• Ingen övergödning 

• Bara naturlig försurning 

• Giftfri miljö  

• God bebyggd miljö 

• Begränsad klimatpåverkan  

• Ett rikt växt- och djurliv  

• Frisk luft 

Verksamhetens bidragande (eller motverkande) till uppfyllnad av Sveriges nationella 
miljökvalitetsmål kommer att redovisas i MKB:n. Även kopplingen till de kommunala 
miljömål, som togs fram i Miljöstrategiskt program 2.0 (antaget av kommunfullmäktige 
2020) kommer att redovisas. Verksamhetens bidragande till hållbar utveckling kommer 
att belysas utifrån FN:s globala hållbarhetsmål. 

11 SAMRÅD 
Inför den kommande ansökan avser Gävle Vatten att samråda med berörda 
myndigheter, närboende, närliggande verksamheter, ideella organisationer samt 
allmänheten som kan antas bli berörda av den planerade verksamheten.  

Avloppsreningsverk av nu aktuell omfattning ingår bland de verksamheter 
som alltid ska antas ha en betydande miljöpåverkan enligt 6 § 
miljöbedömningsförordningen. Inget undersökningssamråd kommer 
därför att genomföras (6 kap. 30 § tredje stycket miljöbalken). 
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12 PÅGÅENDE OCH PLANERADE UTREDNINGAR 
Listan nedan syftar till att redovisa de viktigaste delutredningar som pågår eller planeras 
att genomföras inom ramen för tillståndsprocessen.  

• Recipientutredning 

• Fördjupade utredningar gällande processval och anläggningsutformning 

• Dagvattenutredning 

• Spridningsberäkning och modellering m.a.p. lukt 

• Bullerutredning 

• Artskyddsutredning (fåglar) 

• Inventering av särskilt värdefulla träd 

• Riskutredning  

13 TIDPLAN 
Tidplanen som gäller innebär att tillståndsansökan lämnas in till Östersunds tingsrätt, 
Mark och Miljödomstolen i april år 2021. Byggstart av det nya avloppsreningsverket är 
planerad till år 2023. År 2027 ska det nya avloppsreningsverket vara i drift och därefter 
ersätta det gamla avloppsreningsverket på Duvbacken. 

 

14 FÖRSLAG TILL INNEHÅLLSFÖRTECKNING I 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNINGEN (MKB) 
Se Bilaga 1. 
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Gästrike Vatten koncernen består av moderbolaget Gästrike Vatten AB och dess dotterbolag Gävle Vatten AB, 
Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten AB och Östhammar Vatten AB; ett för varje 
ägarkommun. Vi ansvarar för kommunal VA-försörjning och att bidra till en hållbar samhällsutveckling i de fem 
kommunerna. 
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