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Bilaga 2- Anmälningar gällande Duvbackens reningsverks verksamhet 
 

Anmälningar listade nedan är antingen gjorda till Länsstyrelsen i Gävleborg eller till Gävle kommun, 

Byggnads- och miljönämnden med undantag för anmälan om ”tillståndsbevis brandfarlig vara” som 

är gjord till Gästrike Räddningstjänst.  

 

14/00974 - Anmälan om tillståndsbevis Brandfarlig vara, Gästrike Räddningstjänst 

13/1901-1- Anmälan om anslutning av Norrlandet 

12/0453-1- Anmälan om ändrade utsläppsvillkor 

06/1743 – Anmälan om mottagning och rötning av flytande biologiskt avfall 

04/1011 – Anmälan om bräddning av dike 

04/2207 – Anmälan om byte av fällningskemikalie 

03/2335 – Anmälan om mottagning av glykol 

03/1846 – Anmälan tidsplan över ombyggnad 

03/1455 – Anmälan optimering/hygieniseringsförsök 

03/1834 – Anmälan om bräddning av spillvatten 

02/1023 – Anmälan om ombyggnad av garage/verkstad 

01/2732 – Anmälan bräddning från Stenborgs pumpstation 

01/2359 – Anmälan ny nödbräddning  

01/1468 – Anmälan om uppläggning av fast avfall 

99/2068 – Anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende tillbyggnad av mekanisk slamförtjockare 

99/2021 – Anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende om- och tillbyggnad av sandhantering 

99/0997 – Anmälan försök med blandning av slam och bark 

99/0844 – Anmälan om miljöfarlig verksamhet avseende biologisk fosforreduktion 

99/0347 – Ombyggnation  

98/1992 – Ombyggnation av slutsedimenteringsteg 

97/1653 – Ansökan om tillstånd för avloppsreningsverk 

95/1255 – Anmäla enligt miljöskyddslagen anläggande av våtmarker 
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95/1070 – Anmälan om ombyggnation av luftarsystem och aktivslambas 

1990-05-28 - Anmälan om ändring i slamhanteringen. 

 



Sollentuna 2016-03-07 

Katrin Bjarne/Per-Olof Kull 

AquaSvea AB Telefon 08-583 511 10 
Sjöängsvägen 7 
192 72 Sollentuna 

Sid 1(5) 

Gävle Vatten AB 

Duvbackens reningsverk 

Bilaga 3- Samrådsredogörelse 

På uppdrag av Gävle Vatten AB har denna samrådsredogörelse upprättats av Aquasvea AB. Saken 

gäller planerad utökning av Duvbackens reningsverk. Samrådsmöte hölls, dels den 17 december 2014 

innan tillståndsansökan påbörjades, dels den 17 februari 2016 när preliminära handlingar 

upprättats. Vid samrådet 2016 deltog även allmänheten. Information skickades ut i form 

informationsblad till särskilt berörda samt genom annonsering i tidningen. 

Administrativa uppgifter 

Nedan redovisas administrativa uppgifter om anläggningen:

Organisationsnummer: 556751-1646 

Företagsnamn och adress: Gävle Vatten AB 
804 41 Gävle 

Kontaktperson: Charlotta Kolmodin Holmberg 
Processingenjör 
E-post charlotta.holmberg@gastrikevatten.se 
Hemsida www.gastrikevatten.se 
Tel: 026-17 51 16 
Fax 026-17 51 09 

Gästrike Vatten AB 
Besöksadress: Hamnleden 20 

Kommun: Gävle kommun 

Allmän beskrivning av 
verksamheten: 

Verksamheten omfattar behandling av avloppsvatten från centrala 
Gävle och ytterområdena Valbo, Forsbacka och Hille.  

Gällande beslut: Tillstånd enligt miljöbalken. 
Miljöprövningsdelegationen, länsstyrelsen Gävleborg 2001-12-14 
Diarienummer 246-3575-01 

Allmän beskrivning av 
omgivningen: 

Anläggningen är belägen ca 200 m söder om Inre fjärden och ca 2 km 
från Gävle centrum. 

Anläggningen är belägen i ett hamn- och industriområde. 

Allmän beskrivning av 
motstående intressen: 

Det finns för närvarande inga planer på bostadsbebyggelse eller 
andra etableringar i reningsverkets närområde. 

mailto:charlotta.holmberg@gastrikevatten.se
http://www.gastrikevatten.se/
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Bakgrund & syfte 
Duvbackens reningsverk har idag tillstånd att ta emot avloppsvatten från motsvarande 100 000 

personekvivalenter och kommer inom en snar framtid att få en successivt ökad belastning, främst på 

grund av anslutningar av fler områden. Syftet är att hitta en lösning som skapar marginal för detta så 

att man på årsbasis kan behandla avlopp från ca 120 000 personekvivalenter i medelbelastning. Ökad 

belastning i kombination med vetskapen om att allt hårdare reningskrav kan komma att införas i 

framtiden kräver att nya processlösningar måste övervägas.  

För att tillgodose miljöbalkens allmänna hänsynsregler på bästa sätt avser Gävle Vatten att behålla 

nuvarande Bio-P process, då processen är resurssnål och kostnadseffektiv jämfört med ett 

konventionellt kemfällningssteg. Nuvarande Bio-P steg beräknas kunna ge tillfredsställande resultat 

på utgående fosfor tillsammans med ett kompletterande filtrerings- och kemfällningssteg. Denna 

lösning är kostnadseffektiv och kräver heller inte att ny mark tas i anspråk. Filtret kan utgöras av ett 

skivfilter och kan införas som ett sista behandlingssteg. 

Efter första samrådet med länsstyrelsen, miljöprövningsdelegationen (MPD) och Gävle kommuns 

miljökontor har skivfilter i kombination med kemisk fällning testats i pilotskala på Duvbackens 

reningsverk. Testerna på utgående vatten visar på tillfredsställande resultat. 

Med anledning av samrådet 2016-02-17 med Länsstyrelsen, Gävle kommun, Gävle energi samt Ocean 

Oxygen, 2016-02-17, har ytterligare kompletteringar av de preliminära tillståndshandlingarna gjorts. 

Dessa innefattar en utredning kring vad kemfällning som alternativ till Bio-P skulle ha för 

reningseffekt på utgående vatten. Ytterligare kompletteringar har även gjorts kring reningsverkets 

påverkan på recipienten med hänsyn till utsläpp av tungmetaller och kemikalier samt vad införande 

av kväverening skulle innebära. 

Samråd med länsstyrelsen, MPD och miljökontoret 
Ett samrådsmöte hölls med Länsstyrelsen, MPD och Gävle kommuns miljökontor 2014-12-17. Vid 

mötet informerades om projektets bakgrund och syfte. Vidare diskuterades utformning av 

tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivningen samt ärendets fortsatta handläggning. 

Protokoll från samrådsmötet biläggs. 

Utökat samråd 
Utökat samråd har hållits med särskilt berörda, under februari månad 2016, dels genom 

samrådsmöte med myndigheter och intresseföreningar, dels genom att ett informationsblad 

distribuerats med information om tillståndsansökan till närboende. Information om ansökan har 

även meddelas genom annons i Gefle Dagblad samt Arbetarbladet.  

Protokoll från samrådsmötet biläggs. 
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Samtliga boende och företagare med postadress inom markerat område enligt nedanstående har fått 

ta del av informationen: 

 
 
Inbjudan till samrådsmöte har skickats till följande myndigheter och intresseföreningar: 

 Länsstyrelsen Gävleborg 

 Gävle kommun 

 Naturskyddsföreningen  

 Ornitologiska föreningen: Gävle fågelklubb 

 Gävle Hamn  

 Sjöfartsverket  

 Gävle Energi  

 Sportfiskarna Gästrikland 

 Vattenrådet 
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Följande frågor & synpunkter har inkommit: 

Från Anders T Dahlberg, 2016-02-19 

Anders T Dahlberg, granne med verket, upplever stora förbättringar, dels vad gäller bräddningarna ut 

till bäcken vid bussgatan, vilka idag verkar ha upphört, dels vad gäller avloppslukten som förr 

upplevdes som ett problem men som idag har försvunnit. Det som fortfarande är bekymmersamt är 

uppgrundningen som sker i bäckmynning mellan T-udden och reningsverket. Det är ansamlingen av 

partiklar från verket, Testeboån och Gavleån som befaras bidrar till detta och en rädsla finns att det i 

framtiden, pga. av uppgrundningen, inte kommer vara möjligt att ta sig fram med båt vid 

bäckmynningen.   

Från Sjöfartsverket, 2016-02-22 

Sjöfartsverket anser att utloppsledningens koordinater ska rapporteras till Ufs-redaktionen för 

införande i sjökort. De förutsätter att skyltar är uppsatta i överensstämmelse med Sjöfartsverkets 

föreskrifter och allmänna råd om sjövägmärken, SJÖFS 2007:19. 

 

Från Gästrike Återvinnare, 2016-02-26 

I samband med den planerade ombyggnaden av reningsverket anser Gästrike Återvinnare att man 

även bör planera anläggningen för att, vid driftstörningar på Gästrike Återvinnares egna 

anläggningar, kunna agera som reserv för mottagning och behandling av slam från Gästrike 

Återvinnares verksamhetsområde. 

 

Från Kultur och Fritid, Gävle kommun, 2016-02-29 

Kultur och fritid, Gävle kommun, kan inte se några direkta effekter av verkets utbyggnad på T-uddens 

naturreservat, utan tycker det är positivt att omvandlingsområden ansluts till verket och på så vis 

minskar utsläppen till Inre- och Yttre fjärden. Dock vidhåller de att en ökad anslutning på grund av att 

Gävle växer, ger en ökad belastning till recipienten, vilket kan förvärra statusen på vattnet och på så 

sätt påverka fiskefaunan negativt, men att en utbyggnad av det befintliga verket ändå är det bästa 

alternativet.  

Från Gävle Fågelklubb, 2016-03-04 

Gävle Fågelklubb anser inte att Duvbackens utökade verksamhet inom befintligt verksamhetsområde 

påverkar fågelklubben. 

 

Samtliga inkomna synpunkter och telefonanteckningar biläggs i sin helhet. 
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Bilagor 
 Anteckningar från samråd 2014-12-17 

 Anteckningar från samråd 2016-02-17 

 Skrivelse från Andes T Dahlberg 

 Skrivelse från Sjöfartsverket 

 Skrivelse från Gästrike återvinnare 

 Skrivelse från Kultur och Fritid, Gävle kommun 

 Skrivelse från Gävle Fågelklubb 
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Gästrike Vatten AB 

Duvbackens reningsverk 

Tillståndsprövning enligt miljöbalken 

Protokoll från samrådsmöte 2014-12-17 
 

Deltagare:  

Gästrike Vatten: Mats Linder, Hans Simonsson, Johnny Roslund och Charlotta Kolmodin Holmberg 

Aqua Svea: Per-Olof Kull och Katrin Bjarne 

Gävle Kommun: Maria Lundgren och Fredrik Juhlin 

Lst Gävleborg: Anna Stjernström och Inger Kindvall 

MPD, Lst Dalarna: Anna Lonevall Staffansson Eva 

1. Bakgrund och syfte 

a. Gällande tillstånd 

Gällande tillstånd är från 2001-12-14, och innebar omställning från kemverk till bio-p verk. 

Tillstånd enligt MB.  

b. Gällande anmälningar 

Alla anmälningar sedan tillståndet gavs ska tas med i ansökan. 

c. Planförhållanden  

Ta fram gällande översiktsplan och vad som beskrivs i den om reningsverket. Finns detaljplan 

från 1983. Lst plan ok enligt planbestämmelserna. Ny översiktsplan på gång. Kolla med 

kommunens plansida. 

d. Nuvarande drift/Villkorsefterlevnad, 

 

Lite driftproblem för tillfället map fosforreningen med Bio-P i kombination med automatisk 

kemfällning. Kemfällningen går igång automatiskt vid halter på 0,5 mg P-tot/l eller högre på 

utg vatten. Troligtvis har för stora mängder fällningskemikalier doserats vilket har hämmat 

bio-P processen. Det mesta av P-tot går ut som löst fosfor. Ett 

förbättringsarbete/åtgärdsfrogram har påbörjats. Tittar man till gränsvärdet (mängder) samt 

procentuell reduktion av P-tot är reduceringen av fosfor god. Torr sommar har dock medfört 

höga koncentrationer av fosfor i vattnet vilket gjort att riktvärdena har överskridits. Reningen 

av BOD är god. Ligger långt under gränsvärdet. Värden på susp på utgående vatten är också 

låga: under 5 mg/l på utg vatten.  

 

En lösning med skivfilter i kombination med kemisk fällning på utg vatten provas i pilotskala. 

Denna lösning har till syfte att kapa höga toppar på fosfor i utg vatten. Dock kommer 

rejektvattnet från filtren alltid att återföras till bio-P processen, vilket kan medföra problem om 

kemikaliedoseringen på filtren körs kontinuerligt. Filtren kan köras kontinuerligt och tros utan 

kemfällning kunna reducera upp till ca 10 % av P-tot i utg vatten. Rejektvattnets påverkan på 

bio-P processen kan dock endast utvärderas i fullskala. 

 

Blir villkoren på fosfor för tuffa i framtiden kan ovan nämnda lösning komma att ej vara 

tillräcklig.  
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e. Framtida belastning 

 120 000 p.e. i medelbelastning kommer att sökas för. Nya regler på gång: NV ska införa nya 

föreskrifter om att GVB ska tas bort. Vid större belastningsökning behöver rötkammarna 

byggas om. Skulle nya rötkammare kräva nytt tillstånd? Tillsynsfråga.  

f. Planerad verksamhet 

i. Teknikval,  

Bio-p om villkoren är rimliga 

ii. Lokalisering 

Samma som idag. 

iii. Påverkan på miljö & hälsa 

Ingen större skillnad mot tidigare. 

g. Verksamhetsområde 

Karta över detta skickas med. Ska ledningsnät med? 

2. Tillståndsansökan 

a. ”Körschema” för ansökningsprocessen 

Lst skriver ett meddelande om betydande miljöpåverkan. Hänvisar till Skåne och Västra 

Götalands hemsida om tillvägagångssätt för ansökan och MKB. 

b. Teknisk beskrivning 

Ej för detaljerad (utrymme för ev ändringar). Beskriv tilltänkt lösning och eventuellt 

alternativa lösningar. 

c. Ledningsnät 

Beskrivning av ledningsnät ska tas med i ansökan. Frågan är om det ska vara villkorsknutet 

eller ej? Tillståndsprövas inte men är en följdverksamhet, tillsyn vill gärna ha med detta. 

Villkoren ska vara möjliga att kontrollera. Juridiskt svårt att ha villkor på bräddning. Räcker 

kanske med en åtgärdsplan mot bräddning och ovidkommande vatten? Fredrik Juhlin vill att en 

plan upprättas för uppströmsarbete. 

d. Villkor 

i. Begränsningsvärden 

Begränsningsvärde = gränsvärde med tillåtna få överskridningar. 

Begränsningsvärde vore rimligt för BOD.  

ii. Halter, mängder, reningseffekt  

Ska begränsningsvärdena utgöras av halt, procentuell reducering eller total mängd? 

Kvartalsmedelvärden eller årsmedlesvärden? Mängd känns rimligt map på 

recipienten, förslagsvis som årsutsläpp. Halt ändras beroende på regn och inläckage, 

säger inget om reningseffekten. Förslagsvis införs ”strängare” årsmedelvärde och 

”snällare” kvartalsmedlevärde. Används reningsgrad som begränsningsvärde krävs 

mer provtagning på inkommande vatten. BOD skulle det önskas lägre mängdvillkor 

för att visa på användning av bästa möjliga teknik. Fosfor är begränsande i inre 

fjärden enligt Lst, enligt Norbert Häubner. Malin, marin handläggare, kommer titta 

närmare på om kväverening blir aktuellt eller ej. Enligt VISS så finns kväve med. 

Detta ska tas med i MKB. 

iii. Års-, kvartals- och/eller månadsmedelvärden 

Se ovan. 

iv. Prövotidsvillkor,  

Prövovillkor för att kunna trimma in ny process skulle vara fördelaktigt. Anslutna 

IED anläggningar till reningsverket ställer högre krav på ansökan. Gävle Galvan är en 

IED anläggning, men kommer att läggas ned. Fredrik har lista över IED anläggningar 

i Gävle. 

v. Utredningsvillkor 

Läkemedel och hormonstörande ämnen påverkar recipienten negativt i hög grad. 

Svårt att mäta dessa substanser. Utredning av införing av ozon/aktivt kol/omvänd 



   
  
 

Protokoll från samrådsmöte 2014-12-17 Sida 3(3) 
 

osmos borde behandlas i ansökan. Uppströmsarbete borde göras mer utförligt. Bio-P 

rimligen bättre på att bryta ner miljögifter än vad ett kemverk är.  

3. MKB 

a. Miljösituationen,  

Samhällsplanering & kulturmiljö: inga kommentarer 

Skydd av natur: Kommer det bil en påverkan på intilliggande naturreservat, T-udden? 

Fiske: hormonstörande ämnen? 

Vattenförvaltningen: Övergödning- fosfor är begränsande.  Miljögifter, textil och plast 

(nanopartiklar). Utsläppspunkt? 400 m från land. 

 

Smittrisker i badvatten vid utsläppspunkt samt industrivattens sammansättning 

- ta upp i MKB 

 

b. Bedömningsgrunder 

Villkor för hårdare provtagning? PRIO ämnen. SÄF läkemdel- kolla in och utg vatten.  

 

c. Lokala och regionala miljömål , Miljökvalitetsnormer 

Inre fjärden har höga halter av kvicksilver, bly, kadmium & PBDE. Halterna överskrids enl. 

miljökonsekvensnormerna. 

Återföring av slam till jordbruksmark? Nuvarande metallhat för hög. Se Gävleborgs miljömål 

och åtgärdsprogram 2014-2020 lst  #18. 

Hälsoskydd- Lukt och buller: få klagomål 

Förorenad mark, gör en MIFO 1, nu eller utredningsvillkor. 

 

Lokala miljömål; Slam, bräddning, energieffektivisering, gasproduktion 

 

d. Allmänna hänsynsregler 

4. Framtida villkor 

5. Fortsatt handläggning 

a. Fortsatta samråd 

En preliminär ansökan och MKB kan tas fram inför utökat samråd. 

b. Särskilt berörda 

Naturskyddsföreningen: T-udden, Ornitologiska föreningen: Gävle fågelklubb, Gävle Hamn, 

Sjöfartsverket, Gävle Energi? (ledning i närheten), Sportfiskarna Gästrikland, Vattenrådet, 

närboende, närmaste bostadsrättsförening, Länsstyrelsen Gävleborg, Gävle kommun. Dessa 

meddelas med utskick. 

c. Utökat samråd,  

Utskick till berörda  

d. Samråd med allmänheten 

Annons i GD & AB 

6. Övrigt 

Industriell belastning, 6000 pe, bör ses över. 

 

 

Katrin Bjarne  

2014-12-17 
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Gästrike Vatten AB 

Duvbackens reningsverk 

Tillståndsprövning enligt miljöbalken 

Protokoll från samrådsmöte 2016-02-17 
 

Närvarande 

Lässtyrelsen Gävleborgs kommun: Veronica Lundgren (miljöenheten), Magnus Westbergh 

(funktionsansvarig tillsyn & samråd) 

Gävle kommun: Fredrik Juhlin (samhällsbyggnad) 

Gävle Energi: Inger Lindbäck, Jessica Söderblom 

Gästrike Vatten: Charlotta Kolmodin Holmberg, Hans Simonsson, Mats Linder 

Ocean Oxygen: Rolf Ahlström 

Aquasvea: Per-Olof Kull, Katrin Bjarne  

Allmänt om processen 

Duvbackens reningsverk tar idag emot vatten från centrala Gävle samt ytterområdena Valbo, 

Forsbacka och Hille. Reningsprocessen utgörs främst av mekanisk och biologisk rening. Kemisk 

fällning tillämpas endast ibland då den biologiska reningen inte är tillräcklig. Det biologiska steget 

utgörs av biologisk fosforrening, så kallad Bio-P. Här renas vattnet från fosfor och till viss del 

organiskt material med hjälp av speciella mikroorganismer.  

Det finns idag endast ca 10 st Bio-P verk i Sverige varav Duvbacken är ett av dem. Anledningen till att 

utbredningen inte är större är att processen är mer komplicerad jämfört med ett konventionellt 

kemfällningsverk. Bio-P är en resurssnål process men kräver ett större processkunnande och 

handpåläggning i högre grad. 

Uppdateringar i MKB’n 

Inre och Yttre fjärden har idag problem med bland annat övergödning och höga halter tungmetaller i 

sedimenten. Begreppet ekologisk potential i MKB’n för Inre- och Yttre fjärden är inte längre aktuellt. 

Enligt länsstyrelsen har ekologisk potential utgått och ska ersättas med ekologisk status. Statusen för 

Inre och Yttre fjärden ska uppnå god ekologisk status år 2027 för de delar som inte berör 

hamnverksamheten.  Ytterligare en ändring som skett gällande recipientens status är att 

pentabromerade difenyleter (PBDE) precis som kvicksilver ska göras ett undantag för gällande den 

kemiska statusen. Mer information om detta finns att tillgå på VISS. 
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Slamhantering 

Länsstyrelsen undrar om det finns planer på slamåterföring till jordbruk. Gästrike Vatten har tittat på 

denna lösning. Dock är tungmetallhalterna i Duvbackens slam för höga för att få spridas på åkermark. 

Problemet ligger även i att det är få som vill ta emot slam samt att ekologiskt jordbruk, som blir allt 

vanligare, inte tar emot slam över huvud taget. Duvbackens slam kanske kan användas till 

fosforutvinning i framtiden, då det är lättare att utvinna fosfor ur ett Bio-P slam jämfört med ett 

konventionellt kemfällningsslam . Idag är slamproduktionen omkring 6000 ton slam per år.  

 

Biogasutvinningen 

Gävle Energi undrar hur stor utrötningsgraden är, om den kan förbättras samt om mer gas erhållas. 

Utrötningsgraden är i dagsläget bra givet det slam och process (mesofil) Duvbackens reningsverk har. 

Ca 35 % av allt slam bryts ned. Processen är idag inte för högt organiskt belastad och fungerar 

tillfredsställande. 

Frågor kring nytt filtersteg 

Kommunen undrar vilka konsekvenserna blir av att en av fällningsbassängerna kommer användas för 

filterinstallationen. Att minska antalet fällningsbassänger från sex till fem stycken bedöms inte vara 

något problem då mindre än 1 % av inkommande flöde går till fällningsbassängerna. Även detta 

vattnen kommer passera genom filtren och kommer således få en högre reningsgrad jämfört med 

dagens rening av förbilett vatten. Maximalt inkommande flöde in till biologin är 2 800 m3/h.  

Medelflödet ligger i dagsläget på 1400 m3/h.  

Vad blir effekten av fällning på filtren för Bio-P?  

För nuvarande är det svårt att säga vad den exakta effekten blir. Endast försök i fullskala kan utvisa 

detta. Därför efterfrågas provisoriska villkor för de första två åren. Fällning på filtrena kommer ske 

efter behov. Spolvatten kommer ledas tillbaka till försedimenteringen. Tillsättning av stora mängder 

fällningskemikalier kan hämma Bio-P processen, då löst fosfor binds till metallsalterna och därmed 

blir otillgängligt för Bio-P bakterierna.   

Införande av skivfilter kommer medföra en högre reduktion av tungmetaller tack vare den allt högre 

avskiljning av partiklar skivfiltrena medför. Bio-P processen medför även en mycket låg susp-halt i 

utgående vatten. Detta medför i sin tur att utsläppen av tungmetaller även i dagsläget är lägre än 

normalt.  

Utformningen av framtida villkor 

Länsstyrelsen och kommunen föreslår att tillstånd ska sökas för en maxbelastning motsvarande 

120 000 pe istället för en medelbelastning motsvarande 120 000 pe. I den preliminära handlingen 

yrkas på en medelbelastning utjämnat över året, dvs ett årsmedel motsvarande 120 000 pe. Problem 

som kan uppkomma med en medelbelastning som tillstånd är då den momentana belastningen är 

långt över 120 000 pe och skulle kunna påverka reningsresultaten negativt. 
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Gränsvärdena för mängder av fosfor och BOD har aldrig har överskridits och ses därför inte som 

något problem att klara. I de preliminära handlingarna har det yrkats på haltvärden utformade som 

begränsningsvärden. Begränsningsvärden till skillnad från gränsvärden får ej överskridas.  

Mängdvillkor (per år) föredras av länsstyrelsen och kommunen, eftersom halter lätt varierar 

beroende på vattnets utspädning. Kommunen föreslår även olika villkor för olika belastningar. 

Problemet med detta är dock att man inte kan förutse vilken belastning som kommer råda från ett år 

till ett annat. Även olika villkor för sommar och vinter har diskuterats med hänsyn till recipienten. 

Ett vanligt begränsningsvärde idag är 0,3 mg P-tot per liter. Trenden är att nya begränsningsvärden 

på P-tot blir lägre. Detta skulle eventuellt innebära att Bio-P steget skulle behöva ersättas med en 

annan processlösning, då kravet på 0,1 mg/liter skulle bli för tufft. Beträffande hårdare villkor på BOD 

ses inga problem. Eftersom det söks på preliminära villkor i ett första skede bedöms halter som 

villkor under denna period vara ok. 

Under utbyggnadstiden för ny skivfilterinstallation är det rimligt att dagens villkor gäller tills dess att 

steget tas i drift.   

Det diskuterades om nya villkor endast ska gälla för anläggningen eller om även ledningsnätet ska 

inkluderas. Å ena sidan är ledningsnätet enligt Naturvårdsverket en u-verksmahet och ska därför inte 

ingå i själva anläggningen. Det ska dock finnas planer för ledningsnätet. Å andra sidan räknas 

eventuellt ledningsnätet som en följdverksamhet och ska i så fall ingå. Fredrik Juhlin återkommer 

med besked om vad som gäller. Mer info kring detta finns på Naturvårdsverkets hemsida.  

Se Bollnäs reningsverks villkor för att få en fingervisning om hur nya villkor utformas. 

Utreda ytterligare 

Länsstyrelsen vill att ett kemfällningsalternativ utreds i MKB’n. Dvs vilken reningsgrad som skulle 

kunna erhållas om Bio-P steget byttes ut mot ett rent kemfällningssteg. Nyttan av en högre 

reningsgrad av fosfor genom kemfällning ska dock vägas mot de negativa effekter en ökad 

kemikalibelastning medför på recipienten. 

En redovisning i MKB’n ska även göras kring Duvbackens påverkan på recipientens kemiska status.  

Här ska bland annat redovisas hur stora är utsläppen av kemikalier från Duvbackens reningsverk är 

jämfört med andra utsläppskällor. 

Länsstyrelsen vill även se en utredning i MKB’n kring vad ett införande av kväverening skulle innebära 

ur ett kostnads-, utbyggnads- samt ett recipientperspektiv då kvävereningskrav i framtiden eventuellt 

även kommer omfatta Duvbackens reningsverk. Hur påverkas fosforreningen (Bio-P) om kväverening 

införs? Ett införande av kväverening skulle med säkerhet innebära en utbyggnad av verket om Bio-P 

ska kunna bevaras.  

Utsläppspunktens placering 

Utgående vatten från verket har inte badvattenkvalitet. Nuvarande placering av utsläppspunkten 

bedöms dock ej ha någon negativ påverkan på badvattenkvalitén för de badplatser som finns 

etablerade runt om Yttre fjärden. (Runt Inre fjärden finns inga officiella badplatser). I dagsläget finns 

inga krav på att utgående vatten ska ha badvattenkvalitet. Tanken är att naturen själv ska bryta ned 
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bakterier och virus. Kommunen vill att utsläppspunkten ska belysas ytterligare i MKB’n med 

avseende på hälsomässiga aspekter.  

Utredningsvillkor 

Provtagning av läkemedelsrester på Duvbackens reningsverk har gjorts under hösten. Beträffande 

läkemedelsrester finns det i för närvarande inga planer på att införa reningskrav, men detta kan 

komma att bli aktuellt i framtiden. Utredningsvillkor för läkemedelsrester kommer föreslås av 

kommunen. 

Kommunen vill att en energiutredning upprättas. En energiutredning kommer föreslås som ett 

utredningsvillkor. 

 



Synpunkter från Anders T Dahlberg 
 
 
Från: Anders T Dahlberg [mailto:anders.t.dahlberg@telia.com]  
Skickat: den 19 februari 2016 09:41 
Till: Gästrike Vatten - Teknik och utveckling (e-post) 
Ämne: Fara för uppgrundning? 
 
 
Jag är en granne på Norra Grönskärsvägen som fått en inbjudan till "Samråd om Duvbackens 
reningsverk". 
Jag har varit bosatt här i 42 år, och sett positiva spår av er utveckling under den tiden. Tidigare kunde 
man i bäcken utanför oss se följderna av bräddningar som rann ut i bäcken uppe vid 
järnvägsövergången på bussgatan. Där har ni nu "bassänger" som temporärt tar emot bräddningarna, 
och jag kan inte påminna mig att ha känt avloppslukt från vattnet eller sett flytande tops på väldigt 
länge. 
Det jag observerat som negativt under alla år jag bott här är att en uppgrundning sker av viken mellan 
T-udden och oss. Bäcken för med sig ämnen som lagras på botten utanför bäckmynningen. Även 
Testeboån och Gavleån för med sig ämnen som sedimenterar i vikens lugnvatten. Vi har kunnat se 
hur vassen breder ut sig när det blir grundare. 
I vilken grad kommer det uppgrundande ämnen från era processer? Kommer dessa ämnen att öka i 
framtiden? Som en följd av uppgrundningen, skulle det vara önskvärt att på något sätt få hjälp med att 
hålla en djupränna öppen för att vi även fortsättningsvis skall kunna ta oss in och ut med båt från 
bäckmynningen. 
 

_/) Anders T Dahlberg _/) 
N Grönskärsvägen 3 
SE-804 29 Gävle 

Mob +46 (0)70-520 7283 
Hem +46 (0)26-19 24 66 
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Synpunkter från Kultur och Fritid 
 

Från: Westin, Anneli  
Skickat: den 29 februari 2016 10:36 
Till: Kolmodin Holmberg, Charlotta 
Ämne: Utökat samråd; Duvbackens reningsverk 
 

 

Här kommer synpunkter från Kultur & fritid (nedan K&F) angående utökade samrådet för 

Duvbackens reningsverk; 

 

 

Gävle Vatten AB söker nytt tillstånd för verksamheten vid Duvbackens reningsverk i 

Gävle gällande en ökad hantering från 100 000 till 120 000 personekvivalenter. Ansökan 

avser fortsatt och utökad verksamhet vid redan befintliga Duvbackens reningsverk. 

Reningsverket måste byggas om för att klara utökad belastning från 

omvandlingsområdet Norrlandet och sedan även från framtida anslutningar av 

omvandlingsområden samt förtätning av Gävle. För att klara nya förutsättningar och 

eventuellt nya utsläppskrav behöver reningsprocessen kompletteras och verksamheten 

ska prövas enligt miljöbalken. 

 

K&F kan inte se några direkta effekter för K&F:s verksamhet av denna utbyggnad. Den 

närmaste kopplingen är väl att Reningsverket ligger i anslutning till T-uddens 

naturreservat som utgör ett viktigt stadsnära rekreationsområde. Men enligt ansökan och 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) så förväntas varken buller eller lukt öka pga 

utbyggnaden. En annan mer indirekt aspekt är risken att ytterligare förvärra statusen på 

vattnet i Inre- respektive Yttrefjärden vilket skulle kunna påverka fiskfaunan och 

fritidsfisket. Men som man säger i MKB:n innebär anslutningen av avloppen från 

omvandlingsområdena, varav många idag har dålig rening, att totalbelastningen till 

fjärdarna ändå minskar. Konsekvenserna av att Gävle växer torde däremot innebära en 

större belastning på sikt men det är nog förmodligen den bästa lösningen att även detta 

avlopp går till en redan befintlig och väl skött reningsanläggning där processen 

fortlöpande kontrolleras och förbättras. För övrigt handlar detta om rad tekniska och 

kemiska processer som vi inte kan eller behöver ta ställning till. 

 

 
Med vänlig hälsning 

 
Anneli Westin 
Administrativ Chef 
Kultur & Fritid Gävle kommun 
Box 801 
801 30 Gävle 
Besöksadress: Slottstorget 1, 2 tr 

Tfn 026-17 97 07 

anneli.westin@gavle.se 
www.gavle.se 
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  Gästrike Vatten AB 

  Hamnleden 20 

  806 41 GÄVLE 

 

Samråd om Duvbackens reningsverk 

 

Ansökan, som avser fortsatt och utökad verksamhet vid reningsver-

ket, omfattar i huvudsak åtgärder inom anläggningens tomtområde.  

 

Åtgärderna bedöms inte påverka de intressen som fågelklubben har 

att värna om. Fågelklubben har inget att tillföra ärendet. 

 

 

 

 

Sven H Jansson 

Ordförande 

   


