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Bakgrund 
Gästrike Ekogas (nedan benämnd sökanden) ägs till 51 % av Gästrike Återvinnare och till 49 % 
av Gävle Energi. Syftet med sökandes verksamhet är att verka för en långsiktig och miljöhållbar 
marknadsutveckling i Gävleborg genom produktion och distribution av biogas som är en 
förnybar energikälla i form av fordonsgas.  

På fastigheten Brynäs 34:1 uppfördes år 2011 en anläggning för uppgradering av biogas från 
reningsverket till fordonsgas samt flaktankning av nämnda fordonsgas. Vid uppförandet 
omfattades inte anläggningen av tillståndsplikt enligt miljöbalken. Sedan 2016 omfattas 
anläggningen av tillståndsplikt. Enligt gällande övergångsbestämmelser ska en 
tillståndsansökan inklusive MKB för anläggningen lämnas in senast 1 januari 2019. 

Sökanden kommer under det närmaste året att uppföra en publik tankstation i anslutning till 
uppgraderingsanläggningen. Den publika tankstationen omfattas inte av tillstånds- eller 
anmälningsplikt enligt miljöbalken. 

Betydande miljöpåverkan 
Verksamheten vid Duvbackens uppgraderingsanläggning är tillståndspliktig enligt 21 kap 5 § 
miljöprövningsförordningen. Enligt 6 § miljöprövningsförordningen ska en sådan verksamhet 
automatiskt anses innebära betydande miljöpåverkan. Detta innebär att ett 
undersökningssamråd för att avgöra om verksamheten innebär en betydande miljöpåverkan 
inte behöver genomföras. En miljökonsekvensbeskrivning ska tas fram inom ramen för 
tillståndsansökan. Omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen ska avgöras i ett 
avgränsningssamråd. 

Framförda synpunkter under samrådet kommer att beaktas och inarbetas i tillståndsansökan 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning som planeras lämnas in till 
Miljöprövningsdelegationen i Dalarna innan 1 januari 2019. 
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Administrativa uppgifter 
Anläggningsnamn Duvbacken uppgradering 

Anläggningsnummer  

Fastighetsbeteckning Brynäs 34:1 

Kommun Gävle kommun 

Län Gävleborgs län 

Sökande/Verksamhetsutövare Gästrike Ekogas AB 

Organisationsnummer 556036-0785 

Telefon verksamhetsutövare 026 – 17 50 00 (växel) 

Fastighetsägare Gästrike Ekogas AB 

Besöksadress verksamheten Sältavägen 9, Gävle 

Koordinater enligt SWEREF 99 TM 6728450, 619452  

Ansökta verksamhetskoder1  40.15 

Kontaktperson Anders Bergman 

Tillsynsmyndighet Miljö och hälsoskydd, 
Samhällsbyggnad, Gävle kommun 

Befintliga tillstånd 
När uppgraderingsanläggningen uppfördes omfattades den inte av vare sig anmälnings- eller 
tillståndsplikt enligt miljöbalken. Från och med förordning 2016:1188 omfattas den av 
tillståndsplikt och i enlighet med övergångsbestämmelserna ska tillstånd sökas senast den 1 
januari 2019.  

Bygg & Miljö Gävle beslutade om bygglov för uppgraderingsanläggningen 23 maj 2011. 

Gästrike Räddningstjänst beslutande om tillstånd för hantering av brandfarlig vara 17 juli 2011.  

  

                                                
1 Enligt miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251) 
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Verksamhetskoder 
Tillståndsansökan avses omfatta verksamhetskod 40.15 (B) i enlighet med 21 kap 5 § 
miljöprövningsförordningen (SFS 2013:251): 

40.15 (B) Gäller för anläggning för att uppgradera eller för att på 
annat sätt än genom anaerob biologisk behandling tillverka 
mer än 1 500 megawattimmar gas eller vätskeformigt 
bränsle per kalenderår. 

Verksamheten är inte en IED-anläggning enligt industriutsläppsförordningen (SFS 2013:50) 
och omfattas inte av Sevesolagstiftningen (SFS 1999:381). 

Lokalisering 

Områdesbeskrivning 
Duvbackens uppgraderingsanläggning är belägen inom en del av fastigheten Brynäs 34:1 i Gävle 
kommun (koordinater enligt SWEFREF 99 TM: 6728450, 619452). Området är beläget ca 2 km 
öster om Gävle centrum, se Figur 1.  

 
Figur 1.  Översiktskarta lokalisering av Duvbackens uppgraderingsanläggning, ca 2 km Gävle centrum. Källa eniro.se. 

  

Uppgraderingsanläggningen berörs inte av Sevesolagstiftningen (regler för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor för människor och miljö) eftersom mindre än 
20 ton biogas lagras på uppgraderingsanläggningen. Bedömningen är att ingen närliggande 
verksamhet berörs av Sevesolagstiftningen.  
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Uppgraderingsanläggningen gränsar till ett industriområde och ligger på samma tomt som 
Duvbackens avloppsreningsverk. Ett naturreservat (T-uddens naturreservat) ligger i direkt 
anslutning till uppgraderingsanläggningen. Närmaste boende bor ca 250 meter från 
uppgraderingsanläggningen, se Figur 2.  

 
Figur 2. Lokalisering av Duvbackens uppgraderingsanläggning. Uppgraderingsanläggningen är markerad med rött. 

Avstånd till närmaste bostäder från Duvbackens uppgraderingsanläggnings verksamhetsområdet är ca 250 m.  

Planförhållanden 

Översiktsplan 
I Gävle kommuns översiktsplan år 2030 – med utblick 2050 konstateras att ”Ett klimatneutralt 
Gävle år 2050 ställer krav på minskad användning av fossila bränslen. Gävle kommun skapar 
därför förutsättningar för ökad förnybar energiproduktion som biogas, vindkraft, solenergi och 
kanske även i framtiden för vågkraft. Med förnybara energikällor som kompletterar varandra 
skapas ett mer robust energisystem som också är långsiktigt hållbart.” Vidare konstateras att 
”Utbyggnaden av gasinfrastruktur är inne i en utvecklingsfas inom Gävle kommun. Det finns för 
närvarande en tankstation för fordonsgas på Sörby Urfjäll, men däremot inget utbyggt gasnät. 
På Duvbackens reningsverk finns lokal produktion av biogas där rågas uppgraderas till 
fordonsgaskvalitet. Flera projekt är på gång och ett flertal investeringar planeras.” Projekten 
avser bland annat byggnation av flera tankstationer. 

Detaljplan 
En detaljplan finns för området i fråga. Detaljplanen gäller för del av Brynäs 34:1, Kv Dockorna. 
Dnr 12BMN89 antagen 2013-03-21. I detaljplanen konstateras att ”Detaljplanen möjliggör 
bebyggelse av teknisk anläggning på hela fastigheten med högsta tillåtna höjd 6,5 meter.” I 
detaljplanen nämns även SBI Ekogas arrendeavtal på fastigheten. Detta arrende har numera 
sökanden övertagit. 

Slutsats 
Inga övriga planer eller tematiska tillägg finns för platsen. Planerad utökning av verksamheten 
bedöms således vara förenlig med gällande planbestämmelser. 

Områden av riksintresse 
Verksamhetsområdet och dess närområde omfattas inte av, och bedöms inte beröra, några 
riksintressen.  
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Skyddsvärda områden för natur och friluftsliv 
Verksamhetsområdet omfattas inte av något områdesskydd avseende natur- eller friluftsliv. I 
verksamhetsområdets omedelbara närhet finns ett kommunalt naturreservat, T-uddens 
naturreservat. I beskrivningen av naturreservatet konstateras att ”T-udden är ett värdefullt och 
varierat grönområde i stadens omedelbara närhet. Det utgör en mosaik av gammal ädellövskog, 
yngre björkskog, klibbalsumpskog och kärr, örtrik blandskog med gammal gran, 
kulturpåverkade herrgårds- och jordbruksmiljöer, samt stränder med vassbälten. Ett mindre, 
uträtat vattendrag mynnar också i fjärden. Denna variation av biotoper skapar sammantaget ett 
artrikt område, bland annat för fåglar, insekter, kärlväxter och i viss mån kryptogamer. Minst 18 
rödlistade arter har påträffats: 7 svampar, 6 insekter, och minst 5 häckande fåglar. Området är 
också av stort intresse för friluftslivet. T-uddenområdet utgör ett av få oexploaterade 
grönområden i Gävle med havskontakt och möjligheter till utblick över Inre fjärden.”  

Den befintliga uppgraderingsanläggningen bedöms inte inverka menligt på naturreservatet.  

Närmaste Natura 2000 område (Testeboåns delta) ligger ca 1,3 km från verksamhetsområdet 
och bedöms inte påverkas av verksamheten. 

Kulturminnen och fornlämningar 
I verksamhetsområdets närhet finns tre kända kulturminnen och fornlämningar enligt 
Riksantikvarieämbetets karttjänst, se Figur 3. Dessa består av en bytomt/gårdstomt, en 
husgrund från historisk tid och en fäbod. Ingen av fornlämningarna bedöms påverkas av 
verksamheten vid uppgraderingsanläggningen. 

 
Figur 3. Fornlämningar i verksamhetsområdets närhet Verksamhetsområdet markerat i rött. Källa: 

Riksantikvarieämbetets kartplats. 

  

Förorenade områden  
Det finns inga konstaterade eller misstänkta markföroreningar inom fastigheten.  
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Alternativa lokaliseringar och nollalternativ 
Eftersom verksamheten sedan länge är etablerad på platsen och att uppgraderingsanläggningen 
ligger i närheten av avloppsreningsverkets framställning av biogas görs bedömningen att ingen 
alternativ lokalisering är aktuell för uppgraderingsanläggningen. Eftersom verksamheten inte 
har något tillstånd enligt miljöbalken för närvarande innebär nollalternativet att ingen 
uppgraderingsanläggning skulle finnas. Detta skulle få förödande konsekvenser för utvecklingen 
av fordonsgas i Gävleborgsregionen. 

Verksamhetens omfattning och utformning 

Rivningsarbeten 
Inga rivningsarbeten kommer att vara aktuella på grund av verksamheten. 

Beskrivning av verksamheten 
Aktuell anläggning består av en uppgraderings- och flakfyllningsanläggning och den ligger i 
anslutning till Duvbackens avloppsreningsverk (ARV).  

Uppgraderingsanläggningen består av en vattenskrubber med efterföljande kolfilter. Den 
renade gasen leds till ett stationärt lager alternativt till flaklager. I flaklagret lagras maximalt tre 
flak samtidigt. Efter påfyllnad av fordonsgas till flak distribueras fordonsgasen för närvarande 
till fordonsgasstationen Sörby Urfjäll. Sökanden planerar att under de närmaste åren utöka 
antalet publika fordonsgastankstationer till totalt 7 stycken i hela regionen.  

Den planerade publika fordonsgastankstationen i anslutning till uppgraderingsanläggningen 
kommer enligt nuvarande plan att serva ca 220 personbilar i veckan. Denna siffra kan öka om 
många privatfordon framöver kommer att drivas på fordonsgas. Fordonsgasen till den publika 
fordonsgastankstationen kommer att tas från det stationära gaslagret.  

Verksamhetens omfattning 
Ansökan avser uppgradering av maximalt 15 GWh fordonsgas per år. 15 GWh är anläggningens 
maximala kapacitet per år. Under 2017 uppgraderades ca 7 GWh fordonsgas.  

Dagvattenhantering 
Ytan runt uppgraderingsanläggningen är grusad och det finns inga dagvattenbrunnar vilket 
innebär att regnvatten går ner i grusbädden och att inget dagvatten avleds till 
avloppsreningsverket.  

Förutsedd miljöpåverkan 
Verksamheten vid uppgraderingsanläggningen syftar till en långsiktigt hållbar fordonsflotta och 
att bidra till god resurshushållning  

Miljöpåverkan, både direkt och indirekt, från verksamheten är liten och består främst av utsläpp 
till luft och vatten samt buller. Samtliga störningsrisker bedöms kunna begränsas genom olika 
typer av försiktighetsmått och bidrar därmed inte till någon olägenhet för människors hälsa 
eller miljön. Nedan redogörs för de olika typer av miljöpåverkan som kan uppstå från 
verksamheten och vilka försiktighetsåtgärder som vidtas för att förebygga eller förhindra 
negativa miljöeffekter. 
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Direkta effekter 

Utsläpp till luft  
Utsläpp till luft sker i huvudsak via metangasslip från uppgraderingen och utsläpp från 
transportverksamheten av gasflaken till fordonsgastankställen. 

Metangasutsläppen från uppgraderingen omfattar 0,5- 1 % enligt mätningar genomförda på 
anläggningen. Sökanden kommer att ingå i Avfall Sveriges frivilliga åtagande för anläggningen 
och de kontroller som genomförs genom detta. 

Transporter av gasflak från uppgraderingsanläggningen består för närvarande av ca två 
transporter med lastväxlare per dag. Vid ett utnyttjande av hela den tillståndsgivna mängden 
kommer ca fyra transporter av gasflak ske till fordonsgastankställen i huvudsak till Gävleborgs 
län. 

Utsläpp till vatten 
Vattnet från vattenskrubbern går till reningsverket. Dagvatten från de grusade ytorna infiltreras 
i marken.  

Buller 
Buller kan uppkomma från verksamheten, främst vid rangering av flak. Buller bedöms endast 
påverka i begränsad omfattning.  

Lukt 
Lukt kan uppkomma från verksamheten främst i samband med driftstörningar men även i form 
av restgas från uppgraderingen. Sökanden mäter svavelvätehalten efter kolfiltret kontinuerligt 
och rutiner finns för att byta kolfilter innan det blir mättat. Eftersom avloppsreningsverket 
ligger i direkt anslutning till uppgraderingsanläggningen kan de båda verksamheternas lukt vid 
vissa väderförhållanden vara synergistisk (upplevelsen av dålig lukt blir en kumulativ effekt och 
upplevelsen kan då bli värre än de olika lukterna var för sig)  

Energi och vattenförbrukning 
Under 2017 uppgick elförbrukningen till ca 655 MWh.  

Under 2017 uppgick vattenförbrukningen till 617 m3. 

Risk, säkerhet och brand 
Anläggningen är utformad och byggd enligt branschens anvisningar för 
uppgraderingsanläggningar och uppfyller därmed lagar och föreskrifter. Före driftsättning 
genomfördes erforderliga besiktningar av anläggningen. För drift av anläggningen har bolaget 
tillstånd från kommunens räddningstjänst för hantering av brandfarlig vara. 

Indirekta effekter 
Indirekta effekter från verksamheter bedöms i huvudsak vara positiva effekter vid användning 
av producerad fordonsgas. 

Fordonsgasen ersätter fossila bränslen som exempelvis bensin och diesel vilket är mycket 
positivt ur klimateffektsperspektiv. Biogasen har dessutom lägre utsläpp av tungmetaller, kväve, 
sot och svaveloxid än exempelvis bensin och bidrar därmed till minskade utsläpp till luft. 
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Miljöeffekter som kommer att påverkas ytterst begränsat av verksamheten  
Dessa miljöeffekter bedöms inte påverkas av verksamheten och kommer därmed inte belysas 
mer än ytterst begränsat i miljökonsekvensbeskrivningen. 

Utsläpp till mark 
Utsläpp till mark kan ske vid olyckor såsom brott på hydrauloljeslang på fordon eller incidenter. 
Risken för föroreningar av mark bedöms dock vara mycket liten. 

Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv 
Den planerade verksamheten kommer inte ha någon menlig påverkan på natur- eller 
kulturmiljö och bedöms inte heller påverka friluftslivet menligt. 

Nedskräpning 
Nedskräpning inom och intill verksamhetsområdet är ytterst begränsad. Tillsyn/rondering 
genomförs minst tre gånger per vecka vid anläggningen och då kommer även städinsatser ske 
vid behov. 

Damning 
Damm kan förekomma i mycket begränsad omfattning från ytorna. 

Skadedjur 
Verksamheten bedöms inte ge upphov till problem med skadedjur. Om problem med skadedjur 
ändå skulle uppstå kommer skadedjursbekämpning att genomföras i samarbete med 
avloppsreningsverket. 

Kemikalier 
Verksamheten hanterar i dagsläget endast ett fåtal kemikalier. De kemikalier som hanteras 
utgörs i huvudsak av hydraulolja till kompressor, kvävgas till inertering, fetter och kol till 
kolfiltret. Underhållskemikalier till fordon, containers och andra kemikalier för städning och 
fastighetsunderhåll kan även förekomma. Dessa kemikalier förvaras invallat och i låst container. 
Kemikalieförteckning kommer att bifogas ansökan. Kylanläggningen på 
uppgraderingsanläggningen hanteras av Gävle Energi. 

Avfall 
Avfall som uppstår i verksamheten utgörs av mycket små mängder avfall från underhåll av 
maskiner mm. Avfallet körs till godkänd mottagare. 

Miljökvalitetsnormer 
Nedan beskrivs de miljökvalitetsnormer som är aktuella för verksamheten. Inga 
miljökvalitetsnormer bedöms riskeras överträdas som ett resultat av sökt verksamhet.  

Buller 
De största kommunerna (mer än 100 000 invånare) samt vissa utpekade verksamheter omfattas 
av miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller. Gävle kommun (cirka 100 603 invånare 2017) 
omfattas därmed av förordning (2004:675) om omgivningsbuller. Verksamheten bedöms inte 
bidra till att miljökvalitetsnormerna för omgivningsbuller riskerar att överskridas. 
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Luft 
De luftföroreningar som regleras med miljökvalitetsnormer är kvävedioxid, kväveoxid, 
svaveldioxid, kolmonoxid, ozon, bensen, partiklar, bens(a)pyren, arsenik, kadmium, nickel och 
bly.  

De utsläpp som härrör från verksamheten vid uppgraderingsanläggningen är främst 
metangasutsläpp från uppgraderingsanläggningen. Verksamheten bedöms därmed inte vara av 
sådan art och omfattning att miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas.  

Vattenkvalitet 
Närmaste ytvattenförekomst är Järvstabäcken som mynnar i inre fjärden i Gävle. 

Påverkan från den planerade verksamheten på närliggande ytvattenförekomst bedöms vara liten 
och inte bidra till att miljökvalitetsnormerna inte kan uppnås.  

Det finns en grundvattenförekomst, Gävle-Sandviken, med beslutad miljökvalitetsnorm i 
området. Den sökta verksamheten bedöms inte påverka grundvattenförekomsten. 

Miljökvalitetsmål 
De nationella miljökvalitetsmål som direkt eller indirekt bedöms beröras av verksamheten är 
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Levande sjöar och vattendrag, samt God bebyggd miljö.  

Nedanstående tabell redovisar de aktuella miljömålen och uppgraderingsanläggningens 
förutsedda miljöpåverkan på dessa. Som framgår av tabell 3 är påverkan på miljömålen av 
uppgraderingsanläggningen till stor del positiv. 

 

Tabell 3.  Sammanställning av aktuella nationella miljömål och verksamhetens förutsedda påverkan på dessa, 
för verksamheten som helhet. 

Miljömål  Påverkan på miljömål 
Begränsad 
klimatpåverkan 

+ Bilar kan köras på biogas vilket innebär minskad 
klimatpåverkan eftersom biogasen ingår i det naturliga 
kretsloppet 

- Metangasutsläpp. Metangas är en klimatgas 

Frisk luft + Biogas har lägre utsläpp av tungmetaller, kväve, sot och 
svaveloxid än bensin 

-  

Levande sjöar 
och vattendrag 

+ Dagvatten infiltrerar i grusbädd, vatten från 
vattenskrubbern går till avloppsreningsverket 

-  

God bebyggd 
miljö 

+ Renare bränsle innebär mindre luftföroreningar. 

-  

 



 

  
 Sida 11 av 11 

Gästrike Ekogas AB 
Box 783 

Besöksadress: 
Förrådsgatan 6 

Telefon växel: 
026-17 85 00 

Telefax: 
026-17 85 09 

  Organisationsnummer 
556036-0785 

801 29 GÄVLE Hemsida: www.ekogas.se   
 

Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
I miljöbalken 6 kap. 35 § anges vad miljökonsekvensbeskrivningen ska innehålla. 
Miljökonsekvensbeskrivningen föreslås utgå från samrådsunderlaget och enligt nuvarande 
planering kommer den att ha följande upplägg och omfattning: 

1. En icke-teknisk sammanfattning 
2. Administrativa uppgifter 
3. Verksamhetens omfattning och utformning 
4. Lokalisering och omgivningsbeskrivning (inklusive planförhållanden och skyddsvärda 

områden) 
5. Nollalternativ och alternativ lokalisering och utformning 
6. Miljöeffekter samt åtgärder för att minska och motverka negativa effekter 

- Utsläpp till luft 
- Klimatpåverkan 
- Utsläpp till vatten 
- Buller 
- Lukt 
- Energi 
- Brand 

7. Beredskap för olyckor och insatser för att förhindra dessa 
8. Miljökvalitetsnormer 
9. Miljökvalitetsmål 
10. Sakkunskap av den som genomfört MKB 
11. Samrådsredogörelse 
12. Underlagsredogörelse inklusive uppgifter om brister och osäkerheter 
13. Samlad bedömning 
14. Referenslista 

Samråd 
Samråd avses genomföras i ett första skede genom samrådsmöte med myndigheter och 
intresseföreningar. Därefter kommer närboende informeras genom utskick av 
informationsblad. Dessutom ska information om ansökan även meddelas genom annons i Gefle 
Dagblad, Arbetarbladet samt MittGävle. 


