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Inbjudan 
Hej! 

Avloppsreningsverket i Mockfjärd har moderniserats och ett 

biologiskt reningssteg byggts till. Vi vill gärna bjuda in er till 

invigningen då ni kan få se hur verket fungerar! 

Onsdag den 30 januari kl. 13-15 
Kl. 13:00 samlas vi för invigning med efterföljande rundtur och 

presentation av verket. Därefter bjuds det på kaffe och fikabröd.  

En investering för miljön 
För att förbättra miljön i Gagnefs kommun har 14,5 miljoner 

kronor investerats i en modernisering av avloppsreningsverket 

samt en tillbyggnad av ett biologiskt reningssteg. Genom 

investeringen beräknas belastningen på älven halveras för 

ca 2100 invånare i Mockfjärd.  

 

I och med renoveringen renas spillvatten (avloppsvatten) från 

Mockfjärd med omnejd i tre reningssteg. Det nya reningssteget är ett 

biologiskt reningssteg som utnyttjar naturens resurser i form av små 

mikrodjur för att rena spillvattnet. Det tredje reningssteget innebär  

att avloppsreningsverket byggts ut ned mot älven. Dessutom  

renoverades den övriga anläggningen så att den blir 

kostnadseffektivare, miljövänligare och säkrare. 

 

Spillvattnet från Mockfjärd renas nu först genom ett rensgaller  

därefter kommer vattnet att pumpas in i det nya biologiska 

reningssteget där det blåses i luft till mikrodjuren som äter upp 

näringen i vattnet och andas ut en stor del av näringen som koldioxid. 

Det gör att avloppsreningsverket kan släppa ut ett renare vatten utan 

att ha tillfört mer kemikalier och att utsläppt vatten till älven är  

renare med mindre partiklar.  

Var och när? 
Onsdag 30 januari 2019 kl. 13-15. 

Reningsverket ligger på Lindbyvägen 28 i 

Mockfjärd.   

Välkomna! 
Kontakt vid frågor om evenemanget:  

Angelica Nylöf 

Kommunikatör  

Dala Vatten och Avfall AB  

0247-44 109  

angelica.nylof@dvaab.se 

Kontakt vid frågor om avloppsreningsverket: 

Janne Kallur 

Bygg- och projektledare 

Dala Vatten och Avfall AB  

0247-44 111 

janne.kallur@dvaab.se

Vänligen meddela om du kan eller inte kan komma till Angelica Kenntoft,  

angelica.kenntoft@dvaab.se , senast onsdagen den 23 januari 2019.  
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