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Inledning  

Handlingar  
Samrådshandlingar består av   

• Plankarta med bestämmelser  
• Planbeskrivning (denna handling) 

Övriga handlingar och utredningar  

• PM Geoteknik, daterad 2022-10-31 
• Markteknisk undersökningsrapport geoteknik, daterad 2022-10-31 
• Riskanalys, daterad 2023-02-03 
• Dagvattenutredning, daterad 2023-01-31  
• Lokaliseringsutredning, daterad 2022-02-11 
• Samrådsunderlag tillhörande avgränsningssamråd inför ansökan om 

tillstånd för biogasanläggning, daterad 2023-01-30 
• Illustrationsplan, daterad 2023-02-03 

Detaljplan består av plankarta med bestämmelser, och en tillhörande 
planbeskrivning. Efter samråd upprättas en samrådsredogörelse och efter 
granskning upprättas ett granskningsutlåtande över de inkomna synpunkterna.  

Planbeskrivningen ska underlätta förståelsen av planförslagets innebörd samt 
redovisa de förutsättningar och syften som planen har. Den har ingen egen 
rättsverkan utan avsikten är att den ska vara vägledande vid tolkning och 
genomförande av planen.  

Handläggning 
Detaljplanen bedöms vara av stor vikt då detaljplanen förväntas medföra 
betydande miljöpåverkan varvid planen handläggs genom ett utökat 
förfarande enligt plan- och bygglagen (2010:900).    

Planens syfte och huvuddrag 
Biogas Västra Skaraborg fick under år 2022 positivt planbesked för att utreda 
möjligheten för en utveckling av biogasanläggning i Ryda, Vara kommun. 
Genom att processa stallgödsel kan biogas tillverkas, likväl kan rötresterna i 
form av biogasgödsel utvinnas.  

Detaljplanen syftar till att möjliggöra en byggnation av biogasanläggning.  
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Illustration över fastigheter som detaljplanen omfattar.  
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Förutsättningar och förändringar  

Planförutsättningar   
I kommunens Översiktsplan antagen 2013 (ÖP2012), som är 
aktualitetsförklarad för mandatperioden 2018–2022, är planområdet inte 
specifikt utpekat utan anges som befintlig markanvändning.  

Översiktsplanen beskriver bland annat att det finns ett intresse samt 
förutsättningar för produktion av biogas utifrån de mängder gödsel som 
uppkommer i samband med djurhållning. Samt att kommunen arbetar för att 
det ska bli möjligt att tanka biogas inom kommunen.  

Energiförbrukningen i kommunen måste minska och framförallt 
förbrukningen av fossila bränslen, där biogas är ett alternativ. I ÖP2012 anges 
att utvecklingen av biogas ska ske tillsammans med olika aktörer för en små- 
och storskalig produktion av biogas, där substrat kan vara från jordbruk, 
gödsel eller odlade grödor.  

Vidare anges i ÖP2012 att jordbrukets utveckling har en central roll i 
kommunens identitet och förväntas spela en viktig roll även i det framtida 
näringslivet.  

Vara kommun har en antagen miljöstrategi. Miljöstrategin utgår från tre 
fokusområden:  

o En energieffektiv och fossilberoende kommun  
o En cirkulär och resurseffektiv kommun  
o En kommun som vårdar naturen och främjar biologisk mångfald  

Kommunens förvaltningar och bolag ansvarar för att tillsammans arbeta för 
miljöstrategins fokusområden. Upprättande av denna detaljplan är ett viktigt 
steg i en cirkulär ekonomi där resurser tillvaratas och bidrar till en ny produkt 
som i sig medför ett steg närmare fossiloberoende. Biogasanläggningen syftar 
till att sälja gas till energibolag samt att rötresterna i form av biogödsel skall 
levereras till gödselleverantörer eller lantbrukare i närområdet.  

Utifrån ovannämnd beskrivning och målsättning som omnämns i ÖP2012 
och miljöstrategin avseende biogasutveckling bedöms detaljplanens syfte vara 
förenligt med miljöstrategins och översiktsplanens intentioner.  

Detaljplan och områdesbestämmelser 
Fastigheten som berörs av planområdet är idag obebyggd och omfattas inte 
av detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Riksintresse 
Planområdet berörs av tre riksintressen för Försvarsmakten. Dessa är 
följande:  

• FM influensområde för väderradar: Vara  
Ett påverkansområde för väderradar är ett påverkansområde kring en 
väderradar. Inom detta område riskerar vindkraft och andra höga 
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objekt skada väderradarstationen varför särskilda analyser behöver 
genomföras av Försvarsmakten innan sådana uppförs. Ett 
påverkansområde väderradar utgörs av ett cirkulärt område med 50 
kilometers radie i förhållande till väderradarstationen 
 

• FM Influensområde för luftrum: Minimum Sector Altitude-yta 
(MSA) för Såtenäs flottiljflygplats 
Ett MSA-område är ett påverkansområde kring en flygplats. MSA 
anger den minimihöjd kring en militär flygplats inom vilken det är 
säkert att genomföra in- och utflygningar. MSA syftar till att 
säkerställa möjligheten att genomföra visuell inflygning till en 
flygplats.  
 

• FM Stoppområde för höga objekt: 4  
Ett stoppområde för höga objekt är ett påverkansområde kring en 
flygplats som utgör riksintresse för totalförsvarets militära del. Inom 
stoppområde för höga objekt riskerar vindkraftverk och andra höga 
objekt att medföra påtaglig skada på riksintresset, då sådana påverkar 
möjligheterna till säkra start- och landningar för den flygande 
verksamheten. 

Planområdet ingår inom riksintresset för Såtenäs flottiljflygplats. Såtenäs 
flygplats är belägen vid Vänerns södra strand i Lidköpings kommun. 
Flygplatsen är en del i Försvarsmaktens kvarvarande system av flottilj- och 
övningsflygplatser anpassade för militär verksamhet och är av betydelse för 
verksamheten. Den används för närvarande bland annat i utbildningssyfte för 
flygförare på flygplan JAS 39. Verksamheten pågår såväl dagtid som kvällstid 
och påverkar därmed bebyggelseplaneringen i flygplatsens närhet, både 
beträffande flygbuller och hinderfrihet. 

För att förenkla bedömningen av vad som kan medföra påtaglig skada på 
riksintresset har påverkansområden identifierats. För Såtenäs flottiljflygplats 
utgörs påverkansområdena av påverkansområde för buller och annan risk, 
stoppområde för höga objekt samt MSA-område. Påtaglig skada på 
riksintresset kan uppstå då åtgärder medför direkta eller indirekta 
begränsningar i vilken verksamhet som kan utföras på eller kring flottiljen och 
flygplatsen. Exempel på åtgärder som kan medföra påtaglig skada är: 

• Uppförande av ny, alternativt större förändringar av befintlig, 
störningskänslig bebyggelse inom det område som utgör 
påverkansområde för buller eller annan risk.  

• Planer och bestämmelser som uppmuntrar till friluftsliv inom 
påverkansområdet för buller eller annan risk.  

• Uppförandet av höga objekt inom område som utgör stoppområde 
för höga objekt eller MSA-område. 

• Förändringar i infrastruktur i närområdet som på något sätt påverkar 
möjligheterna att transportera fordon, materiel eller personal till och 
från flygplatsen/flottiljen och dess närområden 

• Införandet av begränsningar så som områdesskydd som på något sätt 
förändrar möjligheterna till nyttjande av riksintresseområdet, genom 
exempelvis begränsningar i tillståndspliktig verksamhet, uppförandet 
av anläggningar m.m. 
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För höga objekt gäller att samtliga objekt högre än 20 meter utanför 
sammanhållen bebyggelse och högre än 45 meter inom sammanhållande 
bebyggelse (enligt Luftfartsverkets definition) kan utgöra flygsäkerhetsrisk och 
begränsa verksamheten vid flygplatsen/flottiljen. Höga objekt kan eventuellt 
uppföras inom MSA-området om totalhöjden över marken inte uppnår de 
höjdbegränsningarna som gäller. 

För att optimera driften för anläggningen är det av vikt att tillåta silos till en 
hög höjd. Genom planförslaget föreslås en maximal totalhöjd om 30 meter 
för att möjliggöra en optimerad drift för biogasanläggningen. Planområdet 
befinner sig utom sammanhållen bebyggelsen varvid objekt högre än 20 meter 
måste prövas individuellt av Försvarsmakten för att bedöma eventuell 
påverkan på Försvarsmaktens riksintresse. 

Genom planförslaget föreslås högsta tillåtna totalhöjd anpassas till terrängens 
naturliga höjd. Genom planförslaget föreslås samma höjd inom hela 
planområdet men regleras genom att mätas från nollplanet. Det innebär att 
inom lägre belägen mark kommer bebyggelsen möjliggöras vara högre, men 
inom de delar som det finns berg i dagen och är högre belägna kommer 
byggnaderna generellt vara lägre. Inom lägre belägen mark inom planområdet 
kommer bebyggelsen kunna uppgå till cirka 30 meter. Markens medelnivå 
inom planområdet har beräknats och är cirka +90 meter. Genom 
planförslaget föreslås en maximalt tillåten totalhöjd om +113 meter. Detta 
innebär att den generella maximala totalhöjden kommer uppgå till cirka 23 
meter inom planområdet.  

 
Bilden ovan redovisar sektion för terränganpassningen och markens höjdnivåer. Markens 
medelnivå inom planområdet är cirka +90 meter.  

 

På Försvarsmaktens hemsida framförs att för att främja en hållbar utveckling 
och möta de krav som ställs i relation till de globala klimatutmaningarna, 
krävs att Försvarsmaktens verkar i linje med Sveriges ambitioner, 
målsättningar och internationella åtaganden inom miljö och klimat. Arbete 
med bland annat energianvändning och drivmedel är betydande för att 
verksamheten ska bidra till att minska påverkan på klimatet, säkerställa den 
operativa förmågan och öka verksamhetens motståndskraft. 

Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser till 
atmosfären. Målet innebär att utsläppen av växthusgaser från svenskt 
territorium ska vara minst 85% lägre senast år 2045 än utsläppen år 1990. 
Genom en utveckling enligt planförslaget kan biogasanläggningen bidra till att 
minska växthusgasutsläppen och ersätta fossila bränslen på sikt. Biogas är 
förnybart och leder inte till några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning 
och användningen av biogas kan ge ett flertal klimatvinster. Således är 
planförslaget en del i arbetet för att uppnå och lösa många av Sveriges 
antagna miljökvalitetsmål och kan även vara en del av arbetet för 
Försvarsmaktens miljö och klimatarbete.  



Detaljplan för del av Ryda 6:15 och del av Hötomt 2:1 2023-02-03 
 

Sida 6 

 

 

Lokaliseringsutredning  
Parallellt till detaljplaneprocessen tas en miljökonsekvensbeskrivning fram för 
verksamhetens utveckling. Även en lokaliseringsutredning har tagits fram. 
Resultatet från lokaliseringsutredningen sammanfattas nedan.  

För att uppnå effektiva transporter är transportavstånd en viktig parameter. 
Transportavstånd är mycket beroende av anläggningens placering. En 
placering i den punkt där hela gödselvolymen från området balanserar är 
optimalt. Detta har utretts genom att koordinater och volym för planerade 
leverantörer har tagits fram. Beräkning med denna metod tar inte hänsyn till 
vägnät utan använder bara avstånd som parameter. Genomförd beräkning 
visar att ”tyngdpunkten” för planerad volym ligger strax väster om Vara 
tätort, mellan Vara och Helås.  

Lokaliseringsutredningen har även analyserat alternativet att bygga två eller tre 
identiskt lika anläggningar med logistiskt kloka placeringar i området.  

Lokaliseringen är väl vald för att undvika känsliga områden, enligt BAT-
definition (Best Available Techniques). Inga byggnader eller boenden finns 
idag på området. Närmsta hus ligger cirka 400 meter räknat från 
planområdets ytterkant. Inom 500 meter från områdets gräns finns totalt 3 
hus/närboende samt i nordost ligger två skytteföreningar som ligger 420 
respektive 450 meter ifrån anläggningen.  

Placeringen förespråkas av följande skäl:  

• Bra skyddsavstånd till omgivningen  
• Området är inte klassat som ”känsligt område” 
• Få närboende 
• Bra transportlogistik till och från anläggningen  
• Placeringen är på skogsmark och vegetationen inom området bidrar 

till att fånga upp eventuell lukt.  
• Värdefull åkermark tas inte i anspråk  
• Bra skyddsavstånd till riksintresse för natur- och kulturmiljö och 

område för friluftsliv  

Vid en samlad bedömning av olika lokaliseringsalternativ enligt kriterierna 
beskrivna ovan, bedöms att området inom den mark som berörs av 
planförslaget är mest fördelaktigt och gynnsam för etablering av 
biogasanläggningen.  

 

Mark och vegetation  

MARKANVÄNDNING  

Planområdet ligger på en bergsplatå, ungefär 9 kilometer väster om Vara 
tätort. Det ligger betydligt lägre än det direkt angränsande naturlandskapet 
med tydliga gränser i form av branta bergväggar mot väster. Vid 
undersökning av höjder via Lantmäteriet visas att planområdet har en 
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nivåskillnad på 13 meter i höjd. Marknivån är som högst i väst där det är berg 
i dagen ca + 96 meter över havet och som lägst i norr ca + 83 meter över 
havet.  

 
Kartorna ovan redovisar lutning-och höjdnivåer för planområdet (Källa: Markhöjdmodell 
Nedladdning, grid 1+ från Lantmateriet) 

Planområdet nås i den norra delen via väg 47 och vidare till in- och 
utfartsgata. Marken längs med väg 47 som berörs av planförslaget är idag 
obebyggt och omfattas av skogbeklädda partier samt öppna gräsytor. Mellan 
planområdet och föreslagen byggrätt finns idag ett skogbeklätt parti om cirka 
15–20 meter. Dessa träd kan med fördel bevaras för att minimera påverkan på 
landskapsbilden längs väg 47.  

 

 
Bilden ovan visar vy mot norr med planområdet till vänster om riksväg 47 som syns i 
bilden. 

Den mest sydvästliga delen av planområdet utgörs av produktionsskog som 
fortsatt är under uppväxt. Mellersta delen av planområdet har tidigare utgjorts 
av produktionsskog men har nyligen avverkats. Närmast väg 47, som 
angränsar planområdet i norr, utgörs marken inom planområdet primärt av 
skogbeklädda partier likt sydvästra delen av planområdet. I västra delen av 
planområdet syns berg i dagen.  
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Bilden ovanvisar markanvändningen inom centrala delen av planområdet, inom fastigheten 
Ryda 6:15. 

Närmast angränsande fastigheter till planområdet utgörs framför allt av 
likvärdig användning som inom planområdet vilket primärt omfattar 
produktionsskog i olika stadier. Inom vissa angränsande fastigheter har skog 
nyligen avverkats. I norr och i öster ansluter väg 47 respektive en grusad 
lokalgata.  

 

Bilden till vänster visar vy mot syd väst med planområdet till höger om grusvägen som syns i 
bilden. Bilden till höger visar vy mot norr med planområdet till vänster om grusvägen som 
syns i bilden.  

I Artportalen finns en observationsplats för fåglar under tidsperioden 10 juli 
2021 – 5 jan 2022 på fyndplatsen ”Helåsskogarna” som är en rödgul 
markering inom planerat verksamhetsområde på fastigheten. Arter som är 
angivna är Gråtrut (VU), Fiskmås (NT), Duvhök (NT), Fjällvråk (NT), 
Björktrast (NT) och Gulsparv (NT). Observationer på området 
”Helåsskogarna” i artportalen beskrivs med en noggrannhet på cirka 4,5 
kilometer, det vill säga ett område på över 7000 hektar, både jordbruks- och  
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skogsmark. Inga andra observationer av hotade eller rödlistade växter, djur 
och svampar finns här angivna. Marken inom planområdet utgörs primärt av 
nyligen avverkad skog samt av produktionsskog. Utifrån att skogsmarken 
fortsatt är av relativt ung ålder bedömer kommunen att det inte finns några 
utvecklade natur- eller artvärden som en konsekvens av den unga åldern på 
naturen och skogen.  

 

Geotekniska förhållanden  
I samband med planprocessen har en geoteknisk utredning tagits fram. Nedan 
sammanfattas utredningens resultat.  

I den västra delen av undersökningsområdet finns berg i dagen och jorddjupet 
är grundast med silt över morän på berg. Jorddjupet ökar i östlig och sydlig 
riktning. Störst är jorddjupen i mitten av södra delen av området, omkring 9 
meter. I nordöstra delen grundar jorddjupet upp igenom och berg i dagen 
förekommer ställvis. För att beskriva jordlagerförhållanden i området har 
planområdet delats upp i tre olika delområden.  

 
Bilden ovan redovisar tre delområden för beskrivning gällande jordlagerförhållanden. 

Område A 

I område A utgörs jordlagren generellt av:  

• Mulljord mellan 0–0,1 meter djup 
• Silt mellan 0,3–2,5 meter djup  
• Lera mellan 2,5–9 meterdjup 
• Friktionsjord (morän) eller berg från 9 meter djup 

 

Mulljorden är siltig och omkring 0,3 meter tjock.  

OMRÅDE A 

OMRÅDE C 

OMRÅDE B 

OMRÅDE C 



Detaljplan för del av Ryda 6:15 och del av Hötomt 2:1 2023-02-03 
 

Sida 10 

 

Silten anges vara sandig och övergår till lera vid ungefär 2,5 meter djup under 
markytan. Silten har medelhög relativ fasthet. Uppmätta vattenkvoter ligger 
omkring 20–60%.  

Leran anges vara siltig och har en mäktighet som varierar mellan 5–10 meter. 
Leran har en odränerad skjuvhållfasthet omkring 15 kPa överst, som ökar till 
cirka 25 kPa vid 5 meter djup. Därefter är skjuvhållfasthet konstant omkring 
25 kPa på djupet Lerans vattenkvot är utvärderad till omkring 60–70% och 
konflytgräns omkring 50%. Resultat från CPT-sonderingar visar att leran är 
överkonsoliderad med en överkonsolideringsgrad som avtar från 2,2 i toppen 
till omkring 1,8 i botten.  

Under leran finns fast lagrad friktionsjord. Sannolikt består friktionsjorden av 
morän. Berget ligger nära lerans underkant. Friktionsjordens mäktighet 
bedöms till omkring 0–1 meter.  

Område B  

I område B är jordlagerförhållanden desamma som i område A. Skillnaden är 
att lerlagret är tunnare samt att torrskorpelera påträffats i nordöstra delen av 
planområdet och gyttjig lera i den övre delen av siltlagret. Lermäktigheten 
under siltlagret är här relativt konstant omkring 2,5 meter. Egenskaperna i 
silten och leran är desamma som i område A. 

Område C 

I område C är jordlagerförhållanden grunda, omkring 0–2 m, och består av 
mulljord ovan silt och morän eller berg i dagen. Moränen är siltig enligt 
skruvprovtagning i sydvästra delen av planområdet. 

HYDROGEOLOGISKA FÖRHÅLLANDEN  

I samband med skruvprovtagningshål har fri vattenyta observerats omkring 
1–1,2 meter under markytan. I grundvattenrören i centrala planområdet 
uppmättes en trycknivå i grundvattnet under lerlagret motsvarande 1,0 till 1,8 
meter under markytan. 

STABILITETSFÖRHÅLLANDEN  

Det bedöms inte föreligga några totalstabilitetsproblem inom området för 
befintliga förhållanden. Totalstabilitet och bärighet i marken bör dock 
kontrolleras vid framtida belastningar från tunga konstruktioner, höga 
uppfyllnader eller djupa schakter. 

SÄTTNINGSFÖRHÅLLANDEN 

I område C bedöms inte jorden vara sättningsbenägen. Mulljord och tunnare 
silt- och lerlager kan dock förekomma vilka ger en del sättningar om de inte 
schaktas bort före grundläggning.  

En analys av lerans sättningsegenskaper i område A och B har utförts. I 
analysen kan ses att leran är överkonsoliderad med omkring 40–90 kPa. I 
utredningen anges vidare att mindre sättningar kommer att kunna utvecklas. 
Vid större belastningssituationer, där lerans förkonsolideringstryck överskrids, 
kommer stora och långtidsbundna sättningar att uppstå i lerlagret. 
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RADON 

Vid mätningar i oktober 2022, baserat på radonhalt i jordluft, har värden 
motsvarande låg- till normalradonmark uppmätts. 

REKOMMENDATIONER 

Byggnader i område A och B kan grundläggas ytligt med plattor om de inte 
genererar större grundtryck än 20 kPa på leran från cirka 2,5 meters djup. 
Tyngre och höga-, sättningskänsliga-, konstruktioner rekommenderas att 
grundläggas med pålning. I område C kan byggnader eventuellt ytgrundläggas 
med plattor på morän eller plansprängt berg. 

Terrassmaterialet utgörs generellt av jordmaterial i tjälfarlighetsklass 4. 
Rekommenderat utskiftningsdjup med hänsyn till tjälskydd är 1,6 meter i 
klimatzon 2. Alternativt bör plattor frostisoleras. 

Kontroll av stabilitet och bärighet bör utföras när laster från konstruktioner, 
plattstorlekar och golvnivåer är kända. Schaktning i området bedöms kunna 
ske med släntlutning 1:1,5 ned till 2 m djup. Vid djupare schakter bör flackare 
släntlutning användas, ej brantare än 1:2. 

Jorden ska betecknas som normalradonmark avseende radonförhållanden. 
Nya byggnader ska, baserat på nu utförda undersökningar, uppföras 
radonskyddat. 

Innan uppfyllnad för hårdgjorda ytor utförs ska all förekommande organisk 
jord (mulljord) bortschaktas och ersättas med väl packat krossmaterial. 
Uppfyllnader högre än 2 meter bör utföras i samråd med geotekniker. Vid 
högre uppfyllnader behöver stabilitet kontrolleras och även påverkan, på 
grund av sättningar, i närheten av konstruktioner. 

Kompletterande undersökning avseende geoteknik bedöms inte erfordras för 
fortsatt utredning av detaljplan. Vid framtida detaljprojektering för 
grundläggning av konstruktioner kan kompletterande undersökningar 
erfordras. 

 

Dagvattenhantering  
I samband med framtagande av detaljplan har en dagvattenutredning 
utarbetats. Syftet med utredningen har varit att redovisa framtida 
dagvattenflöden och lämplig hantering av dessa i samband med en byggnation 
enligt planförslaget.  

Dagvattenutredningen är utformad efter Vara kommuns dagvattenpolicy och 
riktlinjer för dagvattenhantering. Hanteringen av dagvatten för området är 
beräknat för ett 10-årsregn med en varaktighet på 140 minuter. 
Översvämningsrisken för området har utretts där ett 100-årsregn med 
klimatfaktor 1,25 har illustrerats.  

MILJÖKVALITETSNORMER FÖR DAGVATTEN  

Den aktuella recipienten för planområdet är Lannaån. Statusklassningen för 
Lannån är enligt VISS; måttlig ekologisk status och den kemiska statusen 
uppnår ej god.  
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Gällande kemisk status uppnås inte god på grund av förhöjd halt av 
kvicksilver (Hg), detta gäller även bromerad difenyletrar (PBDE). Dock har 
undantag satts för kvicksilver och bromerade difenyletrar eftersom det inte 
anses möjligt att uppnå sänkta halter som motsvarar gränsvärden för dessa 
ämnen för god kemisk ytvattenstatus. 

I samband med planförslaget föreslås makadamdike och dagvattendamm som 
åtgärder för att minska andelen föroreningar i jämförelse med ett 
nollalternativ. Således kommer föroreningsbidraget från området bli mindre 
än nuläget vid en exploatering och positivt påverka miljökvalitetsnormerna 
för dagvatten för recipient.  

AVRINNING  

Avrinningsområdet är cirka 17 hektar stort och sträcker sig strax sydväst om 
planområdet. Avrinningsområdet är således större än planområdet som 
omfattar cirka 14 hektar.  

Avrinning inom planområdet sker via öppna avrinningsvägar på marken. Det 
dagvatten som inte infiltreras naturligt i marklagren går vidare mot befintligt 
dike nordväst om planområdet. 

MARKAVVATTNINGSFÖRETAG  

Dagvatten från Ryda 6:15 m.fl. släpps till Åshults DF 1928 strax nordväst om 
planområdet och går genom en trumma 1400 BTG under riksväg 47. 
Eftersom dagvattnet fördröjs på fastigheten innan det släpps vidare från 
planområdet kommer det inte att påverka varken Åshults DF eller de övriga 
dikningsföretag som dagvattnet passerar innan det når slutrecipienten då 
flödet inte förändras. 

FÖRORENINGSBERÄKNINGAR  

Samtliga föroreningskoncentrationer antas öka efter planerad byggnation utan 
reningsåtgärder. Att mängden föroreningsmängder stiger efter byggnation 
beror på förändring av markanvändningen, till exempel ökar mängden 
oljepartiklar på grund av att naturmark ersätts av betong- och asfaltsbelagd yta 
så som uppställningsytor och köryta. De åtgärder som föreslås för hantering 
av dagvatten innefattar anläggningar för en förbättrad föroreningssituation i 
jämförelse med ett nollalternativ.  
 
Efter föreslagen reningsåtgärd är det endast fosfor och kvicksilver som inte 
riktigt når ner till typvärdet för befintlig situation. Klassificering av säkerhet 
gällande befintlig statistisk data av föroreningskoncentrationen fosfor och 
kvicksilver för marktypen skogsmark är klassad som låg. Eftersom värdena 
för dessa föroreningskoncentrationer är osäkra och endast marginellt skiljer 
sig från uppskattade typvärden för befintlig situation kan antagna 
reningsåtgärder anses som goda nog. 

FÖRESLAGEN DAGVATTENHANTERING  

Enligt kommunens strategi för dagvattenhantering får flödet från området 
inte öka efter exploatering vilket innebär att dagvatten måste fördröjas på 
området innan utsläpp till recipient sker. 
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Takvatten ses som relativt rent dagvatten och behöver inte renas, men det 
fördröjs i dike och dagvattendamm. Vägdagvatten från infartsväg och 
parkeringar behöver renas innan det leds till recipienten. Nedan illustreras 
princip för dagvattenhanteringen.  

 

 

 

 

Figuren ovan redovisar princip för dagvattenhantering. 

 

Makadamdike  

Ett makadamdike är ett dike som fylls helt eller delvis med makadam. 
Dagvatten fördröjs i diket genom strypning av utflöde. Rening av dagvattnet 
sker via sedimentation samt att tillsatt biokol renar kväve, fosfor och 
organiska föroreningar. Makadamdikena är utformade med svackdike. De 
flacka slänterna innebär en ökad kapacitet att fördröja dagvatten. Dagvattnet 
avleds från diket via ett dräneringsrör till dagvattendammen. Effektiv 
fördröjning för utformade makadamdiken är cirka 120 kubikmeter. 

Dagvattendamm  

En av de vanligaste reningsanläggningarna för dagvatten är dammar. Syftet 
med en dagvattendamm är att utjämna dagvattenflödet, reducera dagvattnets 
innehåll från föroreningar och därmed minska belastningen på recipienten i 
samband med ökad exploatering i avrinningsområdet. Reningen sker till 
största del mellan regntillfällen i form av sedimentation och växtupptag. För 
att en damm ska fungera optimalt ur reningssynpunkt ska den vara långsmal 
och ha inlopp och utlopp placerat i varsin ände av dammen.  

Effektiv fördröjningsvolym för utformade föreslagna dammar är cirka 4 380 
kubikmeter. Den totala fördröjningsvolymen, inklusive den permanenta 
volymen som alltid finns i dammen och behövs för rening, är totalt cirka 
10 380 kubikmeter.  

 

Parkering/ 
Vägdagvatten/
Takdagvatten 

Makadamdike  
Dagvatten-

damm 
Recipient 
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Ovan illustreras systemet för dagvattenhantering. Blå ytor redovisar föreslagen placering av 
dagvattendamm och skrafferade rektanglar redovisar föreslagen lokalisering av 
makadamdike.  

Bebyggelse   
Marken inom planområdet utgörs av tidigare ej ianspråktagen mark och 
marken är sedan tidigare obebyggd. Marken omfattas av produktionsskog och 
delar av produktionsskogen har avverkats. Genom planförslaget möjliggörs 
en byggnation av biogasanläggning som kan bidra till minskade utsläpp av 
växthusgaser.   

Byggnadernas högsta totalhöjd regleras till+113,0 meter vilket innebär att 
byggnader kan uppgå till cirka 30 meter inom de partier som marknivån är 
lägre. En biogasanläggning består av flera olika volymer och anläggningar. 
Däribland består anläggningen av bland annat av; rötkammare, 
teknikbyggnader, substratbyggnad, buffertank och diverse lageranläggningar 
för bland annat gas, rötrester och substrat. Anläggningen domineras av 
rötkammaren som också är den högsta byggnadsdelen i anläggningen.  

Byggnadernas utformning kan med fördel ta hänsyn till det omgivande natur- 
och kulturmiljölandskapet. Naturliga färgtoner som grön kan väljas i de något 
högre byggnaderna för att på så sätt harmoniera med en naturlig miljö. För att 
smälta in i landskapet kan biogasanläggningen vara nedgrävd eller motfylld. 
Den kan också vara beväxt på betongelements ytor för att på så sätt skapa en 
naturlig miljö. 

Vid ett genomförande av planförslaget kommer schaktmassor att uppkomma 
i samband med en byggnation. Dessa massor kan med fördel nyttjas för 
anläggning av vall inom planområdet parallellt till väg 47 för att till viss del 
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fungera som avskärmning från riksväg 47. Bebyggelsen som föreslås är 
belägen på ett längre avstånd, samt i något högre läge än riksväg 47, i enlighet 
med Länsstyrelsernas och SKR riktlinjer vilket innebär att en vall inte är 
nödvändig ur säkerhetssynpunkt. 

 
Nr. Beskrivning Nr. Beskrivning 

1 Primär rötkammare 9 Rötkammare & Gaslager 

2 Fast substratbyggnad 10 Fackla 

3 Teknikbyggnad 11 Gasuppgradering/skorsten 

4 Flytande substratbyggnad 12 Förvätskningsanläggning 

5 Lagertank substrat 13 Lager Rötrester 

6 Planlager byggnad 14 Lagertank flytande substrat 

7 Flispanna/Skorsten 15 Buffertank flytande substrat 

8 Administrationsbyggnad 16 Förvätskningstank 

Ovan redovisas en illustration på en möjlig bebyggelse inom planområdet vid ett 
genomförande av detaljplanen. Den tillhörande tabellen redovisar olika anläggningars 
funktioner i illustrationen.  

Den föreslagna bebyggelsen inom området kan med fördel koncentreras och 
klustras för att minimera påverkan på landskapsbilden. Utspridda byggnader 
påverkar i regel landskapsbilden mer. Byggnadernas högsta totalhöjd regleras 
till+113,0 meter vilket innebär att byggnader kan uppgå till cirka 30 meter 
inom de partier som marknivån är lägre. I norr längs vägen finns en befintlig 
skogsdunge som med fördel kan finnas kvar och som då kan medföra ett 
effektivt insynsskydd från vägen. En etablering av verksamheten kan ge 
upphov till en lokal påverkan på landskapsbilden. Men då påverkan på 
landskapsbilden framförallt är lokal och planområdet omsluts av skog bedöms 
påverkan på landskapsbilden marginellt.  
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I samband med planprocessen har en illustration av tagits fram för att 
förtydliga hur en bebyggelse inom planområdet skulle kunna se ut. Nedan 
redovisas illustrationer tillsammans med sektionsbilder för att förtydliga 
volym, skala och upplevelsen av bebyggelsen i landskapet.  

 
Bilden ovan är en översiktsbild som redovisar en möjlig utbyggnad av biogasanläggning med 
blick mot nordöst.  

 
Bilden ovan är en översiktsbild som redovisar en möjlig utbyggnad av biogasanläggning med 
blick mot sydväst.  

De två bilderna ovan redovisar hur en biogasanläggning skulle kunna se ut 
inom den byggrätt som möjliggörs för i och med detaljplanen. Vidare visar 
bilderna att planområdet omsluts av skogsmark som minimerar påverkan på 
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omkringliggande landskap. Genom planförslaget föreslås högsta tillåtna 
totalhöjd anpassas till terrängens naturliga höjd. Genom planförslaget föreslås 
samma höjd inom hela planområdet men regleras genom att mätas från 
nollplanet. Det innebär att inom lägre belägen mark kommer bebyggelsen 
som möjliggörs vara högre, men inom de delar där det finns berg i dagen och 
som är högre belägna kommer byggnaderna generellt vara lägre. Inom lägre 
belägen mark inom planområdet kommer bebyggelsen kunna uppgå till cirka 
30 meter. Markens medelnivå inom planområdet har beräknats och är cirka 
+90 meter. Genom planförslaget föreslås en maximalt tillåten totalhöjd om 
+113 meter. Detta innebär att den generella maximala totalhöjden kommer 
uppgå till cirka 23 meter inom planområdet.  

 
Bilden ovan redovisar sektion för terränganpassningen och markens höjdnivåer. Markens 
medelnivå inom planområdet är cirka +90 meter.  

 
Bilden ovan redovisar planområdets omfattning och en möjlig utformning av 
biogasanläggningen i samband med ett genomförande av detaljplanen.  

I samband med planarbetet har olika sektioner tagits fram för att analysera 
planförslagets påverkan på landskapsbilden. Sektion 01 och vy-sektion 04 
redovisar planförslaget påverkan i landskapet sett ifrån nordväst. Sektion 02 
och vy-sektion 03 redovisar vyer från sydöst.  
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Ovan redovisas sektion 01 som redovisar en vy från nordväst.  

 
Vy sektion 04 ovan redovisar en vy från nordväst. 
 

 

 
Ovan redovisas vy-sektion 03 som visas från en vy från sydöst.  

 
Sektion 02 ovan som visas från en vy från sydöst. 
 
Det är främst vid färd på riksväg 47 från öst till väst som man kommer 
uppleva bebyggelsens plats i landskapsbilden. Detta då framförvarande 
skogsmark nyligen avverkats och omplanterats. Då marken fortfarande utgör 
ett ungt kalhygge kommer bebyggelsen bli mer påtaglig från denna vy, till dess 
att skogen vuxit upp igen. Men i samband med att skogen åter växer upp igen 
kommer bebyggelsen bli allt mindre auktoritär i landskapet.  
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SKUGGSTUDIE 

Planområdet utgörs idag av mark för produktionsskog där delar av 
skogsmarken nyligen avverkats. Det finns idag ingen bebyggelse inom nära 
anslutning till planområdet varvid en negativ skuggpåverkan på bebyggelse 
från biogasanläggningen bedöms utesluten. För att redovisa skuggpåverkan på 
angränsande ytor har en skuggstudie tagits fram. Skuggstudien utgår från en 
skapad modell i Sketch-up med kartunderlag från Lantmäteriet. Området har 
sedan studerats under olika tider på året för att se hur föreslagen bebyggelses 
skuggor påverkar omgivningen. Nedan redovisas skuggstudien.  

 

 Vårdagsjämning 
Höstdagjämning  

23 mars-23 september 
 

Sommar 
23 juni 

 
 

Vinter 
21 december 

09:00 
 

   
12:00 

 

   
15:00 

 

   
18:00 

 

   
 

PLANFÖRSLAGETS BESTÄMMELSER  

Detaljplanen innebär följande planbestämmelser: 

Användningsbestämmelser för kvartersmark  
E1 – Anläggning för produktion av biobränsle. Användningen möjliggör för en 
utveckling av anläggning av biogasproduktion och likartade verksamheter.  

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  
Begränsning av markens utnyttjande  

ö1 – Marken får inte förses med byggnad. Genom bestämmelsen kan byggrätten 
anpassas och regleras till de områden som är främst lämpade för byggnation. 
Bestämmelsen syftar framför allt till att säkra avstånd mellan bebyggelse och 
riksväg 47.  

ö2 – Marken får endast förses med dagvattenanläggning och vall. Genom 
bestämmelsen kan byggrätten anpassas och regleras till de områden som är 
mest lämpade för byggnation. Bestämmelsen syftar till att säkra 
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dagvattenanläggning samt möjliggöra för anläggning av vall inom ytor som är 
främst lämpade för det ändamålet.  

 

Höjd på byggnadsverk  

h1+133,0 – Högsta totalhöjd är angivet värde i meter över angivet nollplan. 
Bestämmelsen syftar till att säkra en tillräcklig totalhöjd anpassad för en så 
god utformning av biogasanläggningen som möjligt parallellt med att 
anpassning görs till landskapsbilden och förutsättningarna inom planområdet.  

 

Utnyttjandegrad  

e160,0 – Största byggnadsarea är angivet i värde i % av fastighetsarean inom 
användningsområdet. Bestämmelsen regerar andelen byggrätt som finns 
tillgänglig för en exploatering av biogasanläggningen inom planområdet.  

 

Placering 

p1 – Byggnad ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns. Genom bestämmelsen 
kan byggrätten anpassas och regleras till de områden som är främst lämpade 
för byggnation.  

 

Utförande 

b1 – Vattenkänsliga anläggningar ska anläggas på lägsta marknivå +84 meter. 
Bestämmelsen säkrar en god utformning av bebyggelsen vid påverkan av höga 
dagvattenflöden.  

 

b2 – Färdig golvhöjd på byggnader ska vara 0,2 meter över gatunivå. Bestämmelsen 
säkrar en god utformning av bebyggelsen vid påverkan av höga 
dagvattenflöden. 

 

Markens anordnande och vegetation  

n1 – 30,6 kubikmeter fritt vatten ska fördröjas inom användningsområdet per 1000 
kvadratmeter hårdgjord yta. I samband med planförslaget kommer andelen 
hårdgjord yta att öka och därmed ökar även andelen dagvatten som måste 
fördröjas lokalt. För att uppnå de krav som ställts i dagvattenutredningen 
tillämpas bestämmelsen.  

 

Kulturmiljö och fornlämningar  
Riksantikvarieämbetets ”Fornsök” visar att ingen fornlämning påträffats inom 
planområdet.  

I nära anslutning till planområdet finns tidigare fyndplatser, den närmaste 
fyndplatsen är cirka 150 meter från planområdet. Närliggande fornlämningar 
utgörs framför allt av:  



Detaljplan för del av Ryda 6:15 och del av Hötomt 2:1 2023-02-03 
 

Sida 21 

 

• En torplämning bestående av 4 husgrunder, 1 källarruin och 3 
brunnar.  

• En torplämning beståendes av 1 husgrund och 1 källarruin.  
• En lämning med husgrund 

 
Ovan illustreras planområdets omfattning tillsammans med data från 
Riksantikvarieämbetets ”Fornsök”. Fyndplatser är illustrerade med blå markeringar.  

Planområdet omfattar cirka 13,5 ha mark som är obebyggd. Området består 
framförallt av skogsmark och öppna ytor som är gräsbevuxna.  

En arkeologisk utredning har beställts och kommer presenteras vidare i 
granskningshandlingarna.   

Friytor  
Marken inom planområdet utgörs av produktionsskog samt nyligen avverkad 
skog. Det finns inom planområdet inte några anlagda friytor eller områden 
anlagda för rekreation. Inom den mark som fortsatt är skogbeklädda finns 
inga upptrampade stigar eller spår av naturligt uppstådd rekreation.  

Planförslaget innebär ingen förändring av befintliga fri- eller rekreationsytor 
och tillskapar inga ytterligare friytor i samband med planförslaget.  
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Bilden ovan visar den täta skogen som är lokaliserad inom Hötomt 2:1 (4).  

 

Trafik  

GATUNÄT 

Planområdet är lokaliserat invid riksväg 47 samt invid enskild väg som berörs 
av en vägsamfällighet.  

Riksväg 47 är en statlig väg av riksintresse och är en viktig förbindelse mellan 
Trollhättan-Vänersborgs arbetsmarknadsregion samt för kommunikationen 
mellan Falköping och Jönköping.  

Vägen som berörs av vägsamfälligheten utgörs idag av en smalare grusad väg 
som leder mellan riksväg 47 och väg 2552. Vägsamfälligheten nyttjas idag 
framför allt av boende längs med den berörda vägen.  
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Bilden ovan redovisar de vägstrukturer som finns invid planområdet.  

Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) är uppmätt årsdygnstrafik 
(ÅDT) för riksväg 47 totalt 4776. Cirka 20% av det totala ÅDT utgörs av 
tunga transporter. Vidare i NVDB kan utläsas att vägen är en primär väg för 
farligt gods.  

I samband med ett genomförande av detaljplanen kommer andelen 
transporter till och från området att öka. Enligt uppgifter från 
verksamhetsutövaren anges att följande trafik kan förväntas i samband med 
ett genomförande av detaljplanen: 

Typ av fordon Antal fordonsrörelser/dygn Tid på dygnet  

Tunga fordon  

Substrat och rötrester  

Förvätskade varor  

 

69 

2–3 

 

05:00-24:00 

06:00-18:00 

Biltrafik 4–7 06:00-18:00 

Summa 
fordonsrörelser  

79/dygn  

Tabellen ovan redovisar andelen alstrad trafik vid ett genomförande av detaljplanen och 
redovisas i antal fordonsrörelser. En fordonsrörelse definieras av en transport enkel väg. 
Därmed innebär en transport till och från planområdet två fordonsrörelser.  

Transporter till och från anläggningen planeras gå via befintlig grusväg, som 
berörs av en vägsamfällighet, och vidare på väg 47. Samtliga transporter 
förväntas gå via väg 47 och således ska inte transporter till eller från 
anläggningen färdas mot sydväst mot väg 2552.  

Då belastningen på delar av den befintliga grusvägen kommer att öka krävs en 
breddning och asfaltering av vägkroppen för de delar som den nytillkomna 
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trafiken berör. Därmed ska ytan mellan in- och utfart till anläggningen och 
väg 47 breddas och asfalteras för att motsvara en lämplig dimensionering av 
väg för den utvecklade trafikmängden. Parallellt med planprocessen ska en 
ansökan om ändrad utfart göras till Trafikverket. För detta ansvarar 
exploatören.   

Bilderna nedan redovisar två olika infarter till planområdet från riksväg 47. 
Den översta redovisar nuvarande infart till området från riksväg 47 och den 
nedre visar ett alternativ till utformning av breddad anslutning till riksväg 47. 
Bredden på den befintliga in- och utfartsgatan är cirka 4 meter. Vägen föreslås 
breddas till att kunna omfatta 2+1 utformning för att minska möjligheten för 
eventuella flaskhalsar i samband med infart till föreslagen verksamhet. 
Utformningen av ändringen av in- och utfart till riksväg 47 är i detta 
planförslag endast ett förslag. I samband med ansökan om ändring av 
anslutning till Trafikverket kommer den exakta utformningen av anslutningen 
att fastställas och kravställas av Trafikverket.  Krav om siktröjning, 
dagvattenhantering och trafiksäker utformning kan komma att ställas från 
Trafikverket vid ansökan om ändrad anslutning.  

 
Bilden ovan redovisar den befintliga in- och utfarten från riksväg 47 till planområdet.  
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Bilden ovan redovisar ett förslag till utformning av ny anslutning till riksväg 47.  

 

GÅNG- OCH CYKELTRAFIK 

Planområdet är lokaliserat på ett längre avstånd från tätort och samlad 
bebyggelse och det finns ingen utbyggd gång- och cykelväg.  

Planförslaget innebär ingen förändring vad gäller tillgängligheten till gång- och 
cykelvägnätet.   

 

KOLLEKTIVTRAFIK  

I anslutning till planområdet finns en busshållplats som trafikeras av busslinje 
151 som går mellan Vara tätort och Grästorp tätort. Då planområdet ligger  i 
direkt anslutning till busshållplatsen finns det goda möjligheteter för 
arbetspendling till framtida verksamhet för biogastillverkning från tätorterna 
Vara och Grästorp.  

Busshållplatsen vid planområdet, Åshult, är idag inte utformad med bussficka 
vilket innebär att personer som går av/på vid station Åshult står nära den 
förbipasserande biltrafiken. Längs södergående väg från busshållplatsen finns 
ett flertal enfamiljsbostäder lokaliserade som med fördel kan nyttja 
busshållplatsen.  

Vid en utveckling av biogasverksamheten innebär det ett antal utökade 
arbetstillfällen inom den specifika platsen och andelen resenärer med 
kollektivtrafiken kan tänkas utökas mot dagens nyttjande av busshållplatsen. I 
och med en sådan utveckling kan det finnas anledning till att utveckla en mer 
trafiksäker hållplats för busshållplats Åshult. Busshållplatsen ligger utom detta 
planarbete och en eventuell utveckling av hållplatsen ryms inte inom 
planförslaget.  
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PARKERINGAR  

Genom planförslaget kommer behovet av parkeringar att öka inom 
planområdet. Detta som en konsekvens av utvecklingen av ytterligare 
arbetstillfällen. Majoriteten av de arbetstillfällen som tillskapas genom 
planförslaget är olika lastbilstransporter som inte primärt utgår från 
biogasanläggningen. Utifrån uppgifter från verksamhetsutövaren anges att 
cirka fyra till tio ytterligare arbetstillfällen som tillskapas kommer kopplas till 
verksamhetens fysiska lokalisering. Det innebär ett behov om cirka fyra till tio 
parkeringsplatser inom planområdet. Parkeringar ska lösas inom den egna 
fastigheten och fastighetsägaren ansvarar för uppförande av dessa.  

Tillgänglighet 
I 2kap 3 och 6 §§ PBL samt 8kap. 1 och 2 §§ finns det bestämmelser gällande 
tillgänglighet. Planläggningen ska främja från en social synpunkt en god 
livsmiljö som är tillgänglig och kan nyttjas av alla samhällsgrupper. Den anges 
även att en byggnad generellt ska vara lämpligt utformad till sitt ändamål och 
vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga.  

Undantaget för dessa utformnings- och egenskapskrav som angetts ovan 
specificeras i PBL 8kap 6§ gäller bland annat arbetslokaler om kraven är 
obefogade med hänsyn till typ av verksamhet som lokalen är avsedd för, eller 
för fritidshus med högst två bostäder, eller tillgängligheten till ett en- eller 
tvåbostadshus, om det med hänsyn till terrängen inte är rimligt att uppfylla 
kraven.  

Området består idag av avverkad skog samt av produktionsskog. Marken är 
inom delar kuperad. Generellt är marken idag svårtillgänglig.  

Planförslaget innebär att marken kan bebyggas för utveckling av 
biogasverksamhet. Nytillkommande byggnader och anläggningar tillhörande 
biogasverksamheten ska utformas tillgängliga för personer med nedsatt 
rörelse- eller orienteringsförmåga enligt Boverkets föreskrifter. Genom planen 
föreslås inga avsteg från krav gällande tillgänglighet.  

Tekniska frågor  

TEKNISK FÖRSÖRJNING  

El- och fiberanslutning   
Planområdet är idag lokaliserat utom anslutning till elnät och fiber. I samband 
med planprocessen utreds möjligheten till anslutning till elnät och fiber och 
innan detaljplanen antas ska avtal för säkrad el och fiberanslutning finnas.  

Dialog mellan exploatör och Vara energi pågår och ett avtal för utbyggnation 
av el och fiber förväntas kunna tecknas inför antagandeskedet.  

Vatten- och avloppsanslutning  
Inom eller i anslutning till planområdet finns vatten- och avloppsanslutning 
inte tillgängligt. Det kommunala vatten- och avloppsnätet finns inte utbyggt 
till planområdet.  
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Parallellt med planprocessen utreds möjligheten för enskilt vatten och avlopp. 
Den enskilda vatten och avloppsanläggningens utformning ska utredas och 
säkras innan antagande av detaljplanen.  

Avfallshantering 
Uppkommer farligt avfall kommer det lämnas till godkända 
uppsamlingsanläggningar. Anmälan av transport av farligt avfall kommer att 
finnas alternativt kommer godkänd entreprenör att anlitas för hämtning. 
Farligt avfall som lämnar företaget redovisas till Naturvårdsverket. Sökande 
kommer sträva mot att minimera uppkomsten av avfall inom verksamheten. 

Annat avfall än farligt avfall som inte kan nyttiggöras eller återvinnas i den 
egna verksamheten transporteras regelbundet för återvinning till godkända 
uppsamlingsanläggningar.   

Värme  
Uppvärmning föreslås ske genom individuell anläggning.  

Hälsa och säkerhet  
I Plan- och bygglagen utgör hälsa och säkerhet en av de prövningsgrunder 
länsstyrelsen ska utföra enligt 12 kap. 1§, innan beslutet om att anta en 
detaljplan. Prövningens syfte är att undersöka om detaljplanen kan befaras 
innebär att en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till de boendes och 
övrigas hälsa eller skydd mot olyckshändelser.  

BULLER 

Aktuella bullerkällor som kan öka i samband med ett genomförande av 
detaljplanen är framförallt från:  

• Anläggningens omrörare och fastgödselinmatning  
• Buller från anläggningens motorer och kompressorer  
• Transporter till och från anläggningen  

Anläggningen utformas så att Naturvårdsverkets riktvärden för externt 
industribuller vid nyetablering ska följas, varför bullermätningar inte bedöms 
behöva genomföras. Källor till buller kommer minimeras genom exempelvis 
produktval, bullerskydd, motorer kommer ha konventionell ljuddämpning 
och anpassning av anläggningens utformning.  Området bedöms inte heller 
vara inom känsligt område med avseende på avstånd till boende.  

FÖRORENINGAR  

Inga potentiellt förorenade områden finns i planområdet.  

Om föroreningar upptäcks vid markarbete ska anmälan ske direkt till 
kommunens miljö- och byggnadsnämnd. 

BIOTOPSKYDD  

Området berör inga specifikt utpekade biotopskydd. De biotoper som 
omfattas av det generella biotopskyddet är alléer, källor, odlingsrösen, 
pilevallar, småvatten och våtmarker (ibland diken), stenmurar och åkerholmar. 
Inom planområdet finns inga sådana biotoper.  
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FARLIGT GODS 

Farligt gods är ämnen och föremål som på grund av sina kemiska eller 
fysikaliska egenskaper kan orsaka skada på liv, hälsa, miljö eller egendom vid 
trans-port. Ämnena och föremålen är klassificerade som farligt gods eftersom 
de upp-visar egenskaper som i tillräckligt hög grad bedöms vara farliga under 
transport.   

Lokala trafikföreskrifter reglerar vägnätets status med avseende på farligt 
gods. Farligt gods får först och främst transporteras på vägar som är tillåtna 
för genomfartstrafik av farligt gods, det vill säga rekommenderade vägar för 
farligt gods. I några regioner benämns vägarna primära respektive sekundära 
farligt godsleder. Primära vägar motsvarar de rekommenderade 
transportlederna. Sekundära vägar är inte tillåtna för genomfartstrafik men 
ofta transporteras en mindre mängd farligt gods på dessa vägar. 

Riksväg 47 utgör rekommenderad primär väg för farligt gods och ingår i väg-
nätet för tung trafik och funktionellt prioriterat vägnät för både näringslivets 
transporter och vägar, som är särskilt viktiga för arbets- och studiependling. 
Enligt en riskpolicy framtagen av Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och 
Västra Götaland, ska riskhanteringsprocessen beaktas vid all nybyggnation 
inom 150 meters avstånd ifrån en transportled med farligt gods. 

 
Skärmdump från länsstyrelsernas rapport ”Riskhantering i detaljplanerprocessen” som 
visar zonindelning för riskpolicyns riskhanteringsavstånd. Bilden visar en vägledning i hur 
markanvändning, avstånd och riskhantering bör beaktas i detaljplanprocessen.  

I Sveriges kommuner och Landsting, SKL, (numera Sveriges kommuner och 
regioner SKR) handbok för Transporter av farligt gods framgår riktvärden för 
markanvändning invid farligt godsled. Vidare anges en riskpolicy från 
Länsstyrelserna i Skåne, Stockholm och Västra Götalands län som anger 
lämplig bebyggelse enligt en zonindelning. Mer känslig bebyggelse föreslås i 
denna riskpolicy lokaliseras längre bort från led med farligt gods. 
Zonindelningen i denna riskpolicy har inga fasta gränser, utan riskbilden för 
den aktuella bebyggelsen är avgörande för markanvändningens placering. 
Nedan redovisas rikspolicyns zonindelning. 
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Bilden ovan är en illustration som redovisas i RIKTSAM för avstånd mellan väg och typ 
av bebyggelse för att tillräcklig riskhänsyn ska anses vara visad. 

 
 

Planförslaget innebär i sig ingen förändring vad gäller risken för farlig 
godsförekomst vid olycka på riksväg 47. Planförslaget innebär endast en 
förändring i andelen människor som kan antas vistas inom planområdet och 
på så sätt ökar samhällsrisken och individrisken.   

• Individrisken är ett mått för hur sannolikt det är att omkomma och är 
oberoende av om någon är i området eller inte. Individrisken kan 
sägas vara risken att omkomma för en människa som vistas utomhus 
dygnet runt, året runt och som inte förflyttas trots att fara kan 
uppkomma. Individrisken avtar oftast med avståndet från väg eller 
järnväg.  

• Samhällsrisken är ett mått för sannolikheten för att det ska inträffa en 
olycka där många är inblandade, det vill säga riskbilden för samhället 
som helhet. Verksamheter med ett stort antal människor intill 
transportleder med farligt gods kan innebära en hög samhällsrisk. 
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Utifrån de riktlinjer som SKR har lyft i sin handbok Transporter av farligt 
gods samt utifrån RIKTSAM ges rekommendationer av olika typer av 
markanvändning utifrån dessa riksmått. 

Planområdet är idag relativt flackt och sluttar något mot väg 47. Närmast väg 
47, inom planområdet, finns idag skogbeklädda ytor.  

Området närmst riksväg 47, som också ingår i Trafikverkets vägområde, 
lämnas utom detaljplanen och omfattas inte av planförslaget. För mark inom 
planområdet närmast väg 47 föreslås en bredare prickmark för att begränsa 
användningen av ytan och inte uppmana till stadigvarande vistelse inom 
området. Prickmarken kan istället nyttjas för körytor eller parkering.   

Genom ovan beskrivna förutsättningar och åtgärder bedömer kommunen att 
bebyggelsen kan anses vara lämplig utifrån risksynpunkt vid händelse av 
olycka med farligt gods vid väg 47.  

 

FARLIG VERKSAMHET  

I samband med detaljplanearbetet har en riskanalys tagits fram för att utreda 
de främsta riskerna som anläggningen medför samt utreda vilka farliga ämnen 
och substanser anläggningen kommer att behandla. Sammanfattningsvis 
framkommer från analysen att föreslagen byggrätt,med avstånd från väg 47, är 
en lämplig plats för biogasanläggning Nedan sammanfattas utredningens 
resultat 

Förutsättningar  
Den närmaste byggnaden ligger på ett avstånd om cirka 350 meter från 
planområdet och Håkantorp som är närmsta tätbebyggda området ligger cirka 
3 kilometer öster om planområdet.  
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I bilden ovan redovisas närliggande objekt till planområdet.  

Vid bedömning av samhällsrisken är persontätheten i närområdet av stor 
betydelse. Den föreslagna anläggningen omges tillstörsta del av obebyggd 
skogs- och åkermark med några få byggnader. Den närmsta byggnaden ligger 
cirka 350 meter från planområdet och är en lada som används för förvaring. 
Riksväg 47 löper utmed den nordöstra sidan av planområdet. Vara kommun 
har en befolkningstäthet på 22,15 invånare/kvadratkilometer varav 41,4 % 
bor på landsbygden.  

Individtätheten antas vara som högst inom anläggningen. Vid drift uppskattas 
det befinnas mellan fyra och tio personer inom anläggningens avgränsning. 
Som flest uppskattas det till 15 personer. 

Enligt Trafikverkets nationella vägdatabas uppgick uppmätt årsdygnstrafik 
(ÅDT) till 4776 fordonsrörelser år 2019 för Riksväg 47. Av dessa var cirka 20 
% tung trafik. Uppskattad tillförd ÅDT i samband med utvecklingen av 
anläggningen är 79 vilket resulterar i en ÅDT på 4855, en ökning på cirka 
1,6%.  

Föreslagen anläggning kommer placeras 115 meter från riksväg 47. Mellan 
bebyggelse inom planområdet och vägen finns även en möjlighet för 
uppförande av en vall som kan bidra med skydd från påkörning av fordon 
från väg.  

Risker vid hantering av biogas och säkerhetsavstånd   
Avståndet mellan  EX-zon (explosionsfarligt område) och kraftledning mäts i 
horisontellt avstånd. Spänningen på den närmsta kraftledningen överstiger 
inte 72,5 kV. Avståndet till planområdet är cirka 400 meter och uppfyller 
rekommenderat avstånd med god marginal. Vidare klassificering av risk mot 
kraftledning kommer inte genomföras.  
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Mellan gaslager och en transformatorstation med en effekt på högst 2000 
kVA och konstruktionsspänning på högst 36 kV skall avstånd uppgå till minst 
8 meter. Detta gäller endast för nätstationer där transformatorer är placerade i 
en kiosk av betong eller plåt utan träfasad. Om transformatorstationen är 
uppställd i det fria skall avståndet beaktas som en friledning och upprätthålla 
samma säkerhetsavstånd baserat på konstruktionsspänning och avstånd till 
EX-zon. Inom planområdet finns flera placeringsmöjligheter tillgängliga som 
uppfyller avståndskraven. 

Minsta tillåtna avstånd mellan järnväg och anläggning bestäms av 
kontaktledningsspänningen samt risken för urspårning. Elektrifierad järnväg 
har 15 kV kontaktledningsspänning vilket enligt tabell 10 ger ett minsta 
säkerhetsavstånd på 15 meter. Detta gäller förutsatt att järnvägsspåret är rakt 
samt utan växlar vilket medför att risken för urspårning är låg. Avståndet till 
järnvägen är cirka 1 kilometer vilket uppfyller säkerhetsavståndet med god 
marginal och kommer inte behandlas vidare.  

Om en anläggning placeras nära en väg bör det tas hänsyn till avstånd, 
topografi, trafikintensitet, rörelseriktning i förhållande till anläggning samt typ 
av fordon som trafikerar vägen. I tabellen nedan redovisas säkerhetsavstånd 
utifrån plana ytor. Stora höjdskillnader kan därför medföra både höjda och 
sänkta säkerhetsavstånd.  

Högsta tillåtna hastighet (km/h) Avstånd (meter)  

≤60 10 

80 15 

100 20 

≥110 25 

 

Avståndet mellan föreslagen byggrätt och väg uppfyller avståndskravet på 15 
meter för en väg med hastighetsbegränsning på 80 km/h. Utöver det planeras 
även en vall som ger extra skydd.  

Riskidentifiering  
Transporter till och från anläggningen bidrar till en ökad användning av 
riksväg 47. År 2019 uppgick årliga fordonsrörelser till 4776, av dessa var 20 % 
tung transport. En ökad användning med 79 transporter per dag skulle 
medföra en ringa ökning av fordonsrörelser på vägen. Förutsatt att övriga 
fordonsrörelser är konstanta skulle andelen tunga fordon öka marginellt. 

Västra Götalands riskpolicy för markanvändning nära transportleder för 
farligt gods innefattar de 150 meter närmast transportleden. 
Biogasanläggningen kommer ha över 100 meter till vägen med en vall mellan 
anläggningen och vägen. En eventuell olycka på riksväg 47 bör inte leda till en 
dominoeffekt. BGA 2022 (anvisningar för biogasanläggningar) 
rekommenderar ett minsta avstånd på 15 m från en väg med 
hastighetsbegränsning på 80 km/h vilket uppfylls med god marginal. 

Vid en eventuell trafikolycka med transportfordon innehållande LBG, diesel 
och HVO finns risken för pölbrand och gasmolnsbrand. Då de inte 
transporteras vid förhöjt tryck utesluts risken för en jetflamma. 
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Konsekvenserna av en pöl eller gasmolnsbrand är skada på person och 
egendom samt andra objekt. 

Angående vegetationsbrand finns två möjliga scenarier. Ett senario är att en 
utomstående vegetationsbrand leder till en brand eller explosion på 
anläggningen. Ett annat scenario är ett en brand eller explosion på 
anläggningen leder till en vegetationsbrand. Sannolikheten för en 
vegetationsbrand bedöms inte vara högre än i övriga delar av Sverige. För att 
minimera risken för att en vegetationsbrand sprids till anläggningen bör 
närliggande vegetation minimeras. BGA 2022 ger inget specifikt avstånd till 
vegetation i angränsning till biogasanläggningar men tomtens area möjliggör 
säkerhetsavstånd som rekommenderas av brandskyddsmyndigheten.  

Sammanställning av riskuppskattning  
Vid analys av riskuppskattning redovisas att händelsen med störst sannolikhet 
är trafikolycka inom eller i angränsandes till anläggningen. Konsekvenser kan 
vara allvarlig för individer inblandade i olyckan.  

Explosioner eller bränder relaterade till hanteringen av brandfarliga gaser eller 
vätskor har potentiellt allvarliga konsekvenser men risken för att de skall 
inträffa är låga. 

Spill av inkommande substrat eller utkommande biogödsel är andra händelser 
som kan inträffa men konsekvenserna för dessa är låga och begränsade till 
sanering och ekonomisk förlust. Spill av inkommande substrat kommer med 
största sannolikhet ske bakom stängda dörrar så sanering bör vara relativt 
enkel.  

Föreslagna riskreducerande åtgärder  
Anläggningen förutsätts bli utförd enligt BGA 2022 och TSA 2020 vilket 
innebär att branschöverenskomna riskreducerande åtgärder skall följas.   

Vid riskuppskattning fanns två scenarier där risk hamnade i det gula området. 
BLEVE i LBG lager samt kollision mellan fordon inom och i anslutning till 
anläggning. Rekommendationerna för minskad risk för BLEVE är att LBG 
tanken är vakuumisolerad, dubbelmantlad samt har flera uppsättningar 
ventiler som öppnas vid olika tryck enligt branschstandard.  

Vid risk för kollision mellan fordon i och i anslutning till vägen 
rekommenderas att Trafikverkets rekommendationer och krav följs. 

Efter riskanalys framgår att anläggningens placering och tomtens storlek 
möjliggör säkra avstånd. Även om anläggningen placeras längre västerut eller 
bygger ut verksamhet inom tomtgränsen bort från riksväg 47 bedöms det inte 
påverka risker i förhållande till riksväg 47.    

ÖVERSVÄMNINGSRISK, OLYCKOR OCH EROSION  

Skyfall  
För att förhindra att yt- eller dagvatten rinner in i byggnader måste marken 
ges en tillräcklig lutning från byggnaderna. Vid nederbörd med hög intensitet 
som skyfall kommer föreslagna dagvattenanläggningar inte kunna fördröja 
regnvattnet utan det avrinner istället ytligt och kan potentiellt orsaka 
marköversvämningar med stora skador på byggnader och annan känslig 
infrastruktur. För att minimera risken för översvämningar är det viktigt att 
inte skapa instängda områden samt att höjdsätta marknivån så att avrinning 



Detaljplan för del av Ryda 6:15 och del av Hötomt 2:1 2023-02-03 
 

Sida 34 

 

och fördröjning sker på ytor där ingen skada sker. Byggnader ska anläggas 
med minst färdiggolvhöjd + 0,2 m högre än anslutande gata, för att vattnet 
ska ansamlas på gatan och ledas vidare mot diken 

Det finns en stor svacka som går genom området. Marken inom detta område 
måste justeras där anläggning sker för att avrinning ska ske mot diken och 
föreslagen naturmarksyta.  

 
Ovan illustreras området i sin befintliga markanvändning och vattenansamlingar vid ett 
skyfall.  

Vid 100-årsregnet uppgår vattennivån i det befintliga rinnstråket till 83,75 
meter över havet. För att Säkerställa att byggnader, lagertankar och 
vattenkänsliga anläggningar inte blir översvämmade bör dessa anläggas lägst 
på marknivån +84 m. 

Ett 10-års regn med en rinntid på 15 minuter resulterar i vattenvolym om 
cirka 3080 kubikmeter fritt vatten som ska fördröjas. I föreslagna 
anläggningar finns kapacitet att fördröja 4500 kubikmeter fritt vatten. En del 
av 100-årsregnet får alltså plats i de anläggningar som föreslagits. Dammarna 
har en högre fördröjningskapacitet än kravet på grund av att det behövs en 
viss uppehållstid i dagvattenanläggningarna för att nå reningsmålen. 

Idag rinner vattnet norrut från planområdet, det rinner via en trumma under 
riksväg 47 till den nordöstra sidan. Trummans kapacitet kommer att begränsa 
tillkommande vatten så att det ansamlas på den sydvästra sidan av riksväg 47 
inom planområdet. Av tillkommande dagvatten vid ett 100-årsregn; alltså 
6435 kubikmeter får 4500 kubikmeter plats i föreslagna 
dagvattenanläggningar. Kvarstående 1935 kubikmeter vatten som tillkommer 
vid ett 100-årsregn kommer få plats i diken mellan planområdet och trumman 
under riksväg 47 utan att skada miljö eller människors hälsa. 
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För att hålla tillkommande vatten vid ett 100-årsregn inom planområdet kan 
en vall anläggas i den norra delen av planområdet. En sänkning av ytterligare 
6500 kvadratmeter av naturmarksytan på 0,3 meter innebär att fördröjning av 
100-års regn kan ske på denna yta. 

 

BRAND OCH UTRYMMNINGSSÄKERHET  
I planområdet är det av stor vikt att möjliggöra för att utryckningsfordon kan 
ta sig fram vid olyckor. I Boverkets byggregler (BBR) avsnitt 5 anges riktlinjer 
för att öka framkomligheten för räddningstjänstens större utryckningsfordon. 
Räddningsväg och uppställningsplats bör utformas vad avser exempelvis fri 
höjd, marklutning, bredd, svängradie och bärighet.  

Avståndet mellan räddningsfordons uppställningsplats och byggandens 
angreppspunkt bör understiga 50 meter. Minsta körbanebredd bör vara minst 
3 meter och i kurvor en radie på 7 meter, med hinderfritt sidoområdet före, 
genom och efter kurvan.  

När det gäller fönsterutrymning i högre bebyggelse har Räddningstjänsten 
Skaraborg endast kapacitet att hjälpa till med utrymning från fönster om 
öppningens underkant ligger högst 12 meter över marknivån. Bebyggelse 
högre en 12 meter bör därför projekteras enligt BBR så att utrymning kan ske 
utan räddningstjänsten hjälp, exempelvis genom trapphus (Tr2).  

LUKTPÅVERKAN 
Vid hantering av gödsel och biologiskt nedbrytbart material finns alltid en viss 
risk för spridning av lukt till omgivningen.  I biogasprocessen bryts det ner en 
rad illaluktande ämnen, (framför allt illaluktande flyktiga fettsyror), som finns 
i stallgödsel. Gödsellukten är starkt reducerad i rötrest jämfört med orötad 
gödsel. Rötrest utgör betydligt mindre risk för luktpåverkan på omgivningen 

Planområdet lokalisering är väl valt och placerat utanför ett känsligt område. 
Det innebär att området inte kräver särskilt skydd för exempelvis 
bostadsområde, områden där mänsklig verksamhet äger rum t.ex. närbelägna 
arbetsplatser, skolor, förskolor, rekreationsområden, sjukhus eller sjukhem. 
Placeringen är i ett skogsområde med långt avstånd till få närboende. 
Permanent vegetation finns kring anläggning som fångar upp eventuell lukt. I 
underlag för avgränsningssamråd tillhörande ansökan om tillståndföreslås 
tekniska lösningar för hanteing av substrat och gödsel inom slutet system för 
att minimera luktpåverkan.  

Med aktuell lokalisering och aktuellt substrat, god hantering vid lagring, goda 
rutiner, biofilter samt vald processteknik bedöms att påverkan av utsläppsluft 
till omgivningen blir på acceptabel nivå.  

Miljöbedömning och konsekvenser  

Undersökning  
När kommunen upprättar eller ändrar i en detaljplan eller ett program ska 
kommunen pröva planförslaget, genom ett undersökningssamråd, om det 
kommer leda till en betydande miljöpåverkan och således om en 



Detaljplan för del av Ryda 6:15 och del av Hötomt 2:1 2023-02-03 
 

Sida 36 

 

miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas eller ej. Syftet med att undersöka 
planförslaget inverkan på miljön är att främja en hållbar stadsutveckling.  

Kommunen har tillsammans med Länsstyrelsen genomfört ett 
undersökningssamråd under oktober-november 2022. 
Undersökningssamrådet har utgått från Miljöbalken 6 kap kriterier. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om en betydande miljöpåverkan.  

I enlighet med kommunens och Länsstyrelsen bedömning kommer en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättats. Tillhörande 
samrådshandlingarna presenteras underlag för avgränsningssamråd inför 
ansökan om tillstånd för biogasanläggningen.  

Konsekvenser 

BARNKONSEKVENSER  

Planförslaget medför ingen större påverkan på barn inom området då 
föreslagen markanvändning (biogasanläggning) inte är en målpunkt för barn. 
Däremot kan barn i närområdet påverkas av framtaget planförslag vad gäller 
resor genom planområdet för transport mellan bostad och exempelvis 
fritidsaktiviteter och skola.  

Invid området finns en busshållplats som kan nyttjas för transport till och 
från sin bostad och fritidsaktiviteter och/eller skolan. I och med en något 
ökad andel trafik till- och från planområdet kan trafiksäkerheten vid 
busshållplatsen komma att påverka oskyddade trafikante. Då vägen föreslås 
att breddas i samband med ett genomförande av detaljplanen kan 
trafiksäkerheten vid detta område öka då tillräcklig yta för oskyddade 
trafikanter kan tillskapas. I övrigt bedöms planförslaget inte innebära någon 
påverkan för barn inom området.   

JÄMSTÄLLDHET 

En jämställd kollektivtrafik bidrar till att alla människor har makt att på egen 
hand ta sig dit de vill. Ett utvecklat samspel mellan bytespunkter och 
omgivningen ger en attraktivare kollektivtrafik vilket kan medföra ett minskat 
bilberoende, ökad valfrihet för kommuninvånarna samt fler 
förflyttningsmöjligheter. Bytespunkterna är alltså en strategisk plats som 
fungerar som en mötesplats mellan människor och kan även stimulera 
stadsutveckling i närområdet. 

Planförslaget innebär en utveckling av ytterligare arbetstillfällen i 
kollektivtrafiknära läge. Då verksamheten har närhet till bussförbindelser till 
både Vara och Grästorp ges möjlighet för alternativa färdsätt till och från 
bostaden och arbetet.  

NOLLALTERNATIV 

Ett nollalternativ innebär att den aktuella detaljplanen inte genomförs och 
därmed skulle ett nollalternativ i detta fall innebära att ingen biogasanläggning 
uppförs. Marken kommer då fortsatt vara planlös och ej omfattas av någon 
detaljplan. Markanvändningen på området kommer utgöras av 
produktionsskog.  
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Miljökvalitetsnormer  
Miljökvalitetsnormerna är juridiskt bindande styrmedel som behandlas i 
Miljöbalken 5 kap i syfte att tydliggöra miljöproblem som uppstår från diffusa 
utsläppskällor såsom trafik och jordbruk. Det finns idag uppsatta 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft, buller, vattenkvalitet och för fisk- och 
musselvatten.  

LUFTKVALITET  

I ett systemperspektiv, inräknat emissioner från transporter till och från 
verksamheten, eventuellt metanläckage och utsläpp från energianvändning, 
ger planerad anläggning negativa utsläpp totalt sett och en mycket stor 
minskning av klimatutsläppen. Biogasanläggningen kan bidra till att öka 
Sveriges försörjningstrygghet genom inhemsk produktion av flytande biogas 
som kan ersätta fossilt bränsle. Rötningen som sker av främst stallgödsel 
bidrar också med att förbättra växtnäringen i stallgödsel samt en stor 
utsläppsminskning av växthusgaserna metan och lustgas.   

En utveckling av föreslagen byggrätt bedöms påverka miljökvalitetsnormer 
för luft positivt utifrån ovan motivering.  

OMGIVNINGSBULLER  

Förordning om omgivningsbuller (2004:675) genomför direktivet 2002/49/EG om 
bedömning och hantering av omgivningsbuller ska vara en grund för åtgärder 
för minskning av buller från framförallt större källor som trafik och större 
industriella verksamheter. Målet är att sträva efter att omgivningsbuller inte 
medför skadliga effekter på människors hälsa.  

Aktuella bullerkällor som kan öka i samband med ett genomförande av 
detaljplanen är framförallt från:  

• Anläggningens omrörare och fastgödselinmatning  
• Buller från anläggningens motorer och kompressorer  
• Transporter till och från anläggningen  

Anläggningen utformas så att Naturvårdsverkets riktvärden för externt 
industribuller vid nyetablering ska följas, varför bullermätningar bedöms inte 
behöva genomföras. Källor till buller kommer minimeras genom exempelvis 
produktval, bullerskydd, motorer kommer ha konventionell ljuddämpning 
och anpassning av anläggningens utformning.  Området bedöms heller ej vara 
inom känsligt område med avseende på avstånd till boende.  

VATTENKVALITET  

Ekologisk ytvattenstatus är en bedömning av bland annat förekomsten av och 
kvaliteten på djur- och växtliv som graderas i en femgradig skala. De fem 
statusklasserna är hög, god, måttlig, otillfredsställande och dålig status.  Den 
ekologiska statusen/potentialen omfattar 3 delar: biologiska, fysikalisk-
kemiska och hydrologiska. 

Kemisk ytvattenstatus är en bedömning av halter för kemiska ämnen och 
klassificeras som god status eller ej god status. Den kemiska ytvattenstatusen 
baseras på koncentrationer av de ämnena som har EU-gemensamma 
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Miljökvalitetsnormer och/eller som är upptagna på listan över prioriterade 
ämnen.   

De åtgärder som verksamheter ämnar nyttja för att minimera påverkan på 
vatten är följande:   

• Inget processvatten kommer släppas ut från anläggningen. Kondensat 
från biogasprocessen och vid uppgradering av gasen kommer samlas 
upp och recirkuleras till rötningsprocessen 

• Dagvatten från förorenade ytor och mindre förorenade ytor ska delas 
upp, förorenat dagvatten kommer omhändertas  

• Dagvatten vatten som avleds till recipient kommer vara från mindre 
förorenade ytor och kommer ske till lämplig och godkänd mark i 
enlighet med dagvattenutredning 

• En uppsamlingsdamm kommer anläggas vilken också kan ta emot 
släckvatten i händelse av brand. Vid behov avskydd för recipienten 
kommer avstängningsanordningar finnas vid uppsamlingsdamm 

• Provtagningsrutiner kommer finnas i verksamhetens utgående 
dagvatten.  Resultat från provtagning av vatten kommer kunna 
redovisas årligen i miljörapporten.  

• Sanitärt avlopp kommer att anläggas enligt kommunens särskilda 
anvisningar och krav för enskilt avlopp.   

Nedan är en redovisning av statusen för de två närliggande 
vattenförekomsterna i delavrinningsområdena. 

Ekologisk status  
I statusen för näringsämnen används den totala koncentrationen av fosfor i 
vattnet som ett mått på belastningen av näringsämnen. I de allra flesta fall är 
det fosfor som begränsar tillväxten hos alger och växter i Sveriges sötvatten. 
Enligt VISS är den ”ekologiska statusen för näringsämnen: 

• Måttlig i Lannaån (Delavrinningsområde), vattendraget är påverkat av 
hydromorfologisk påverkan från jordbruket  

• Måttlig i Vänern – Dättern (Delavrinningsområde), sjön har problem 
med övergödning/ näringsämnen och av att Vänern regleras som är 
negativt för växter och djur inklusive fiskbestånden. Dammar hindrar 
fiskar att vandra till tillflöden och Göta älv för lek, uppväxt och 
födosök. 

Genom ovan beskrivna åtgärder för minimerad påverkan på vatten bedöms 
att den föreslagna byggrätten kommer kunna genomföras med 
minimal/oförändrad näringsbelastning och utan att andra störningar på både 
sjö och vattendrag. Inget processvatten kommer släppas ut från anläggningen.  

Kemisk status  
I Sverige överskrids idag gränsvärdet för kvicksilver i alla 
ytvattenförekomster, sjöar, vattendrag och kustvatten. Under lång tid har 
utsläpp av kvicksilver skett både i Sverige och utomlands. Den främsta 
anledningen till att kvicksilverhalterna i vattnet är för höga är internationella 
luftnedfall. 

Vattendraget Lannaån och sjön Vänern - Dättern är klassade som ”uppnår ej 
god kemisk status” med avseende på kvicksilver, vars halter överskrider den 
nationella klassificeringen av Hg som gjorts av Vattenmyndigheten. 
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Påverkan på den kemiska statusen i vattendrag och till sjön från sökanden 
kommer att vara minimal och oförändrad med planerad verksamhet då en 
obetydlig lagring och liten användning av kemiska produkter ska ske. De 
begränsade mängderna kemikalier kommer att lagras säkert, samt användas 
med goda rutiner och egenkontroll. Bedömningen är att någon påverkan på 
grundvattenförekomsten från sökande inte kommer att ske på grund av att 
avståndet är långt till där den planerade verksamheten bedrivs. 

 

Miljömål  

BEGRÄNSAD KLIMATPÅVERKAN & FRISK LUFT  

Halten växthusgaser ska minska och stabiliseras på en nivå som gör människans 
påverkan på miljön ofarlig och minimal. Målet ska uppnås i takt med att den biologiska 
mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerhetsställs och andra mål för hållbar 
utveckling inte äventyras.  

Luften ska vara tillräckligt ren så att människor, djur, växter och kulturvärden inte 
skadas.  

Dessa miljömål uppfylls då planförslaget kan bidra till att reducera utsläppen 
av växthusgaser och luftföroreningar. Biogasproduktion från gödsel en stor 
miljövinst på grund av att man kan reducera de spontana utsläppen av metan 
och lustgas som sker vid all gödselhantering.   

Den producerade biogasen är ett förnyelsebart bränsle, som kommer att 
kunna ersätta bensin och diesel och bidra till minskad användning av fossila 
bränslen. Förbränning av fossila bränslen är den största källan till utsläpp av 
koldioxid, svaveldioxid och kväveoxider i Sverige.  Gasformiga bränslen har 
betydligt mindre utsläpp av partiklar och föroreningar än andra bränslen och 
då mindre påverkan på upphov på klimatet, försurning av skog och mark och 
hälsoproblem. 

INGEN ÖVERGÖDNING  

Halten av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, den biologiska mångfalden eller till allsidig användning av mark och 
vatten. 

Under rötningsprocessen för utvinning av biobränsle minimeras kvävet och 
andelen lättillgängligt kväve ökar. Detta innebär att man får ett effektivare 
kvävegödselmedel vilket tillåter bättre precisionsgödsling, och därmed 
förbättrat kväveutnyttjande och minskad risk för förluster av kväve via 
ammoniakavgång och nitratläckage. Den högre andelen ammoniumkväve i 
den rötade gödseln gör att kvävet till större del blir tillgängligt för grödan efter 
spridning.  

GOD BEBYGGD MILJÖ  

Bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional 
och global miljö. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt så att en långsiktigt god hushållning med mar, vatten och andra resurser 
främjas.  
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Rötningsprocessen reducerar gödselns innehåll av illaluktande komponenter, 
framför allt flyktiga fettsyror, och luktar därför mindre vid spridning. Genom 
att rötad gödsel blir i princip luktfri kommer man ifrån olägenheter i form av 
lukt som annars kan uppstå för närboende vid gödselspridning. 

Genomförande av detaljplan  

Organisatoriska frågor 

PLANPROCESSEN 

För planer som omfattar någon av dessa punkter enligt PBL 5kap 7§ medför 
det ett utökat förfarande: 

o Inte är förenlig med översiktsplanen eller länsstyrelsens 
granskningsyttrande enligt PBL 3kap. 16§ 

o Är av betydande intresse för allmänheten eller i övrigt av stor 
betydelse, eller  

o Kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Lag (2014:900) 

Planarbetet bedrivs genom ett utökat förfarande enligt plan- och bygglagen 
(PBL 2010:900) regler för utökat förfarande. Vilket innebär att planförslaget 
med en behovsbedömning om planens betydande miljöpåverkan, samt 
eventuellt upprättat program för detaljplanen först kungörs och sedan sänds 
ut på samråd med beröra sakägare, myndigheter och andra intressenter. En 
samrådsredogörelse skrivs utifrån de inkomna synpunkterna, där kommunen 
bemöter dessa genom kommentarer och eventuella åtgärder beskrivs. 
Planförslaget ställs därefter ut för granskning i minst tre veckor och berörda 
har möjlighet att ta del av eventuella förändringar samt lämna nya synpunkter. 
Därefter görs ett granskningsutlåtande där nyinkomna synpunkter möts. 
Planförslaget kommer slutligen att tas upp för beslut om antagande i 
kommunfullmäktige. Efter antagande vinner planen laga kraft efter tre veckor.  

 

Tidsplan 

Steg i detaljplaneprocessen för 
utökat förfarande 

Planerade tidpunkter för 
planen 

Planbesked i MBN 2022-06-14 MBN §78 

Samråd  q1 2023  

Granskning  q3 2023  

Antagande i KF q4 2023/q1 2024 

Laga kraft q4 2023/q1 2024 
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GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden för detaljplanen är 60 månader (fem år) och räknas från 
den dag då beslutet om antagande vinner laga kraft.   

Fastighetsrättsliga frågor 

FASTIGHETSÄGARE & HUVUDMANNASKAP 

Marken inom planområdet är idag privat ägd. Planområdet berör idag tre 
fastigheter vilka är:  

• Sparlösa 2:29 
• Ryda 6:15  
• Hötomt 2:1 

Nedan illustreras en karta för vilka fastigheter som berörs av planförslaget.  

 
Kartan ovan redovisar den befintliga fastighetsindelningen inom planområdet. Planområdet 
omfattas av tre olika fastigheter vilka är Hötomt 2:, del av Ryda 6:15 och del av Sparlösa 
2:29. 

SERVITUT & LEDNINGSRÄTT  

Planområdet berör inte av något befintligt servitut eller ledningsrätt och 
genom planförslaget avses inga ytterligare servitut eller ledningsrätter att 
tillskapas.  

GEMENSAMHETSANLÄGGNINGAR 

Längs den östra planområdesgränsen berörs marken av en 
gemensamhetsanläggning, Åshult GA:1, som är huvudman för vägen. Genom 
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planförslaget föreslås berörd gata breddas för att möjliggöra för en säker 
vägutformning i samband med den utökade tunga trafiken vid vägen.  

Då den nuvarande grusvägen kommer beröras av fysiska förändringar av 
vägkroppen i samband med ett genomförande av detaljplanen kommer en 
omprövning av gemensamhetsanläggningen att krävas. En omprövning av 
gemensamhetsanläggningen genomförs genom en anläggningsförrättning där 
bland annat nya andelstal kommer att prövas då en ny fastighetsägare 
kommer att nyttja vägkroppen.  

Verksamhetsutövaren för biogasanläggningen avser att bekosta nyanläggning 
av väg då utvecklingen av vägkroppen primärt är för verksamhetens syfte. Det 
innebär att den nuvarande gemensamhetsanläggningen Åshult GA:1 inte ska 
bekosta breddningen av vägen som sker i samband med ett genomförande av 
detaljplanen. För detta kommer avtal att skrivas mellan verksamhetsutövaren 
och gemensamhetsanläggningen.  

I samband med ett genomförande av detaljplanen kommer det bli aktuellt 
med omprövning av gemensamhetsanläggning för förändring av andelstal i 
gemensamhetsanläggningen. En sådan förrättning innebär 
förrättningskostnader samt eventuella ersättningsfrågor som ska hanteras 
enligt anläggningslagen.  

AVTAL  

I samband med detaljplanen har avtal gällande markåtkomst upprättats. Inom 
planområdet ägs marken av privata aktörer. I samband med planprocessen 
avser Biogas Västra Skaraborg att förvärva samtlig kvartersmark inom 
planområdet. Inför samråd har Biogas Västra Skaraborg tillsammans med de 
berörda fastigheterna ingått avsiktsavtal för markförvärv.  

Gällande tillgänglighet till el och opto förs en dialog tillsammans med Vara 
energi. Inför ett antagande av detaljplanen ska avtal om tillgång till el finnas 
upprättat mellan Vara energi och Biogas Västra Skaraborg.  

FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING  

Fastighetsgränsernas exakta lokalisering  
Planområdesgränsen följer fastighetsgränser för Ryda 6:15 och Hötomt 2:1 i 
västligt och sydligt led. Vidare följs fastighetsgräns i öst vid mötet mellan 
nämnda fastigheter. I övrigt har planområdet anpassats till befintlig 
infrastruktur och dess vägområden.  



Detaljplan för del av Ryda 6:15 och del av Hötomt 2:1 2023-02-03 
 

Sida 43 

 

 
Ovan redovisas planområdets omfattning.  

De fastigheter som berörs av planförslaget berörs delvis av osäkra gränser. I 
samband med planarbetet har en gränsutmätning gjorts för att säkra 
fastighetsgränsernas lokalisering inom planområdet. Vid gränsutmätningen 
uppmärksammades av Lantmäteriet att fastighetsgränserna fortsatt var osäkra. 
En fastighetsbestämning kommer att göras under planarbetet för att säkra 
berörda fastighetsgränsers lokalisering inom planområdet. 
Fastighetsgränsernas säkerhet ska vara god inför ett antagande av 
detaljplanen.  

Ny fastighetsindelning  
Planförslaget berörs av tre fastigheter. Genom planförslaget föreslås berörd 
mark som idag ägs av olika privata aktörer överlåtas av Biogas Västra 
Skaraborg. Biogas Västra Skaraborg har tillsammans med berörda 
fastighetsägare inom planområdet ingått i avtal som säkrar markförvärvet för 
Biogas Västra Skaraborg.  

I samband med detaljplanen kommer en lantmäteriförrättning att krävas för 
överlåtelse av mark. I tabellen nedan specificeras vilken mark som ska 
överlåtas eller tillföras annan fastighet.  
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Fastighet Erhåller mark Avstår mark 

Ryda 6:15 0 kvadratmeter   Cirka 7,4 hektar   

Hötomt 2:1 0 kvadratmeter   Cirka 5,9 hektar 

Sparlösa 2:29 0 kvadratmeter   Cirka 6 600 
kvadratmeter    

Ny fastighet  Cirka 13,9 hektar  0 kvadratmeter   

 

 
Bilden ovan redovisar en möjlig framtida fastighetsindelning. De grå heldragna linjerna 
redovisar nuvarande fastighetsgränser. Den rödstreckade linjen redovisar planområdet. Ytor 
som är färgade redovisar föreslagen framtida fastighetsindelning för berörda fastigheter.  

 

För ansökan samt bekostnad för lantmäteriförrättning ansvarar huvudman för 
kvartersmarken. Eventuell ersättning eller köpeskilling för berörda 
marköverlåtelser mellan de olika fastigheterna avtalas mellan berörda parter 
och regleras i och med en lantmäteriförrättning.  

BYGGLOV  

Inga förändringar i skyldigheten att söka bygglov föreslås.  

NY FASTIGHET 
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Ekonomiska och tekniska frågor 

PLANEKONOMI 

Plankostnader regleras enligt planavtal. Kostnaderna för fastighetsreglering 
bekostas av fastighetsägaren.   

ÖVRIGA KOSTNADER OCH FINANSIERING 

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer anläggningskostnader att 
tillkomma i form av anläggning av väg, VA-anslutning samt kostnader för 
elanslutning. Fastighetsägaren som ansvarar för genomförandet av 
detaljplanen ansvarar även för att bekosta detta i samband med byggnation 
inom planområdet.  

 

 

 

2023-02-03 

 

 

För Vara kommun 

Ellen Bengtsson 

Planarkitekt/Plankonsult Tengbomgruppen AB  
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