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1. Vad ansökan avser och omfattning 
Sökande ansöker om tillstånd enligt 9 kapitlet Miljöbalken för nyetablering av en 
biogasanläggning.   
 
Projekterad biogasanläggningen är en gemensamhetsanläggning som ägs till mer än 90% av 
lantbrukare med djurproduktion och stallgödsel.  
 
Produktionen omfattar att ta emot och behandla biologiskt nedbrytbart material för produktion 
av rötrest och uppgradering av biogasen för tillverkning av flytande biogas (LBG).  
 
Produktionen av flytande biogas (LBG) uppskattas till ca 6360 ton LBG motsvarande ca 89 GWh 
per år. 
 
Mängden substrat som ansökan omfattar är maximalt 450 000 ton per år.  Substrat är i första 
hand stallgödsel och är till stor del redan kontrakterat och innehavs av ägarna.  
 
Anläggningen dimensioneras större jämfört mot kontrakterad mängd hos ägarna.  Detta för att 
för att kunna kontraktera framförallt mer stallgödsel samt kunna ta emot övriga avfall från 
lantbruket som tex spannmålsrens och rester från foderproduktion.  
 
Ansökan omfattar yrkan om att ta emot annat biologiskt nedbrytbart substrat som är 
restprodukter och avfall från jordbruk, livsmedelsindustri, restprodukter från vattenreningsverk. 
samt processade restprodukter från hushåll (hanteras i slutna system), se avfallskoder bilaga 3:1.  
 
Det är substrat som kan erbjuds lokalt och som kan effektivisera processen. Avsikt är dock att röta 
stallgödsel och inte handla och basera produktion på annat substrat. 

 
Rötresten är beräknad till 430 000 ton per år. 

 
Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) och förordningen (2015:236) om krav på åtgärder för 

att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, den så kallade 
Sevesolagstiftningen. Kravställningen är bedömd till den lägre nivån kopplat till den samlade 

mängden av kemikalier och brandfarliga gaser som maximalt kan hanteras på anläggningen vid 
varje given tidpunkt.  

 

Verksamheten avser en nyetablering av en verksamhet som finns uppräknad i 6 § i 
miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966). Denna typ av verksamhet antas alltid medföra en 
betydande miljöpåverkan. Verksamheten omfattas därför av kraven att genomföra ett 
avgränsningssamråd.  
 

2. Fastighetsbeteckning  
Fastighetsbeteckning och exakt avstyckning är ännu ej fastställd.  Gränserna för ny fastighet och 
aktuellt verksamhetsområde kan komma att justeras något och fastställs exakt först efter 
lantmäteriets avstyckning. 
 
Platsen för lokalisering är del av Vara, Ryda 6:15 (Ägare, Svenska kyrkan) och Vara, Hötomt 2:1 
(Ägare, Eva Kristina och Mats Ingemar Johansson, Vara) och del av Vara, Sparlösa 2:29 (Ägare, Lars 

Nilsson, Vara).  Detaljplanering av området pågår parallellt med denna ansökan. 
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3. Verksamhetskoder 
Verksamhetskod enligt miljöprövningsförordningen (Miljöprövningsförordning (2013:251) | 

Lagen.nu): 

 
Andra verksamheter med återvinning eller bortskaffande, kap 29, § 65 

• 90.406-i (B) Återvinna eller både återvinna och bortskaffa icke-farligt avfall, om den tillförda mängden 

avfall för enbart anaerob biologisk nedbrytning, är mer än 100 ton per dygn eller mer än 25 000 ton per 

kalenderår.  

 

Framställning av gas- och vätskeformiga bränslen, kap 21, §5  

• 40.15 (B) 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. 

 

Anmälningsplikt biobränslepanna, Förbränning, kap 21, § 11 

• 40.60 (C) gäller för anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer än 500 

kilowatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart fossil eldningsolja eller 

biogen eller fossil bränslegas.    

 

4.  Yrkande och åtagande 
a) Ta emot och behandla 450 000 ton biologiskt nedbrytbart material per kalenderår för produktion av  

rötrest och flytande biogas (LBG).  Avfallskoder för avfall enligt bilaga 3:1. Verksamheten kommer att 

bedrivas inom det verksamhetsområde som framgår av bilaga 5:4, (område streckat med rött).  

 

b) Tillsynsmyndigheten ges möjlighet att godkänna ändringar i avfallstyper 

och dess mängder 

 

c)  Tiden för igångsättande av verksamheten bestäms till sju år från att beslutet har fått laga kraft 

 

d)  Tillståndet får tas i anspråk även om det inte har fått laga kraft 

 

e)  Igångsättningsmedgivande för markarbeten inom planerat område meddelas 

 

f)  Miljökonsekvensbeskrivningen godkänns 

 

g)  Villkor meddelas i enlighet med sökandens förslag 

 

5.   Förslag till villkor  
Allmänt  
1) Om inte annat framgår av nedan angivna villkor skall verksamheten – inbegripet åtgärder för att minska 

störningar för omgivningen – bedrivas i huvudsaklig överensstämmelse med vad verksamhetsutövaren 
uppgett i ansökan. 

Avfall  
2) Vid anläggningen får avfallsslag enligt Bilaga 3:1 tas emot och behandlas. Andra avfallsslag med 

jämförbara miljöegenskaper får tas emot efter godkännande av tillsynsmyndigheten.  

 
Utsläpp till luft  
3)   Om olägenheter för omgivningen uppstår till följd av verksamhetens luftutsläpp, företrädesvis i form av 

lukt, ska verksamhetsutövaren i samråd med tillsynsmyndigheten snarast vidta åtgärder för att 
motverka olägenheter.  

 
4) Verksamheten ska bedrivas så att minsta möjliga metanläckage uppstår från anläggningen. Årlig 

metanläckagekontroll ska genomföras och protokollföras. Vid överproduktion av gas eller vid 

driftstörning ska gasen facklas av, så att emissionerna blir så låga som möjligt och inte ger upphov till 

olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

https://lagen.nu/2013:251#L2016:1188
https://lagen.nu/2013:251#L2016:1188
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Utsläpp till mark och vatten  
5)  Hantering av substrat och rötrest ska ske på ett sådant sätt att spill omhändertas och läckage undviks. 

 
6)  Verksamheten utformas för resurshushållning av vatten. Vid överskott i vattenbalansen får dagvatten 

från ytor som normalt inte påverkas av substrat, släppas till recipient.  

 
Ljud   
7) Buller från verksamheten inklusive transporter inom verksamhetsområdet får inte ge upphov till högre 

ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än;  
 
helgfri måndag–fredag kl. 06.00–18.00 50 dB(A)  
nattetid kl. 22.00–06.00 40 dB(A)  
övrig tid 45 dB(A)  
 
Begränsningsvärdena enligt första stycket ska kontrolleras vid behov genom mätningar vid 
bullerkällorna (närfälts mätning) och beräkningar eller genom mätningar vid berörda bostäder 
(immissionsmätning).  

 
Arbetsmoment som typiskt sett kan ge upphov till momentana ljudnivåer över 55 dB(A) utomhus vid 
bostäder får inte utföras nattetid (kl. 22.00– 06.00).  

 

Seveso  
8) Uppdaterat handlingsprogram och redovisning av farliga ämnen enligt Sevesolagstiftningen ska redovisas 

till Länsstyrelsen minst sex veckor innan anläggningen ska tas i drift. 

 

Kemiska produkter och farligt avfall  
9) Kemiska produkter (inklusive bränsle) och farligt avfall ska förvaras och i övrigt hanteras så att spill och 

läckage inte kan nå avlopp och så att förorening av mark, yt- och grundvatten undviks. Förvaring ska ske 

så att sinsemellan reaktiva ämnen inte kan blandas.  

 

Lagring av flytande kemiska produkter och flytande farligt avfall ska ske på tät invallad yta eller med 

motsvarande typ av säkerhetssystem för uppsamling av vätska. Absorptionsmedel ska finnas lätt 

tillgängligt. Uppsamlingsvolymen ska motsvara minst den största enskilda behållarens volym plus 10 % 

av volymen av övriga behållare inom samma invallning. Behållare ska skyddas mot påkörning och vid 

förvaring utomhus ska invallningen vara skyddad mot nederbörd. 

 

6.   Bakgrund   
Projekterad biogasanläggning är en gemensamhetsanläggning av lantbrukarna runt Vara som har 
bildat ett gemensamt bolag, Biogas Västra Skaraborg AB.  Planerad biogasanläggning kommer 

även omfatta en uppgradering- och förvätskningssanläggning för att producera flytande biogas 
(LBG).  

 

Substrat till anläggningen skall till allra största delen utgöras av stallgödsel. Huvuddelen av råvaran 
till anläggningen kommer från lantbrukare som är delägare i projektet. Finns tillgång till mer 
energirikt substrat ska detta kunna användas för att ge en större produktion av metangas. 
Anläggningen kommer att bestå av rötningsanläggning med hygienisering, rötrestlager, 

mottagningshall och lagring för inkommande substrat, uppgradering- och förvätsknings-

anläggning samt en biobränslepanna för tillförsel av värme.  

 

Biogas Västra Skaraborg AB ägs idag till mer än 90% av lantbrukare med djurproduktion och 
stallgödsel. Bolaget har en för uppdraget väl sammansatt styrelse och en anställd VD med relevant 

erfarenhet och kunnande för att driva projektet och bolaget på ett effektivt sätt. En stor styrka är 

erfarenhet och kunskap i styrelsen. Med kompetent styrelse och företagsledning, aktiekapital, 
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goda bankkontakter samt investeringsstöd från Naturvårdsverkets klimatkliv är genomförande 
och driftskapaciteten mycket god. 

 

Vara är ett område med mycket djurhållning, och ett gediget förarbete är gjort innan denna 
ansökan genom att kontakta och hålla möten med över 100 lantbrukare i små grupper om 10 och 

10 under senaste åren från 2019 och framåt.  På så sätt har hela idén förankrats mycket väl, och 
det har gett ett stort gensvar när försäljning skett av andelar och aktier i bolaget.  

 

Det senaste året har tydliggjort värdet av att ha svenskproducerad biogas som första bränsle, som 

också är klimatsmart. Uppförandet av den tilltänkta biogasanläggningen kommer att minska 

klimatpåverkande utsläpp. Denna effekt uppnås bla genom att biogasen som nyttjas i fordon 
ersätter motsvarande energimängd fossil diesel och bensin samt genom att metan- och 
lustgasutsläpp från gödselhanteringen minskar. Rötresten bidrar med högre växtnäringsvärde 
som luktar mindre jämfört stallgödsel. Den kommer tillföras åkermark i första hand hos ägare och 

i närområdet.   

 

Uppförandet av den tilltänkta biogasanläggningen och uppgraderingen kommer att minska 

klimatpåverkande utsläpp med i genomsnitt ca 45 000 ton kg CO2-ekvivalenter per år. Därav 
minskar rågasproduktionen och uppgradering växthusgaserna med ca 25 700 ton kg CO2-

ekvivalenter per år.  Förvätskningsprocessen till flytande biogas bidrar med ytterligare ca 18 900 
ton kg CO2-ekvivalenter per år.  Beräkningarna är gjorda enligt Klimatklivets vägledning om 

utsläppsminskning, 2022-05-06.  

 

Anläggningen är ett viktigt steg för de satsande lantbruksföretagen i området att göra en konkret 
viktig klimat- och miljöåtgärd. Den blir också en bygdeangelägenhet, genom att så många 
lantbrukare går samman och gör en storsatsning gemensamt. En styrka i projektet är det lokala 

ägandet och den starka lokala förankringen. En biogasanläggning av det här slaget ger också 

lantbruksföretagen en trygghet att expandera och det skapar fler arbetstillfällen. Det gagnar alla 
boende på landsbygden. 

  

7.  Allmänt om biogasproduktion  
Biogas är den gas som bildas när organiskt material (gödsel, växter m.m.) bryts ned i syrefria 

(anaeroba) miljöer av mikroorganismer. Biogas består huvudsakligen av metan (52–70%) och 
koldioxid (25–45%), men innehåller också små mängder av svavelväte (0,1–2%) och kväve (1–5%) 

och väte (0–3%).  Halterna varierar beroende på vad man rötar. Bildning av biogas sker spontant 
i naturen t.ex. i våmmen hos kor, i sumpmarker och i andra syrefria miljöer.  

 

  
Bild 1: Förenklad bild av metanbildning. 

 
Genom att nyttja mikroorganismer för att producera biogas under kontrollerade betingelser, kan 

biogasteknik användas för att behandla avfall och utvinna förnybar energi i form av metan. 

Anaerob nedbrytning av organiskt material är dock en komplicerad mikrobiologisk process där 
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flera olika grupper av mikroorganismer samverkar och sker i flera steg. Nedan en beskrivning vad 
som ske.  

 

1. Först sönderdelas stora molekyler till mindre med hjälp av enzymer som utsöndras av hydrolytiska bakterier. Detta 

steg kallas för hydrolys.   

2. Dessa bakterier och andra går sedan över på hydrolysprodukterna och fermenterar dessa till flyktiga syror, ofta 

benämnda VFA (Volatile Fatty Acids). Detta steg, då komplext material bestående av kolhydrater, proteiner, och 

fett bryts ner främst till fettsyror som ättiksyra, smörsyra, propionsyra m.m. kallas för syra bildningen. Förutom 

syrorna bildas även vätgas och koldioxid, vilka har stor betydelse för det fortsatta nedbrytningsförloppet.   

3. Av de produkter som bildas vid syra bildningen är det endast ättiksyra eller väte + koldioxid som kan omvandlas 

direkt till metan, den energirika komponenten i biogas. Övriga syror måste först gå igenom ytterligare ett 

omvandlingssteg, den så kallade ättiksyrebildningen. Denna omvandling utförs av bakterier som omvandlar 

fettsyrorna till ättiksyra och väte. Detta sista omvandlingssteg kallas för metanbildningen. Detta steg omfattar en 

omvandling av antingen ättiksyra eller väte + koldioxid till slutprodukterna metan och koldioxid. De två 

nedbrytningsvägarna kräver olika typer av metanbildande mikroorganismer. Dessa mikroorganismer är så speciella 

att de räknas till en helt egen organismgrupp, de så kallade arkaerna.   

 

Vid den anaeroba nedbrytningen som beskrivs ovan omfördelas en större del av energin till 

metangas, medan endast en mindre mängd värme och biomassa bildas. Energi måste därför i 

princip alltid tillföras en anaerob process för att önskad behandlingstemperatur skall kunna 

bibehållas.  

 

8. BAT/BREF 
Verksamheten omfattas av bestämmelserna i industriutsläppsförordningen, IUF, (SFS 2013:250, 1 

kap. 2 §). Det innebär bla att sökande ska av att redogöra hur att BAT-slutsatser och BREF 
dokument uppfylls och de enhetliga krav som ställs för industrier inom EU genom branschvisa 

krav på bästa tillgängliga teknik. De så kallade BAT-slutsatser är bindande generella förskrifter i 

industriutsläppsförordningen och krav i BAT-slutsatserna gäller parallellt med de villkor som 

meddelas i ett tillstånd. Samtidigt ska BAT-slutsatser användas som referens vid 
tillståndsprövning.   För verksamheten gäller BAT slutsatser för avfallsbehandling enligt kommissionens 

genomförandebeslut 2018/1147 om faställande av BAT-slutsatser för avfallsbehandling, i enligt ned 

Europaparlamentetes och rådets direktiv 2010/75/Eu.  I bilaga 1 till direktivet 2010/75/EU är  

Tillämpningsområdet 5.3, b, i.  
5.3 b) Återvinning, eller en kombination av återvinning och bortskaffande, av icke-farligt avfall med en kapacitet som 

överstiger 75 ton per dygn genom en eller flera av följande verksamheter, och med undantag för verksamheter som 

omfattas av direktiv 91/271/EEG: 
i) Biologisk behandling. När den enda avfallsbehandlingsverksamhet som bedrivs är anaerob biologisk nedbrytning, ska 

tröskelvärdet för kapacitet för denna verksamhet vara 100 ton per dygn. 

 

Se redogörelse för tillämpliga BAT-slutsatser och hur dessa kommer att uppfyllas av sökande i 
bilaga 4:1.   
 

9. Statusrapport 
Den som bedriver eller avser att bedriva en industriutsläppsverksamhet ska se till att det finns en 
upprättad statusrapport alternativt utreda om en statusrapport behöver upprättas.  En 
statusrapport kommer redovisa de föroreningar som förekommer i mark och grundvatten inom 
området där verksamheten avses bedrivas. Den ska innehålla mark- och grundvattenmätningar 
som visar föroreningsstatus av relevanta miljö- och hälsofarliga ämnen som används eller kommer 
att användas. Sökande kommer att utreda om en statusrapport behövs för verksamheten enligt 
Naturvårdsverkets vägledning om statusrapporter, Rapport 6688, juli 2015. Statusrapport kommer 
bifogas ansökan.  
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10. Åtgärder för att minimera risker för olyckor, störningar, 

brand mm 
Sökande gör utredningar inför byggnation och kommer i drift kontinuerligt arbeta för att 

förebygga påverkan om störningar och olyckor.  

 

• En lokaliseringsutredning är väl genomförd och genomarbetad, bilaga 6:1 

• Lokaliseringen är inte i ett ”känsligt område” enligt BAT- definition, bilaga 4:1. Det är bra skyddsavstånd till 

objekt/byggnader, skyddsvärd miljö och kultur och närboende.  

• Samråd har påbörjats, utökat samråd kommer genomföras och synpunkter kommer beaktas 

• Investering projekteras och kommer ske i en anläggning från etablerad och erkänd leverantör med support när 

anläggningen startas upp och är i drift. 

• Projektet genomför av intresserade och insatta ägare och personal i verksamheten kommer vara välutbildade. En 

utbildad gasföreståndare kommer finnas med bla kunskap om säkerhet och drift på en biogasanläggning och hur 

man hanterar normal och onormal drift. 

• Regelbunden el-, temperatur- gas- och brandsyn kommer att ske och det kommer finnas en egenkontroll med 

checklista i för drift och övervakning för säker drift och underhåll. Denna lista granskas och godkänns av 

Räddningstjänsten.  

• Anläggningen kommer vara inhägnad för att motverka olyckor till följd av antagonistiska hot. Det bedöms inte 

vara nödvändigt med några extra åtgärder.  

• En riskanalys och ett handlingsprogram kommer tas fram för verksamheter enligt Sevesoförordningen om åtgärder 

för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor, risknivåer och möjlighet att hantera en 

eventuell olycka inom verksamheten, se punkt 11.  

• En riskanalys är under upprättande enligt Lag om skydd mot olyckor där olycksrisker beaktas för att tillgodose 

människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. se punkt 12. 

• Anläggningen kommer uppfylla lagen om Brandfarliga och explosiva varor, se punkt 13.  

 

11. Seveso  
Planerad verksamhet omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor och förordningen (2015:236) om åtgärder för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor den så kallade Sevesolagstiftningen.  

 

Beroende på mängden gas som maximalt kan hanteras på anläggningen vid varje given tidpunkt 
och vilken gas det gäller omfattas anläggningen av krav på en lägre eller högre nivå. De ämnen 
som för anläggningen har betydelse är biogas (rågas) och flytande biogas samt mängden vid 
varje given tidpunkt.  

 
Tabell 1: Kravgräns enligt Seveso förordningens bilaga 1.  

Ämne  

(momentant i lager och ledningar) 

Högre kravnivå, ton Lägre kravnivå, ton 

Flytande biogas, LBG  200 50 

Biogas (rågas och uppgraderad) 50 10 

HVO (Hydrogenated vegetable oil) 25 000 2500  

 

Kravställningen kommer att vara den lägre nivån.  Detta efter att en preliminär beräkning gjorts 

enligt modell i Seveso förordningen och dess kravnivåer. Vilka ämnen samt dess maximala lagrade 

mängd som bedöms att hanteras och lagras och som omfattas av Sevesodirektivet kommer att 
redovisas i ansökan. 

 

Lagstadgad riskanalys kommer tas fram för verksamheter enligt Sevesoförordningen (4 § 

förordning, 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor.  Målet med analysen är uppfylla de krav som ställs på en Sevesoanläggning av 
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lägre nivå, säkerställa att tredje man inte utsätts för en oacceptabel risknivå, och säkerställa att 
verksamheten har möjlighet att hantera en eventuell olycka inom verksamheten.  

 

Ett handlingsprogram tas också fram och redovisas för Länsstyrelsen i samband med att 
anläggningen tas i drift. Handlingsprogrammet kommer vara skriftligen och dess syfte är att 

minska riskerna och begränsa effekten för allvarliga kemikalieolyckor.  

 

 

12. Riskanalys, farlig verksamhet enligt LSO 
En riskanalys är under upprättande enligt Lag om skydd mot olyckor, 2003:778, 2 kap. 4 § LSO. 
Farlig verksamhet enligt LSO (msb.se).  Analysen görs av Rejlers. Syftet är att beakta olycksrisker för 
att tillgodose människors hälsa och säkerhet samt risken för olyckor. Målet med rapporten är att 
identifiera, analysera och värdera de olycksrisker som biogasanläggningen utgör för omgivningen 
samt vid behov föreslå åtgärder för att begränsa dessa risker så att en tillfredsställande risknivå 
kan uppnås.   

 

13. Riskutredning enligt lagen om LBE 
Anläggningen kommer uppfylla lagen om Brandfarliga och explosiva varor, LBE 2010:1011. Enligt 
LBE skall risker med hantering av brandfarliga varor utredas i en riskutredning. Kraven på hur en 

utredning skall utföras ändrades/förtydligades i allmänna råd i MSBFS 2020:1. Utredningskravet i  

7 §, LBE , innebär att den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska se till att 
det finns tillfredsställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv, hälsa, miljö eller 
egendom som kan uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva 

varor samt om konsekvenserna av sådana händelser. 

 

Räddningstjänsten är tillsynsmyndigheten och tillståndets syfte är hindra, förebygga och begränsa 

olyckor och skador på liv, hälsa, miljö och egendom som kan uppkomma genom brand eller 

explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor.  

på betryggande avstånd från eventuella riskkällor.   

 

Riskutredningen kommer bla beröra och innehålla:  
• Beskriva verksamheten, byggnader och andra objekt i hanteringens närhet, med hänvisningar till relevanta delar 

av BGA/EGN/TSA* 

• Identifiera EX-klassade område i en klassningsplan 

• Kartlägga risker för brand och explosion i ett explosionsskyddsdokument 
•  Identifiera risk för gasläckage och tändkällor i närheten,  

•  Identifiera risk för högt eller lågt tryck,  

• Identifiera riskrelaterad till mänskligt handhavande,  

•  Beskriva förebyggande åtgärder och installation av mätinstrument/larm för att undvika brand/explosion och 

minimera eventuella effekt och skador om något skulle hända 

•  Beskriva hur en säker hantering upprätthålls över tid.  

• Riktlinjer och protokoll för onormala fall. Till exempel vid uppstart eller vid större reparation finns tydliga 

instruktioner om vad som ska och inte ska göras. Riktlinjerna presenteras till Räddningstjänsten när tillstånd söks. 

 

* Branschorganisationen Energigas Sverige ger ut BGA Denna visar ett sätt att planera, bygga, driva och kontrollera 
biogasanläggningar som uppfyller lagstiftningens krav, Energigas Sverige ger även ut  
Energigasnormer, EGN. Denna visar hur gasledningar och installationer för biogas kan utformas på ett sätt som 
uppfyller lagstiftningens krav.  
Energigas Sveriges Tankstationsanvisningar, TSA som omfattar tankstationer för metangas, och kan även användas 
för fyllningsstationer för mobila gaslager och rörledningar för metan med övertryck över 4 bar. 

 

https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/farlig-verksamhet/farlig-verksamhet-enligt-lso/
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14. Lokalisering och planförhållande 
14.1 Huvudalternativ för lokalisering  

Anläggningen ligger i ett utpräglat jordbruksområde i Vara kommun. Lokaliseringen är i direkt 

anslutning till väg 47 mellan de mindre tätorterna Grästorp och Vara. Biogasanläggningen 
planeras inom en fastighet som består främst av 3 årig granplantering. Där finns även partier av 
ungskog, impediment samt ett mindre parti med 40-årig granskog. Sökande kommer förvärva ett 
verksamhetsområde på ca 15 ha, se område på kartor nedan, bild 2 och 3. 

 

Lokaliseringen är väl vald för att inte vara placerad i ett känsligt område, enligt BAT-definition.  
Inga byggnader eller boenden finns idag på området. Närmsta hus ligger på avståndet ca 400 

meter räknat från markerat områdets ytterkant. Inom 500 meter från områdets gräns finns totalt 
3 hus/närboende samt i nordost ligger två skytteföreningar som ligger på ett avstånd av 420 

respektive 450 meter ifrån anläggningen.  Se även fastighetskarta bilaga 5:1. Transportvägar till 

och från verksamheten planeras via befintlig vägsamfällighetsägd väg som ansluter till väg 47.  

Vindarna är till största delen sydvästliga dvs det blåser mot nordost. 
 

Placeringen förespråkas av följande skäl:  

• Bra skyddsavstånd till omgivningen tex byggnader (> 400 meter), vägar (> 80 meter), 

närboende (> 400 meter), vattendrag (> 150 meter).  

• Området är inte klassat som ”känsligt område”. Dvs ett område som kräver särskilt skydd 

exempelvis med nära bostadsområde, områden där mänsklig verksamhet äger rum t.ex. 
närbelägna arbetsplatser, skolor, förskolor, rekreationsområden, sjukhus eller sjukhem. 

• Få närboende  

• Bra transportlogistik till och från anläggningen.  

• Placeringen är på skogsmark i ett område med ca 1000 ha skog. Skogsområdet med permanent 

vegetation 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 

 

 

Bild 2: Huvudalternativ för lokaliseringen och verksamhetsområde för biogasanläggningen, (Rött område). 
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Bild 3: Huvudalternativ för lokaliseringen och verksamhetsområde (område streckat med rött)   

14.2 Översiktsplan och Detaljplan 

Översiktsplan 

Enligt Plan- och bygglagen (PBL) ska alla kommuner ha en översiktsplan. Planen är inte juridiskt  

bindande utan vägledande för beslut i kommunen och för andra myndigheter. Planen ska visa hur 
den bebyggda miljön ska utvecklas samtidigt som riksintressen och andra allmänna intressen 
tillvaratas. Översiktsplanen ska ses som utgångspunkt för detaljplaner och bygglov. 

 

Under avsnitten Jord- och skogsbruk (s 113) beskrivs att ”jordbrukets utveckling har en central roll 
i kommunens identitet och förväntas spela en viktig roll även i framtida näringslivet. Och att 

”biogas är en klimatanpassad energikälla att använda till framförallt drivmedel. I kommunen finns 

intresse och förutsättningar för produktionen med tanke på det gödsel som kommer av 

djurhållningen”. ”Kommunen arbetar också för att det ska bli möjligt att tanka biogas inom 
kommunen” 

 

 I linje med planerad verksamhet beskrivs också (s116) att ”energiförbrukningen i kommunen 

måste minska och framförallt förbrukningen av fossila bränslen. I kommunen är biogas ett 
alternativ. Utveckling ska ske med hjälp av olika aktörer för små- och storskalig produktion av 

biogas, där substrat kan vara från jordbruk, gödsel eller odlade grödor”. Slutgiltig Vision och 
analys.indd (vara.se) 

 

Detaljplan 

Parallellt med denna tillståndsansökan är en detaljplan för planerad biogasanläggningen under 

upprättande av Vara kommun för området där biogasanläggningen planeras. I Vara kommuns 
gällande översiktsplan 2012 är området för lokalisering av biogasanläggningen ett riksintresse för 
vindbruk, se bild 4 nedan. Vilket borde anses ligger väl i linje med planerad biogasproduktion och 
dess energiproduktion av fossilfritt bränsle.   

 

 

 

 

 

 

https://vara.se/innehall/2020/06/%C3%96versiktsplan-Vara-kommun.pdf
https://vara.se/innehall/2020/06/%C3%96versiktsplan-Vara-kommun.pdf
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Verksamhetsområde 

 
Bild 4: Översiktsplan 2012, Vara kommun, Källa: Vara kommun — Startsida  

 

15. Alternativ placering 
15.1 Lokaliseringsutredning 

En lokaliseringsutredning som omfattar tre lokaliseringar är genomförd, se bilaga 6:1. Syftet med 
utredningen har varit att undersöka alternativa lokaliseringar samt att föreslå den mest lämpliga 

lokaliseringen.  En utredning är också gjord för att lokalisera tyngdpunkten, dvs centrum för 
tillgänglig gödsel inom verksamhetsområdet. En lämplig lokalisering är av största vikt för en väl 
fungerande verksamhet, som är miljömässig, teknisk och ekonomisk samt för att minimera 

olägenheter för omgivningen.  

 

16. Situationsplan  
Situationsplan, se bilaga 5:4 och bild 5 nedan, layouten kan ändras inom verksamhetsområdet 
under fortsatt projektering. Föreslagna skyddsåtgärder och bedömningar utgår från att sökandes 
föreslagna villkor ska gälla även om situationsplanen ändras. Fastighetsbeteckning och exakt 
avstyckning är ännu ej fastställd.  Gränserna för ny fastighet och aktuellt verksamhetsområde kan 
komma att justeras något och fastställs exakt efter lantmäteriets avstyckning.  
 

https://vara.se/
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Bild 5: Situationsplan och verksamhetsområde (område streckat med rött)   
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17. Översiktskartor 
Bilaga 5:1  Fastighetskarta 1:10 000 med närboende inom 500 från fastighetsgräns  
Bilaga 5:2  Terrängkarta 1:25 000 
Bilaga 5:3  Vägkarta 1:125 000 
Bilaga 5:4 Situationskarta med verksamhetsområde  

 

18. Planerad produktion  
Produktionen av flytande biogas (LBG) uppskattas till ca 6360 ton LBG motsvarande ca 89 GWh 
per år. Mängden substrat som ansökan omfattar är maximalt 450 000 ton per år.  Substrat är i 

första hand stallgödsel.  

 

Biogasanläggningen består av byggnader och utrustning för mottagning, förbehandling och 
rötning av substraten, hygienisering, rening och uppgradering av biogasen samt förvätskning till 
LBG samt viss lagring av rötrest. Anläggningen kommer att byggas i enlighet med BGA 2022, 
(Biogasanvisningar 2022) och EGN 2020 (Energigasnormen 2020), vilka utgör branschnormer för 
biogasanläggningar och säkerställer laguppfyllnad. 
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Bild 6:  Exempelbild på flödesschema för planerad verksamhet.  

 

19. Anläggningsarbete 
För processen kommer nya byggnader och anläggningsdelar att anläggas. Nya vägar för 

mottagning av substrat, gods och intern transport av primärt fast substrat mellan lagerbyggnader 

kommer att anläggas. En andel av marken kommer att hårdgöras och förses med 

dagvattenbrunnar som leds vidare enligt separat dagvattenutredning. Dricksvatten kommer 

förses från egen borrad brunn och processvatten kommer vara från samma brunn eller via åter 

cirkulering inom anläggningen. El kommer att anslutas till fastigheten via nyanlagd kabel från 

närliggande källa öster ifrån. Schaktmassor planeras användas för att skapa en vall mot rv 47 för 

att minimera insyn och buller från vägen, se bild 5 situationsplan.   

En geoteknisk undersökning har gjorts och utredning redogör översiktligt för geotekniska 

förhållanden, (såsom jordlagerföljd, grundvattenförhållanden, stabilitets och sättnings-
förhållanden), på aktuellt område. Utredningen ligger till grund för uppförande av detaljplan.  

 

In - och utfarten från anläggningen till väg 47 kommer breddas, förstärks och beläggs enligt 
Trafikverkets krav och riktlinjer. Under byggfasen kommer all byggtrafik att ske från rv 47. Dvs 

byggtrafik ska ej komma till anläggningen via grusvägen västerifrån.  

 

20. Teknisk beskrivning och miljöbedömning 
Verksamhetens miljöpåverkan kommer att bedömas och redovisas i en 
miljökonsekvensbeskrivning tillsammans med ansökan. I detta samrådsunderlag redogörs 
översiktligt för förväntade miljöeffekter. 

 

20.1 Definitioner 
Substrat Biologiskt nedbrytbart fast eller flytande material som används som råvara för rötningsprocessen. Generellt 
sett behöver fasta substrat en viss förbehandling för att bli pumpbart.  
Rötkammare Gas- och vätsketät tank där organiskt material bryts ner i syrefattig miljö av mikroorganismer till rågas. 
Hygienisering Avdödning av mikroorganismer, främst riktat mot patogener (sjukdomsalstrande mikroorgansimer). 
Rågaslager finns i membrantak på rötkammare av betong   
Gasfackla Anordning för kontrollerad förbränning av överskott av gas. 
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Rötrest ett samlingsnamn för det rötade substratet och växtnäring som kommer spridas på åkermark. 
 
Nm3 Normalkubikmeter, gasens volym vid normaltillstånd, d.v.s. 0 oC och 1,01325 bar tryck. 
Biogas (Rågas) Ej uppgraderad gasformig biogas. Gasen är mättad på vatten och energiinnehåll härrör till övervägande 
del från metan. Innehåller cirka 50–70 % metan, resten består i huvudsak av koldioxid och andra föreningar. 
 
Gasuppgradering/Uppgraderingsanläggning Anläggning för uppgradering av biogas(rågas) till en metanhalt på minst 
95 % (men oftast 97–98 %). Det ökar gasens energivärde till fordonsgaskvalitet för användning som fordonsbränsle 
och/eller injicering på gasnät. Vid uppgradering avskiljs koldioxid och andra föroreningar från den producerade  
Uppgraderad gas (CBG, Compressed biogas), Komprimerad och uppgraderad biogas som kan används som drivmedel 
till fordon.  
 
Förvätskning Process där gaser, i detta fall metan, kondenseras till vätskefas. 
Förvätskad gas (LBG, Liquified biogas), flytande, kondenserad biogas. LBG har en högre energidensitet vilket är 
fördelaktigt vid transport av bränslet eftersom volymen minskar betydligt jämfört med endast uppgraderad gas.  
 
Känsligt område Område som kräver särskilt skydd, exempelvis bostadsområde, områden där mänsklig verksamhet 

äger rum t.ex. närbelägna arbetsplatser, skolor, förskolor, rekreationsområden, sjukhus eller sjukhem. 
 

20.2 Substrat 

Majoriteten av substratet kommer vara stallgödsel från delägarnas gårdar i närområdet men kan 

komma att kompletteras med substrat enligt bilaga 3:1. Övriga substrat kan komma att ändra sig 

över tid och vad som är tillgängligt på marknaden.  

 

20.3 Mottagning och lagring av substrat och rötrest 

Leverans av substrat till anläggningen och rötrester från anläggningen sker med lastbil vilka avses 

planeras och styras av bolaget.  
 

• Mottagning av flytgödsel och utlastning av rötrest kommer ske inomhus i byggnad/mottagningshall (Nr 4, 

situationsplan). Byggnaden kommer ha stängda portar som endast öppnas när lastbil skall in och ut.  Öppning och 

stängning kommer att ske med automatiserade portar för att säkerställa att de hålls stängda under lossning och 

lastning.   

• Ett antal mindre slutna tankar för flytande substrat utöver gödsel planeras för mottagning och lagring och kommer 

placeras utanför byggnaden, (Nr 14–15, situationsplan). 

• Fastgödsel/ fast substrat kan tas emot i både separat byggnad/mottagningshall, (Nr 2, situationsplan), där lastbilar 

tippas för fasta substrat eller direkt separat byggnad (Nr 6, situationsplan). Lagringsvolymen för fasta substrat i 

mottagningshallen (Nr 2, situationsplan) är för fasta substrat som kan upplevas ha starkare luktpåverkan, så som 

t.ex. hönsgödsel. Andra fasta substrat med liten luktpåverkan kan lagras i byggnad/mottagningshall (Nr 6, 

situationsplan).  

• Byggnad/ Mottagningshallen, (Nr 4 och 2, situationsplan), kommer att ventileras och hållas med undertryck så att 

spridning av lukt kan minimeras och hanteras. Mottagningshallarna kommer regelbundet rengöras från spill för god 

hygien och för att förebygga lukt.  

• Spolningsmöjligheter kommer finnas för tvätt av lastbilstankar i mottagningshall (Nr 4, situationsplan). Tvättvatten 

efter oljeavskiljare kommer samlas upp och recirkuleras i processen.  

 

Verksamheten tillämpar åtgärder som avses i BAT 4 gällande lagring. 

 

20.4 Förbehandling  

Det fasta substratet kommer att förbehandlas genom, sönderdelning och mixning för att 

möjliggöra att det tillsammans med det flytande substratet kan pumpas vidare till 

rötningsprocessen.  

20.5 Rötning  

Volymen kommer att delas upp i flera rötkammare i stål och/eller betongsilos och rötning 
kommer att ske i flera steg. Konstruktion på lagrings- och rötningsbehållare kan komma att 
justeras utefter projektets gång beroende på framtida val av tillverkare av rötningsutrustningen 
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och dess rötningskammare och omrörningsfunktion som passar bäst för ägarnas mix av olika 
gödsel.  

 
Rötningsprocessen sker i syrefri miljö, anaerob nedbrytning. Anläggningen kommer att designas 
för att kunna röta både mesofilt, i temperaturintervallet omkring 35–42°C och termofilt i 
temperaturintervallet omkring 50–57°C. Alternativt kan båda intervallen att komma att 
tillämpas i processens olika steg utifrån vad som kommer att utgöra den mest energieffektiva 
lösningen i kombination med följande hygienisering. Rötkammarna kommer att vara isolerade 
för att minska värmeförluster. 
 
Rötningskamrarna kommer att förses med omröring för att erhålla en stabil och effektiv 

rötprocess, uppvärmning samt motverka skumbildning. Vid val av omrörningssystem prioriteras 

driftsäkerhet, effektiv rötningsprocess samt låg total energiförbrukning.  

20.6 Vämeväxling 

Värmeväxling kommer att ske så hög utsträckning som det är ekonomiskt möjligt från 

rötkammare, hygienisering, uppgradering och förvätskning för att på ett effektivt sätt utnyttja 

tillförd värmeenergi.  

20.7 Hygienisering 

För att avdöda eventuella patogena mikroorganismer kommer substratet att hygieniseras så sent 

som möjligt i en integrerad del i rötningsprocessen.  Hygieniseringen kommer ske enligt 

Jordbruksverkets godkända metod genom termofil rötning som innebär att minst 52°C hålls i 

minst 10 timmar vid materialets rötning i reaktorn, samt att den hydrauliska uppehållstiden i 

reaktorn är minst 7 dygn.  Beroende på slutgiltig tekniks utrustning och bästa energieffektivitet är 

alternativet att hygienisering sker innan substratet leds in i rötkammarna i enlighet med 

Jordbruksverkets alternativa godkända metoder.  

20.8 Rötresthantering 

Efter rötningsprocessen leds rötresten över till täckta lagringsbehållare. Den totala 

lagringsvolymen för rötrester skall dimensioneras för minst 3 dygnsproduktion för att möjliggöra 

hantering av eventuella driftsstörningar samt minska leveranser på helger och storhelger.  

Majoriteten av ingående substrat som kommer att bestå av gödsel från närliggande gårdar vilka 

tillika är delägare i anläggningen och kommer att ta tillbaka rötresten i flytande form. Grunden i 

affärsupplägget är ett utbytessystem där ägarna/leverantörerna får tillbaka motsvarande mängd 

rötrester. Omfördelning av näringsämnen kan ske mellan gårdarna beroende på spridningsareal.  

Verksamheten kommer enbart att ta emot avtalade och på förhand godkända substrat, vilket 

säkerställer tillräcklig lagringskapacitet, därmed anses BAT 4 kunna uppfyllas. 

20.9 Gaslager och fackla  

Rågaslager kommer finnas i alla rötkammare av betong. Dessa behållare kommer förses med tak 

av dubbelmembrantyp som utgör rågaslager. Några av rötkammare planeras som stålbehållare 

utan gaslager. Gaslagren fungerar som buffert och lager och jämnar ut och förser gasuppgradering 

och förvätskning med ett jämt flöde för att erhålla en tillförlitlig och energieffektiv process.   

20.10 Fackla  

Fackla installeras och används som säkerhetsåtgärd. Gas som produceras ska kunna brännas vid 

tillfälliga drifts- och strömavbrott. Facklan går igång och bränner även överproducerad mängd gas. 

Facklan kommer att vara placerad i direkt närhet till anläggningen med korrekt säkerhetsavstånd 

enligt publikationen Anvisningar för biogasanläggningar BGA 2022, Energigas Sverige. Uppskattad höjd 

på facklan är 4 meter.  Se även BAT 15.  
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20.11 Gasuppgradering  

Då biogasen ska användas som fordonsgas eller tillföras naturgasnätet krävs rening av korrosiva 

ämnen, partiklar och vatten samt höjning av energivärdet genom borttagning av koldioxid. 

Reningsprocessen kallas uppgradering. Val av processlösning beror på vald leverantör. 

Biogasen innehåller främst metan, koldioxid och vatten men även mindre mängder svavelväte, 

kvävgas, ammoniak och lättflyktiga organiska föreningar (VOC) kan förekomma. 

När biogasen har uppgraderats innehåller den omkring 97 % metan och endast 3 % koldioxid och 

kvävgas. Vad är uppgraderad biogas? - Energigas Sverige. Kondensvatten som avskiljs pumpas till tank 

för flytande rötrester eller återförs till processen som spädvätska.  

Efter gasuppgraderingen erhålls en metanfraktion som sedan leds vidare till anläggningens 

förvätskningsenhet, se nedan punkt 20:13.   

20.12 Svavelväte 

Beroende på val av uppgraderingsteknik kan även svavelväte (H₂S) behöva avskiljas. Järnklorid 
eller andra järnprodukter kan tillsättas rötningsprocessen för att förebygga förhöjda 

svavelvätehalter i rågasen. Vid rötning av stallgödsel är koncentrationen av svavelföroreningar 
relativt låg men redan vid låga halter är svavelväte en giftig och korrosiv gas som dessutom har 
en negativ miljöpåverkan eftersom den omvandlas till svaveloxid vid förbränning.  
 

Järnprodukter kan användas i processen för att begränsa svavelinnehållet i biogasen. Ett alternativ 
är att svavel fälls ut med hjälp av luft och humus från dricksvattenreningsverk som tillsätts till 

rötkammaren. Svavel kommer då att kondenseras och hamnar i rötresten. Enligt rapporter kan 95 
% av svavlet avskiljas med denna metod (Källa: Gårdsbiogashandbok, Svenskt Gastekniskt Center, april 

2009).  

 

20.13 Förvätskning, LBG-Produktion  

Förvätskad gas (LBG, Liquified biogas), är flytande, kondenserad biogas. LBG har en högre 

energidensitet vilket är fördelaktigt och betydligt minskar transporter av bränslet eftersom 

volymen minskar betydligt jämfört med endast uppgraderad gas, CBG.  

 

Den uppgraderade gasen förvätskas vilket sker genom att den kondenseras och kyls ner till ca -

162° C. Generellt finns två metoder för förvätskning, metod och teknik är ej vald ännu och beror 

på vald systemleverantör för anläggningen. Energieffektivitet, pris och driftssäkerhet avgör val av 

teknik och leverantör.  

Anläggningen förses med en lagringstank för LBG, dess storlek skall vara dimensionerad för att 

klara av 4 dagars produktion för att möjliggöra buffert samt minimera behov av transporter på 

helger och storhelger.  

20.14 Energianvändning och energieffektivitet 

Verksamhetens största energiförbrukare är gasuppgradering och förvätskning (LBG).  Energi åtgår 
även för uppvärmning av substrat i rötkammare, omrörning, hygienisering och serviceutrymme.  

 

Elbehovet i processen beror på förhållandet mellan flyt- och fastgödsel. Högre andel fastgödsel 
kräver mer energi till omrörning jämfört med en hög andel flytgödsel som är lättare att röra om. 
Värmebehovet beror på förhållande mellan flyt- och fastgödsel på grund av att den låga TS-halten 
i flytgödseln kräver mycket mer energi per producerad mängd biogas för att nå 

processtemperatur. Uppskattad energi- och resursanvändning, se Tabell 2.  
 

Tabell 2. Uppskattad total energi- och resursanvändning för rötningsanläggning, uppgradering och förvätskning.  

https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/faq-om-biogas/vad-aer-uppgraderad-biogas/
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Energikälla, Enhet                                                                                       Biogas Västra Skaraborg AB 

El, kWh/år 16 845 000   

Värme, kWh/ år 12 000 000 

Diesel, m3 (lastmaskin, inom gård) 15–20 

 
• Det planeras värmeväxling från hygienisering och uppgradering och förvätskning.  

• Komplettering av värme kommer ske från egen biobränsleeldad panna. Biobränslen till uppvärmningen är 

koldioxidneutrala bränslen vilket innebär att koldioxidutsläppen som bildas vid förbränningen kompenseras 

vid tillväxten i naturen.   

• Mottagningshall för fasta och flytande substrat kommer endast hållas frostfria. 

• Anläggningen utformas för att minimera energianvändningen. Planerad verksamhet har betydligt bättre 
prestanda jämfört med referensanläggningarna i BREF-dokumentet. Se Tabell 3 nedan. 

• Energieffektivitetsplan kommer upprättas och årlig energibalans redovisas i miljörapporten därmed anses 
BAT-slutsats 23 och BAT 11 kunna uppfyllas. 

 
Tabell 3. Energianvändning i relation till BAT/BREF.  

Referensvärde BAT/ BREF*                                                                     Biogas Västra Skaraborg AB 

Medelvärde 45 kWh el per ton behandlat 

substrat 
     37 kWh el/ton behandlat substrat (16 845’/ 450’) 

Generellt upp till 970 kWh total energi (värme + 
el) per ton behandlat substrat 

       64 kWh total energi/ton behandlat substrat (28 845/450’) 

  

* Källa: Angivna värden finns i kap 4.3.2.3  Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment 
Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control (europa.eu).  

 

I framtiden finns planer på investering i en biogasmotor för att minimera energibehov från extern 

källa.   
 

20.15 Kemikalier 

Anläggningen omfattas av Seveso-lagstiftning om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor, se punkt 11. I riskutredningen redovisas en bedömning 
av mängd och behov av kemikalier som kommer bifogas ansökan.   
 
Kemikalier som kommer hanteras inom verksamheten är tex köldmedier/glykol, motorolja, diesel, 
smörjmedel/fett, aerolsoler/rengöringsmedel, kemiska skumdämpar-produkter.  
 
• En förteckning kommer upprättas av de kemiska produkter samt biotekniska organismer som hanteras inom 

verksamheten och som kan innebära risker från hälso- och miljösynpunkt (7 § Förordning (1998:901) om 

verksamhetsutövares egenkontroll samt BAT 1). 

• Redovisning av årliga mängder kommer kunna ske i kommande miljörapporter. 

• Kemiska produkter (inklusive bränsle) kommer förvaras och i övrigt hanteras så att spill och läckage inte kan nå 

avlopp och så att förorening av mark, yt- och grundvatten undviks.  

• Lagring av flytande kemiska produkter kommer ske på tät invallad yta eller med motsvarande typ av 

säkerhetssystem för uppsamling av vätska.  

• Absorptionsmedel kommer finnas lätt tillgängligt  
 

20.16 Vattenanvändning 

Anläggningen utformas för att minimera vattenanvändning. Biogasanläggningen behöver vatten 
till processen, spolning och rengöring samt för sanitärt behov. Behovet är uppskattat till 1500–
2000 m³/år, vilket är lågt vattenuttag i relation till referensanläggningar i BREF. För att minimera 
förbrukning kommer processvatten återcirkuleras och släpps inte ut till recipient 

 
Vattenbehovet kommer säkerställs genom grundvattenuttag på fastigheten. Mark- och 
grundvattenförhållanden kommer att utredas i både geoteknisk undersökning (Stjärnborg & 

Lersten Geoteknik) och separat dagvattenanalys (AFRY). De kommer att redovisas i kommande 
MKB. 

 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
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Planerad verksamhet har betydligt bättre prestanda jämfört med referensanläggningarna i BREF-
dokumentet, se tabell 4.  

 
Tabell 4. Total vattenanvändning i relation till BAT/BREF.   

Vattenanvändning  

Referensvärde BAT/ BREF * BVS AB 

Max 200 000 m3/år Ca 1500–2000 m3/år  

Medel 563 liter/ton behandlat substrat Ca 4,5 liter/ton behandlat substrat (2’/450’) 

*Källa: Angivna värden finns i kap 4.3.2.2.2  Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste 
Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control (europa.eu) 

 
 Övervakning/dokumentation av vattenförbrukning enligt BAT 11 anses därmed kunna uppfyllas. 

 

20.17 Utsläpp till vatten  

Åtgärder för att minimera påverkan på vatten:  
• 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 separat dagvattenanalys. 

• En uppsamlingsdamm kommer anläggas vilken också kan ta emot släckvatten i händelse av brand. Vid behov av 
skydd 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.    

 
Övervakning /Utsläpp/Teknik enligt BAT 6, 7, 19, 20 och 35 och BREF* kan därmed anses uppfyllas 
för vatten. 
* Kap 4.5.1.5 i Best Available Techniques (BAT) Reference Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 

2010/75/EU Integrated Pollution Prevention and Control (europa.eu) 

 

 

20.18 Utsläpp till luft-Växthusgaser och åtgärder för att minimera förluster 

De tre viktigaste växthusgaserna som mänsklig aktivitet ger upphov till är koldioxid, metan och 
lustgas.  
 
Koldioxid är den gas som bidragit mest till den uppvärmning vi ser idag och orsakas främst av 
användning av fossila bränslen. Koncentrationen av koldioxid i atmosfären har ökat kraftigt 
under de senaste 200 åren genom förbränning av fossila bränslen, olja, kol och naturgas, och 
förändrad markanvändning, till exempel avskogning. Koldioxid kan inte brytas ner, men viss del 
tas upp i hav (kemisk jämvikt) och växter, utan stannar i atmosfären under mycket lång tid. På 
grund av koldioxidens långa livslängd bidrar varje kg fossil koldioxid som släpps ut till att 
temperaturen höjs ytterligare. Minskade utsläpp av koldioxid innebär därför fortsatt 
uppvärmning av atmosfären, men uppvärmningen går långsammare.  
 
Planerad biogasproduktion bidrar till minskade utsläpp av fossil koldioxid, genom att flytande 
biogas (LBG) kan ersätta bränslen med fossilt ursprung. Biogas är förnybart och leder inte till 
några nettoutsläpp av koldioxid vid förbränning.   

 
De största källorna till växthusgaser inom jordbruket är dock metan. Utsläpp sker tex från 
idisslarnas fodersmältning, från stallgödsellagring, risodling, från lustgas som kan bildas när 
kväve omvandlas i marken vid gödselspridning samt vid tillverkning av konstgödselkväve. Metan 
är en kraftig växthusgas, ca 25 gånger starkare än koldioxid men har kortare omloppstid i 
atmosfären.   

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
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Planerad biogasproduktion från gödsel medför en stor minskning av växthusgaser tack vare 
att metanförlusterna i förbindelse med hantering och lagring av gödsel kan reduceras. 

 
En risk vid biogasprocessen kan vara läckage av metan, lustgas och koldioxid som då kan ge 
klimatpåverkan.   
 

1. Metan  
Mätningar för samrötningsanläggningar för metanutsläpp från produktionsanläggningar samt 
uppgraderingsanläggningar under perioden 2016–2018 finns sammanställda och redovisade hos 
Avfall Sverige, Egenkontroll Metanemissioner –  Sammanställning av data från metanmätningar enligt egenkontroll 

metanemissioner åren 2016 – 2018 – Samt jämförelse med tidigare år. Rapport 2022:21. 
 

För produktionsanläggningar uppgick utsläppen till 1,3 procent (viktat medelvärde) av 

metanproduktionen per år. Den största utsläppskällan var rötresthanteringen, som bl.a. omfattar 

rötrestlager respektive slamlager på anläggningarna samt avvattningsutrustning. Dessa 
delprocesser stod för 90 procent av utsläppen. Onormala utsläpp, som framförallt utgörs av 
gasläckage från processerna, stod samtidigt för mindre än 10 procent av utsläppen.  

 

Utsläppen från uppgraderingsanläggningar uppgick till 0,68 procent (viktat medelvärde) av dessa 
anläggningars totala behandlade metanvolym (anläggningarnas inkommande mängd) per år. Den 
största utsläppskällan var restgasen, som utgjorde 74 procent av utsläppen medan resterande 

andel huvudsakligen härleds till läckage i processutrustning, som i sin tur uppmätts som samlade 

utsläpp i ventilationsluften från processrum.  
 

• Viktigt för att minska metanemissioner vid rötning är en väl fungerande biologisk process, och lång uppehållstid i 

rötkammare. Om råvarorna är svårnedbrytbara komponenter och uppehållstiden är för kort, kan nedbrytbart kol 

finnas kvar i rötresten. Det kan resultera i en oönskad produktion av metangas i slutlagret. I planerad 

biogasanläggning kommer rötning ske av främst lättnedbrytbar gödsel. Den planerade uppehållstiden i 

rötkammaren är lång,> 40 dagar, vilket borgar för god nedbrytning av tillgängligt kol och att metan utvinns till 

biogas. Riktvärdet för stallgödsel är> 25 dagar. 

 

• Rötrestbehållare på anläggningen kommer ha täckning med tak för att minimera avgång av lustgas och metan.  
Rötrester pumpas in till lagringsbehållare genom bottenfyllning. Det ger en snabb utjämning av temperaturen i 
brunnarna. Lång rötningstid borgar för små förluster av metan i rötrest lager ett kompletterande alternativ kan 
vara uppsamling av metan från rötrestlager. 
 

• Regelbundna täthetskontroller kommer att göras för att minimera risk för metanläckage. Protokoll av 
gasläckageundersökning måste även kunna redovisas för att få metanreduceringsstöd. Sökande planerar att 
ansluta verksamheten till det frivilliga systemet Egenkontroll metanemissioner (EgMet).  Avfall Sverige och 
Svenskt Vatten har utvecklat systemet som ger stöd till biogas- och uppgraderingsanläggningar i arbetet med att 
kartlägga och minska metanutsläppen.   Egenkontroll metanemissioner - Avfall Sverige     Avfall Sveriges 
Utvecklingssatsning ISSN 1103–4092 EGENKONTROLL METANEMISSIONER - En beskrivning av systemet för 
inventering och reducering av metanemissioner från samrötningsanläggningar, avloppsreningsverk och 
biogasuppgraderingsanläggningar. 

 
2. Lustgas  

I Hushållningssällskapets studie - klimatpåverkan av gårdsbaserad biogasproduktion, 2021 så har beräkningar 
gjorts för obehandlad flytgödsel och rötad flytgödsel. Resultatet visade att lustgasemissionerna 
blir högre för obehandlad flytgödsel än för rötad gödsel.   
 
• Sökande kommer minimera avgång av förluster med tak på behållare för rötrest. Detta för att motverka   att 

lustgasemissioner ske direkt vid ytan av den lagrade rötresten och indirekt i form av ammoniak via avdunstning från 
rötresten. 

 
 
 
 

https://www.avfallsverige.se/media/unqdcpqv/2022-21_webb.pdf
https://www.avfallsverige.se/media/unqdcpqv/2022-21_webb.pdf
https://www.avfallsverige.se/fakta-statistik/avfallsbehandling/biologisk-atervinning/egenkontroll-metanemissioner/
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3. Koldioxid  
Koldioxidutsläpp sker vid gasuppgradering/rening där koldioxid avskiljs från biogasen. Processen 
skapar ingen ny koldioxid och bidrar inte extra till växthuseffekten. Denna koldioxid är biogent till 
skillnad från CO2 från fossilbränslen.  Koldioxiden är en del av den cirkulära kolcykeln.  
 
 

20.19 Utsläpp till luft - Ammoniak och åtgärder för att minimera förluster 

Under biogasprocessen ändras gödselns sammansättning.  pH-värdet stiger och organiskt kväve 
bryts ner med följd att andelen ammoniumkväve ökar. Det högre pH-värdet innebär att det sker 

en omvandling av ammonium (NH4) till ammoniak (NH3). Denna process går snabbare vid höga 
temperaturer. Ammoniak är en lättflyktig gas som snabbt riskerar att gå upp i luften vid kontakt 
mellan gödsel och luft. Under processen bryts det organiska materialet ner och gödseln blir mer 
lättflytande dvs.  torrsubstansen sjunker.  En mer lättflytande gödsel och sjunker snabbare ner i 

marken vid spridning och får snabbt kontakt med markpartiklarna. Det växttillgängliga kvävet ökar 

rötresten innehåller mer kväve än substratet vilket ofta motsvarar ca 0,5 kg NH4-N per ton rötad 
gödsel.  

 
• Lagring av substrat innan rötning kommer ske i slutna behållare, i mottagningshallar eller under tak med skydd för 

väder och vind. Det minimerar ammoniak förluster 

 

• Alla behållare för rötning och lagring av rötrester kommer vara täckta. Det minimera förluster på anläggningen  

 

• Flera tekniker och åtgärder används för att minimera diffusa utsläpp som tex ammoniak (men även stoft och lukt), 

se vidare BAT-14. 

 

20.20 Biobränslepanna 

Investering planeras i en fastbränslepanna på <1 MW (ca 3000 KW) för värmeproduktion.  Råvara 

kommer att köpas, ved eller flis. Pannan kommer att ha en modern teknik, vara rätt 

dimensionerad och installerad av sakkunniga. Investering kommer att göras i en modern panna 
som kommer att klara riktvärden för stoftutsläpp. Pannan kommer att ha en cyklon, som skiljer 

ut och samlar upp stoftpartiklar från den utgående luftströmmen.  

 

Det tillsammans med en god kvalitet på bränslet kommer att ge goda förutsättningar för låga 

utsläpp.  

 

Något nämnvärt buller kommer inte att höras från värmecentralen. Det lilla buller som kan uppstå 
är vid påfyllning. Tendens till lukt och rök kan möjligen märkas nära skorstenen under 5–10 

minuter efter tändning av nedkyld panna. Under normal eldning görs täta laddningar av nytt 

bränsle innan temperaturen fallit, vilket gör att all förbränning sker vid hög temperatur.  

 

Användning av förnyelsebara bränslen är positivt för miljön jämfört med förbränning av fossila 

bränslen. Den stora fördelen jämfört med olja är att förbränningen av biobränsle är 
koldioxidneutral och inte bidrar till växthuseffekten, då kretsloppet är slutet. Den mängd koldioxid 
som bildas vid förbränning av biobränslen är en del av kolcykeln. Det innebär att 

koldioxidutsläppen inom en överskådlig framtid balanseras av motsvarande tillväxt av skog. 

 

20.21 Utsläpp till luft – Övervakning och processuppföljning 

 
• Åtgärderna i punkt 20.18 och 20.19 kommer bidra till både den egna verksamhetens miljöprestanda och branschens 

utveckling för att minska klimatpåverkan i enlighet med BAT-slutsats 2,3 och 4. 
 

• Att övervaka, kontrollera och styra de viktigaste processparametrarna enlighet med BAT-slutsats 38 bidrar till 
optimering av biogasproduktion och minskar utsläpp till luft.  Ett etablerat miljöledningssystem som kommer 
skapas i enlighet med BAT 1.  
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• Enligt BAT-slutsats 8 och 34 är mätning av kanaliserade utsläpp, (tex ammoniak, svavelväte, lukt), till luft ej 
tillämpligt vid behandling av avfall som huvudsakligen utgörs av gödsel, vilket är det huvudsakliga substrat i 
planerad anläggning. Bedömningen är att det inte finns behov av några mätningar av kanaliserade utsläpp från 
anläggningen.  

 

20.22 Lukt och åtgärder för att minimera påverkan 

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. Det är därför gödsellukten är starkt 
reducerad i rötrest jämfört med orötad gödsel har betydligt mindre risk för luktpåverkan i 
omgivningen. 
 

 Flera åtgärder kommer att göras för att minimera påverkan av lukt:  

 
• Lokalisering är väl vald, placerad 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. Se även bilaga 4:1, BAT.   

 

• Placeringen är i ett skogsområde med långt avstånd till få närboende. Permanent vegetation finns kring anläggning 

som fångar upp eventuell lukt 

 

• Lagring av substrat innan rötning kommer ske i slutna behållare, samt i mottagningshallar och lagerbyggnader för 

att minimera lukt.  

 

• Hela anläggningen, från rötkammare och till produktion av LBG byggs i ett slutet system vilket minimera spridning 

av lukt. 

 

• Biogasanläggningens mottagningshallar för substrat   samt andra processdelar som inte är anslutna till gassystemet 
kommer att förses med ventilationssystem där frånluft som leds via fläktsystem och biofilter upp i en skorsten på 
hög höjd.  BAT 13 och 14.  
 

• Vid lossning i mottagningshallen för flytande substrat installeras en ”ventilationshuv” av t.ex. lamellgardiner med 
ett separat utsug som därmed effektivt fångar upp luftpuffarna vid lossning.  Denna luft kommer ledas via 
fläktsystem och biofilter upp i en skorsten för effektiv spridning, BAT 13 och 14. När lastning sker i inmatning till 
rötkammare kommer samma typ av huv och ventilation som ovan installeras för att effektivt fånga in luft runt 
källan. BAT 13 och 14. 

 

• Mottagningshallar för gödsel och substrat förses med automatiska dörrar för att säkerhetsställa att byggnader hålls 

stängda i så hög grad som möjligt. Det minimerar att lukt sprids från hallarna.  BAT 13 och 14. 

 

• Kort lagringstid av substrat som bidrar till att goda rengöringsrutiner upprätthålls, BAT 5 

 

• Evakueringsluft vid avluftning av lager för flytande substrat kommer ledas via fläktsystem och biofilter upp i en 

skorsten. BAT 13 och 14. 

 

• Alla behållare för rötning och lagring av rötrester kommer vara täckta. Det minimera lukt.   

 

• Rutiner kommer införas så som exempelvis renhållning av ytor. 
 

Enligt BAT 8 och 34 är mätning av kanaliserade utsläpp, (tex lukt, ammoniak, svavelväte), till luft 
ej tillämpligt vid behandling av substrat som huvudsakligen utgörs av gödsel, vilket är det 
huvudsakliga substrat i planerad anläggning.   
 
Med aktuell lokalisering och aktuellt substrat, god hantering vid lagring, goda rutiner, biofilter 
samt vald processteknik bedöms att påverka av utsläpp av luft till omgivningen blir på acceptabel 
nivå, BAT 2 och 33.  
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En lukthanteringsplan bedöms som ej tillämpligt då anläggningen ligger utanför känsligt område 
och enligt, BAT 10 och 12 och BREF, kapitel 4.5.1.3 i Best Available Techniques (BAT) Reference 

Document for Waste Treatment Industrial Emissions Directive 2010/75/EU Integrated Pollution Prevention 

and Control (europa.eu) 

 
 

20.23 Transporter till och från anläggningen  

Transporter kommer ske av substrat till anläggningen och rötrester från anläggningen.  LBG 
kommer transporteras från anläggningen.  
 
Emissioner av koldioxid från transporter av gödsel/rötrest till och från anläggningen står för en 
mycket liten påverkan jämfört nyttan som anläggningen bidrar med i minskad klimatpåverkan. 
Endast ca 0,5–1 % påverkar dessa transporteremissioner summan av minskade växthusgaser från 
rågasprocessen och uppgraderingen.  
 
Majoriteten av transporter bedöms ske mellan kl. 05–24.  Periodvis kan det förekomma högre 
trafikintensitet till exempel till följd av driftstörningar, för att möta upp leverantörers eventuella 
tidskrav eller i samband med spridning av rötrester under växtodlingssäsong. Stallgödsel planeras 
hämtas i genomsnitt inom en radie av 2-3 mil.  Sökandens avsikt är att transporter till och från 
anläggningen ska undvikas nattetid så långt som möjligt, både av praktiska skäl och för att 
minimera risken för påverkan på närboende.  
 
Transporterna till och från anläggningen uppgår till ca 79 fordonsrörelser/dag, eller ca 4 
fordonsrörelser per timme (fördelat inom beskrivna tidsintervall). Fördelning och beskrivning se 
tabell. Där tillkommer att en lastmaskin användas inom anläggningen för hantering av substrat. 
 
Tabell 5. Uppskattade transporter 

Vara Volym / 

år 

Lastbils 

volym per 

leverans 

Antal fordonsrörelse/ 

dygn 

Antal/ 

timme 

Tid på dygn 

majoriteten 

Transportvägar, 

avstånd 

Substrat, in  

 

Rötrest, ut 

(ca 95%)* 

450 000 m3  

 

430 000 m3  

 

35 m3 35 

 

34 

1,8 

1,8 

05:00- 24:00 
(ca 19 tim)  

Genomsnitt ca 2,1 

mil 

Maxavstånd ca 

4,4 mil 

Tom Transport för  
LGB, in 

Förvätskad vara, 
LGB, ut 

250 st/ år 

 

250 st / år 

20–30 ton 

beroende på 

bil o speditör 

2–3 0,25 06:00-18:00 
Mån-Fre 
 

 

Övrigt, personal 

underhåll, service  
 Personbilar/ 

lättlastbil   

4–7 0,58 06:00-18:00 
Mån-Fre 

 

Summa 
fordonsrörelse 

  79 st /dygn 4 st /tim   

• Det är antaget att rötrestens volym är 95% av ingående substratmängd. 

 
Infarten för transporter till och från anläggningen planeras via en vägsamfällighet som direkt 
ansluter till riksvägr rv47. Vägsamfälligheten nyttjas idag i första hand av närboende längre in 
längs vägen.  Antalet tunga transporter kommer att öka och utnyttja upp till ca 300 meter av 
vägsamfällighet till och från väg 47.   
 
Transporter till och från  från anläggningen på rv47  bedöms vara ganska lika  fördelade i båda 

riktningarna (väster och öster ut).  Öster ut är det sen ca 1 mil till Vara och E20. Väster ut ansluter 

väg 47 efter ca 4 mil till E45.  

 

Rv 47 är statlig väg av riksintresse och en god standard upprättshålls på vägen då den för Vara 

kommun har en viktig roll  för transporter mellan ost- och västkusten.  Den är också viktig för 

https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
https://eippcb.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/2019-11/JRC113018_WT_Bref.pdf
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förbindelsen västerut till Trollhättan-Vänersborgs arbetsmarknadsregion samt för 

kommunikationen österut till Falköping och Jönköping.  

 
Utifrån Trafikverkets nationella vägdatabas (NVDB) kan ses att uppmätt årsdygnstrafik (ÅDT) för 
vägen är 4776 fordonsrörelser år 2019. Cirka 20% av det totala ÅDT utgörs av tunga transporter. 
Vidare utifrån NVDB kan utläsas att väg 47 är en primär väg för farligt gods. Källa: NVDB, 

Trafikverket, data hämtad 2022-11-28 

 

 
Bild 7: Vägkarta 

 

20.24 Åtgärder för att minimera påverkan av transporter 
• Transporterna samordnas för att minimera körsträckor och antal lastbilar. Företaget kommer att administrera all 

planering av transporter av substrat vilket medför samordningsfördelar som optimerade körsträckor och färre in-
ut leveranser jämfört mot att externa, lantbrukarna själva, får leverera och hämta.  

• Ca 85 % av inkommande lastbilar med substrat lämnar flytgödsel och lastas samtidigt med rötrest för utkörning 
tillbaka till gårdar 

• Mottagningshallen utformas för att inkommande transporter efter avlämning av flytande substrat direkt kan 
lastas med rötrest utan extra transporter inom anläggningen. 

• I affärsidén ingår en strävan att gynna lokala entreprenörer och leverantörer av substrat, vilket kommer att 
minimera påverkan av transporter.  

• Renhållningsrutiner införs för transporter till och från anläggningen, detta för att minska transporternas påverkan 
av lukt och smuts längs med vägarna. 

• In - och utfarten från anläggningen till väg 47 kommer breddas, förstärks och beläggs enligt Trafikverkets krav och 
riktlinjer.  

 

20.25 Buller 

Aktuella bullerkällor på anläggningen är framförallt:  

• Omrörare och fastgödsel inmatning  

• 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 behöver genomföras. Källor till buller kommer 
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minimeras genom exempelvis produktval, bullerskydd, motorer kommer ha konventionell 
ljuddämpning och anpassning av anläggningens utformning.  

 

Området bedöms som ej känsligt område med avseende på avstånd till tätort och vid genomförda 
skyddsåtgärder. Kontinuerlig övervakning av buller, hanteringsplan, bedöms ej vara relevant och 

tillämpbart för verksamheten, BAT 17 och 18.  

 

20.26 Avfall 

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. Verksamheten 
tillämpar därmed åtgärder som avses i BAT 4. 

Annat avfall än farligt avfall som inte kan nyttiggöras eller återvinnas i den egna verksamheten 

transporteras regelbundet för återvinning till godkända uppsamlingsanläggningar.  

 
20.27 Hantering av rötrest 

Rötresten kommer återföras till jordbruksmark. Rötad gödsel får ett ökat växtnärings utnyttjande 
jämfört med orötad gödsel. Rötresten innehåller en större mängd växttillgängligt kväve jämfört 
med orötad gödsel men minskar också användningen av mineralgödsel till de arealer som används 

för växtodling. Spridning av rötrest minimerar också påverkan av lukt då den är princip luktfri. 

 

Rapporten ”Best Available Techniques for Manure Treatment" skriven av Henning Lyngsø Foged, 
Centrum för Bioenergi och Miljöteknisk Innovation i Danmark, på uppdrag av Baltic Sea 2020, 

menar man att varje kubikmetergödsel som rötas leder till 0,5 kg mindre kväveläckage om man 

använder den rötade gödseln i fält enligt rekommendationer.    

 

20.28  Avveckling av verksamheten  

Risk för förorening av mark förväntas vara liten. Det mesta av byggnadsmaterialet är 
återvinningsbart. Ingen bestående förorening som kräver sanering förväntas finnas kvar efter en 

eventuell avveckling.  

 

21.   Redovisning av allmänna hänsynsreglerna 
Nedan redovisas hur sökande uppfyller de allmänna hänsynsreglerna enligt 2 kap. miljöbalken 

21.1 Bevisbörderegeln  

Bevisbörderegeln innebär att det är den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd som ska 
visa att bestämmelserna i 2 kap. om allmänna hänsynsregler följs. Verksamhetsutövaren ska 

bedriva verksamheten på ett miljömässigt godtagbart sätt genom att följa kraven om 
egenkontroll. Ytterligare åtgärder är att installation kommer att ske i enlighet med de allmänna 
hänsynsreglerna och säkerhetskrav i Lagen om brandfarliga och explosiva ämne, inom Seveso och 
enligt Lagen om skydd mot olyckor.    

Sökande planerar att ansluta verksamheten till det frivilliga systemet Egenkontroll 

metanemissioner (EgMet).  Läckageundersökning kommer att protokollförs årligen i enlighet med 
krav från Jordbruksverkets regelverk för gödselgasstöd.  
 

21.2 Kunskapskravet  

Kunskapskravet innebär att personal och verksamhetsutövare ska besitta den kompetens som 
behövs för att driva verksamheten utan att orsaka skada för människors hälsa eller miljö.  
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Verksamhetsutövaren kommer ha tillräckliga kunskaper om verksamheten och dess risker för att 
skydda människa och miljö inom all form av gashantering, hantering av biologiskt nedbrytbara 

material och hur en verksamhet med biologiska processer hanteras. Sökande får av leverantören 
en manual samt detaljerad genomgång och utbildning av funktion, drift, driftproblem, underhåll, 

säkerhet och miljöaspekter. Leverantören kommer att övervaka styrsystemet vid uppstart 
tillsammans med sökande. Sökande kommer gå en utbildning och certifieras för gassäkerhet och 

hantering i enlighet med gasföreståndarkravet från LBE. Samtlig personal genomgår dessutom en 
specifik driftutbildning avseende processen och hur störningar hanteras och minimeras samt 
gällande miljökrav och egenkontroll. För hantering av animaliska biprodukter genomförs en 
utbildning i hygien och särskilda rutiner. 

Verksamhetsutövare uppfyller härav kunskapskravet i 2 § 2 kap miljöbalken. 

21.3 Försiktighetsprincipen och bästa möjliga teknik  

Verksamheten har i planering och utförande vidtagit åtgärder och försiktighetsmått för att minska 
risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. I samma syfte har verksamheten utformats 

enligt bästa möjliga teknik, dvs BAT-slutsatser och BREF-dokument för avfallsbehandling. Även 

flera riskanalyser har eller kommer genomföras i syfte att minska risk för olägenhet för människors 
hälsa och miljön.   Placeringen av verksamheten kommer ske med tillräckliga avstånd till andra 
verksamheter och bostäder.  Tekniska installationer som övervakning av anläggning, avvikande 
drift och larmsystem kommer kunna ske på distans med hjälp av mobil-sms.  

 

Det kommer löpande genomförs egenkontroll av verksamheten och genom den årliga 
miljörapporten kommer tillsynsmyndighet garanteras insyn i verksamheten. 

 

Verksamhetsutövare uppfyller härav 3 § 2 kap miljöbalken. 

 

21.4 Produktvalsprincipen  

Verksamhetsutövaren kommer sträva efter att undvika att använda kemiska produkter eller 
biotekniska organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de 
kan ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga. Vid inköp 
kommer det finnas tydliga rutiner där produkter genomgår en miljömässig utvärdering, där 
sökande kommer i möjligaste mån välja produkter som är skonsamma för miljön om sådana 
behövs, även om det innebär en högre kostnad till en rimlig nivå. Det finns även 
kemikaliehanteringssystem där samtliga kemikalier som finns på anläggningen måste föras in, och 
där riskbedömning är obligatorisk. 

Verksamhetsutövare uppfyller härav 4 § 2 kap miljöbalken. 

21.5 Hushållning- och kretsloppsprincipen  

Hela syftet med att producera biogas, eller i detta fall flytande biogas, är att ta tillvara och 
resurshushålla med energi och resurser. Produkten ersätter fossil energi, minskar växtgasutsläpp 

och återför växtnäring till jordbruket.  

• Rötat gödsel får ett ökat växtnärings utnyttjande jämfört med orötad gödsel.  Spridning av rötrest minimerar 

påverkan av lukt då den är princip luktfri. 

• Genom att anläggningen även recirkulerar och återanvänder vatten i största utsträckning hushålls även med 

vattenresurser. 

• Anläggningen kräver uppvärmning, vilket en del kan tas tillvara genom värmeväxling i processen. 

• Kretsloppsprincipen ingår i all planering och utformning av verksamheten och tillämpas i alla möjliga fall för att 

hushålla med resurser. 

Verksamhetsutövare uppfyller härav 5 § 2 kap miljöbalken. 
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21.6 Lokaliseringsprincipen  

En lokaliseringsutredning har genomförts för att undersöka lämpligast lokalisering av 
verksamheten med hänsyn till minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö. Av 
utredningen framgår att föreslagen lokalisering med fastighetsbeteckning del av Vara, Ryda 6:15 
och Vara, Hötomt 2:1 och del av Vara, Sparlösa 2:29 är den bäst optimala platsen, för att undvika 
klagomål från närboende, eventuella risker, hantering av substrat och rötrest mm. Inga 
skyddsvärda djurarter eller natur har påvisats i området och risken för omgivningspåverkan är låg. 
 

Verksamhetsutövare uppfyller härav 6 § 2 kap miljöbalken. 

21.7 Skälighetsregeln  

Alla åtaganden måste vara ekonomiskt rimliga i relation till miljönyttan. Verksamhetsutövaren 
har, enligt 7 § 2 kap miljöbalken, vidtagit alla ekonomiskt rimliga åtgärder för att uppnå högsta 

möjliga miljönytta, där människors hälsa eller miljö ej ska påverkas negativt. 

21.8 Skadeansvaret  

Verksamhetsutövare ansvarar för att skador på människors hälsa och miljö åtgärdas och bekostas 
av verksamhetsutövare till dess att skadan upphört, enligt 8 § 2 kap miljöbalken. 
Verksamhetsutövare arbetar förebyggande och utför miljöriskbedömning i all planering. 
Statusrapport för mark och vattenmiljön före etablering kommer lämnas med ansökan. 

22. Samråd  
Samråd planeras ske med närboende, särskilt berörda och myndigheter. 

Förslag till samrådskrets; 

• Länsstyrelse och Vara kommun  

• Närboende  

• Vägsamfällighet 

• Skytteföreningar 

• Räddningstjänsten, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), 
Jordbruksverket, Trafikverket, Försvarsmakten, Naturvårdsverket, Havs- och 

Vattenmyndigheten.  

 

23. Omgivningsbeskrivning och Miljöbedömning  
23.1 Kulturmiljö  

Fastigheten eller område i dess närhet berörs inte av riksintresse för kulturmiljövård.   

 

Kulturhistoriska lämningar enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök finns inte inom det planerade 
verksamhetsområdet för byggnation. Söder och sydost om planerad lokalisering och utanför 

fastigheten finns följande lämningar med beteckning och beskrivning på L1960:4318 
(Lägenhetsbebyggelse, Torplämning? ca 20x10 m (VNV-ÖSÖ) bestående av 1 husgrund och 1 
källarruin) L1960:4452 (Lägenhetsbebyggelse, Husgrund, rektangulär, 8x3,5 m (NNÖ-SSV) och 0,3 
m h. Syllstensgrund av 0,3-1 m l huggna stenar), L1960:4319 (Husgrund, Källarruin, 6x4 m (VNV-
ÖSÖ) och 1-1,8 m h. 3x2 m (VNV-ÖSÖ) invändigt), L1960:4469 (Lägenhetsbebyggelse, 

Torplämning, ca 80x15-25 m (NNÖ-SSV) bestående av 4 husgrunder, 1 källarruin och 3 brunnar). 

Lämningar visas på bild 8 med blå markeringar. 

 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande i samband med Undersökningssamrådet för detaljplanarbetet 

beslutat att en arkeologisk utredning ska utföras inom fastigheterna Ryda 6:15 och Hötomt 2:1, 

Vara kommun, se bilaga 7:1. 



 

Anna Johansson och Petra Nilsson, Växa Sverige AB  

                                                    Verksamhetsområde 

  
Bild 8: Kulturhistoriska fornlämningar nära projekterat område enligt Riksantikvarieämbetets Fornsök. 

 

23.2 Värdefull naturmiljö och riksintresse för friluftsliv 

Verksamhetsområdet berörs inte av riksintresse för Naturvård och Natur 2000-område enligt 
Miljöbalken, kap 3 eller kap 4.  

 

Närmast område av riksintresse för naturvård är NRO 14069 Lidans ravinsystem, som ligger ca 5 
km öster om planerad verksamhet.  NRO 14068 Dättern med omgivningar ligger ca 16 km väster 

om, är ett område av riksintresse för naturvård samt berörs av Natura-2000 områden 
(fågeldirektivet samt art- och habitatdirektivet). Naturområdet ingår även i RAMSAR. FO42:2 
Vänern – delområdet Vänersborg – Vänersnäs är ett större område av riksintresse för friluftsliv, 

som ligger ca 15 km väster om planerad verksamhet.  

 
          Verksamhetsområde 

 
Bild 9: Natur och kultur enligt Informationskartan Västra Götaland  

 

 

Sökande anser att riksintressen och Natura 2000-områden inte kommer att påverkas negativt av 

den planerade verksamheten, med anledning av det stora avståndet till det projekterade 
området.  
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23.3 Artportalen 

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 ca 4,5 km, dvs ett område på över 7000 ha, både jordbruks- och 
skogsmark. Inga andra observationer av hotade eller rödlistade växter, djur och svampar finns här 
angivna. Artportalen är en webbplats för observationer av djur, växter och svampar i Sverige och som drivs av Art 

Databanken vid Sveriges lantbruksuniversitet på uppdrag av Naturvårdsverket. 

 

Det kommer enligt sökandens bedömning inte att påverka naturmiljön negativt, i och med 
byggnationen kommer att utföras på en aktivt brukad skogsmark med inslag av impediment som 

berg- och stenhällar.  
       Verksamhetsområde 

 
Bild 10: Artportalen – SLU Artdatabanken, prickkarta där gul markering visar fyndplats för fåglar som är t ex VU (sårbar), 

NT (nära hotad). 

 

24.   Miljökvalitetsnormer för vatten (MKN) 
I avsnittet nedan redogörs för miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten, avrinningsområde samt 
ekologisk och kemisk status. Källan till uppgifterna är VISS, Vatteninformationssystem, Vattenkarta, 

Länsstyrelsens WebbGIS. 

 

24.1 Delavrinningsområde  

Delavrinningsområden för platsen med biogasanläggning är på området söder om Rv 47 vid infart 
till Åshult, se röd knappnål. Delavrinningsområdet betecknas som ”Mynnar i Vänern – Dättern 

(647774–131539)”. Närmaste vattenförekomst av ytvatten och vattendrag inom 
delavrinningsområdet är ”Lannaån (WA78022798 / SE647296-132 200)”, som rinner vidare ut till 

sjön ”Vänern – Dättern (SE647779-131 205)” inom delavrinningsområde ”Rinner till Vänern – 
Brandsfjorden (647746–131500). 

 

Närmast grundvattenförekomst finns på ett avstånd av 2 km sydost om anläggningen som är en 
sand- och grusförekomst med beteckningen ”Ryda (WA79825751 / SE646516-132 707)” inom 

delavrinningsområde ” Vid Q i Län punkt (647192–133744). 
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24.2 Huvudavrinningsområde och Vattendistriktsindelning 

Huvudavrinningsområde är ”Göta älv - SE108000” och Vattendistriktsindelning är ”5. Västerhavet 

(nationell del) – SE5.’ 

 
Bild 11: Delavrinningsområde ”Mynnar i Vänern – Dättern”, VISS Länsstyrelsens WebbGIS 

 

 
Bild 12: Delavrinningsområde ”Mynnar i Vänern – Dättern”, VISS Länsstyrelsens WebbGIS  

 

24.3 Beskrivning av miljökvalitetsnormer för vattendrag 

En miljökvalitetsnorm är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes i miljöbalken 1999. En av 
anledningarna var att kunna komma tillrätta med miljöpåverkan från utsläppskällor såsom t ex 
från jordbruk och trafik.  Enligt Vatteninformations System Sverige (VISS) är statusen för vattnet klassat 

bl a för ekologisk och kemisk status.  

 

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 ämnen 
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som har EU-gemensamma Miljökvalitetsnormer och/eller som är upptagna på listan över 
prioriterade ämnen.   

 

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

 

24.4 Status för vattenförekomster och påverkan från sökanden 

Ekologisk status - näringsämnen  

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 (WA78022798 / SE647296-132200) och vattendraget är påverkat av hydromorfologisk 

påverkan från jordbruk. 
- Måttlig i Vänern – Dättern (SE647779-131205). 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. 

 

Åtgärder för att minimera påverkan på vatten, se punkt 20.17, Utsläpp till Vatten.  Sökandens 
bedömning är att den planerade verksamheten kommer att bedrivas med minimal och oförändrad 

näringsbelastning och utan andra störningar på både sjö och vattendrag. Detta bland annat tack 

vare en god kapacitet och säker lagring av rötrest, goda rutiner vid hantering och transporter av 
substrat och rötrest, samt kontinuerlig egenkontroll av verksamheten. Inget processvatten 
kommer släppas ut från anläggningen.  

 

Kemisk status, exkl. kvicksilver  

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. 

 

Närmast grundvattenförekomst som är en sand- och grusförekomst med beteckningen, ”Ryda 

(WA79825751/ SE646516-132707)” saknas undersökningar av grundvattnets kemi. Grundvatten-

förekomsten bedöms vara utsatt för betydande påverkan från mänskliga aktiviteter, men den 

kemiska statusen bedöms tillsvidare som god. 

 

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. 
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Bild 13: Statusklassningar 2016–2021, Övergripande ekologisk status och avrinningsområde, VISS Länsstyrelsens 

WebbGIS 

 

 
Bild 14: Statusklassningar 2016–2021, Övergripande ekologisk status, VISS Länsstyrelsens WebbGIS 

 

25.   Klimatförändringar 
25.1 Verksamhetens klimatnytta 

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 bidrar 

till att öka Sveriges försörjningstrygghet av inhemsk produktion av flytande biogas (LBG) som 
ersätter 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.  

 

Lunds Tekniska Högskola har gjort flera jämförandestudier om bränslens livscykelutsläpp utifrån 
ISO-metoden och styrker att en genomsnittlig svensk uppgraderad biogas (exklusive avloppsslam) 
i princip ger nollutsläpp av växthusgaser. Biogas visar att genomsnittligt växthusgasutsläpp är 0,6 

g CO2-ekv/MJ och genomsnittlig växthusgasminskning jämfört med fossil bensin och diesel är 99 
%.  Livscykelutsläpp beräknat enligt ISO-metoden (systemutvidgning) för substratmixen i svenska biogasanläggningar 

(exklusive reningsverk) 2014, dvs gödsel, matavfall, industriellt avfall och slakteriavfall. 

https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/metan-som-drivmedel-en-gate-to-wheel-studie-metdriv/.  

https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/metan-som-drivmedel-en-gate-to-wheel-studie-metdriv/
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Växthusgasutsläpp från biogas från gödsel är -20 g CO2-ekv/MJ, dvs är klimatpositiv. Det 
motsvarar en växthusgasminskning på mer än 120 % jämfört med fossil bensin & diesel. 

Livscykelutsläpp enligt ISO-metoden (systemutvidgning). Fossil jämförelse enligt FQD: 94,1 g CO2-
ekv/MJ. Se tabell 5.5 sid 114 https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/dagens-och-framtidens-hallbara-

biodrivmedel/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/.  

 

LBG 

Inom olika branscher ställs ökade krav på omställning av miljösmarta och hållbara alternativ. 
Bolagets klimatnytta är att på lång sikt kunna erbjuda ett förnybart bränsle (LBG), som kan vara 
en del av lösningen till sjöfart- och transportsektorns hållbarhet att sänka klimatutsläppen 
https://www.ivl.se/press/pressmeddelanden/2022-03-10-svensk-biogas-kan-ersatta-stora-mangder-fossilt-

fartygsbransle.html, 

https://f3centre.se/app/uploads/FDOS-28-2022_P50435_SR-220224-1.pdf 

 

Även inom industrin kommer användningen av biogas att öka, i första hand inom industriella 

processer och uppvärmningssystem https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-

pressmeddelanden/klimatklivet-vill-se-fler-ansokningar-inom-biogas/.  
 

Växtnäring 

Som biprodukt vid biogasanläggningen produceras en rötrest, som är en näringsrik produkt och 
används inom jordbruket. I rötrester ökas växtnäringstillgängligheten och den påverkar jorden 

positivt och bidrar till att mer kol binds upp i marken. En produkt som har bättre klimatnytta och 
kan bidra till att användning av mineralgödsel reduceras märkbart 
https://www.energigas.se/media/cgtkvm3p/biogasstatistikrapport_2021_webb.pdf.  
 

Växthusgaser 

Beräkningar baserat på systemutvidgning visar att biogas från gödsel och avfall ger störst 

reduktion av växthusgaser tack vare deras indirekta vinster från minskade metanemissioner från 
konventionell gödsellagring respektive ersättning av mineralgödsel.  
f3_borjesson_et_al_dagens_och_framtidens_hallbara_biodrivmedel__slutversion_rev_130620.pdf (f3centre.se) 

 

Livscykelutsläpp utifrån ISO-metoden 

För att skapa en bild av biogasens klimatnytta jämförs livscykelutsläppen för bränslet ofta med 

utsläppen från det konventionella bränsle som det ersätter – för fordonsgas är det fossil bensin 
och diesel. För att redovisa klimatnyttan finns två huvudsakliga metoder för att beräkna hur stora 
växthusgasutsläpp ett bränsle ger upphov till utifrån ett livscykelperspektiv (dvs att utsläpp från 

hela produktions- och användningskedjan räknas med).  

 

Energigas Sverige anser att beräkningar av klimatnytta bör ske på ett så brett systemperspektiv 
som möjligt och rekommenderar ISO-metoden, https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-

miljon/biogasens-klimatprestanda/. För att ta reda på klimatnyttan av att behandla biologiskt 
nedbrytbara restprodukter för produktion av biogas i relation till nollalternativet används i 
undersökning ISO-metoden (13065:2015) för att påvisa detta.  

 

Metoden tar hänsyn till produktion- och användningsrelaterade utsläpp men även vilka utsläpp 
som skulle uppstå om inte råvaran användes för biogasproduktion (exempelvis utsläpp av metan 

från orötad gödsel) samt vilken klimatnytta som rötrester ger när denna ersätter handelsgödsel. 

 
 

https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/
https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/
https://www.ivl.se/press/pressmeddelanden/2022-03-10-svensk-biogas-kan-ersatta-stora-mangder-fossilt-fartygsbransle.html
https://www.ivl.se/press/pressmeddelanden/2022-03-10-svensk-biogas-kan-ersatta-stora-mangder-fossilt-fartygsbransle.html
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/klimatklivet-vill-se-fler-ansokningar-inom-biogas/
https://www.naturvardsverket.se/om-oss/aktuellt/nyheter-och-pressmeddelanden/klimatklivet-vill-se-fler-ansokningar-inom-biogas/
https://www.energigas.se/media/cgtkvm3p/biogasstatistikrapport_2021_webb.pdf
https://f3centre.se/app/uploads/f3_borjesson_et_al_dagens_och_framtidens_hallbara_biodrivmedel__slutversion_rev_130620.pdf
https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-miljon/biogasens-klimatprestanda/
https://www.energigas.se/fakta-om-gas/biogas/biogas-och-miljon/biogasens-klimatprestanda/
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25.2 Verksamhetens utsatthet, sårbarhet eller andra yttre händelser 

I Sverige men framför allt för flera av de idag stora exportländerna av livsmedel ger ett förändrat 

klimat sämre förutsättningar för jordbrukets produktion av livsmedel, tex genom torka, höga 

temperaturer, saltvatteninträngning i mark och mer frekventa extrema väderhändelser. 
Djurhållningen i Sverige utvecklas mot färre och större gårdar med en specialiserad 
animalieproduktion, detta gör generellt att sårbarheten till följd av extremväder. Extremväder kan 
också ge störningar för infrastruktur tex kan transportvägar påverkas.  

 

Positivt i sökandes verksamhet är att råvaran till produktionen är i huvudsak stallgödsel från 
djurproducenter i närområdet med korta transporter till substrat. Den producerade rötresten ska 
också levereras i retur till lantbrukare eller andra intressenter i närområdet.   

En styrka är också inhemsk energiproduktion av den flytande biogas (LBG) säljs till energibolag 
som distribuerar gasen till energianvändare. Produktionen är oberoende av årstid eller väder 
vilket skapar förutsättningar för inhemsk energiproduktion året runt. Biogasproduktion är ett 

stort steg för sökande mot hållbarhet och cirkulär ekonomi, som därtill bidrar till många olika 
miljö- och samhällsnyttor. 

 

Substrat 

En doktorsavhandling vid LiU (maj 2020) visar hur biogas kan jämföras med andra energislag och 
hur nyttan kan beräknas. Biogas är bra på många sätt – men inte bäst på allt. Energikällan bör 

analyseras ur olika perspektiv – energi, miljö och ekonomi – och jämföras med andra alternativ. 

Det också viktigt att bestämma vad som är viktigast i jämförelsen. Det är några av slutsatserna 
som Emma Lindkvist har lagt fram vid sin avhandling vid LiU i maj 2020. https://liu.se/nyhet/biogas-

alltid-bra---men-inte-alltid-bast.  

 

Förutom direkta energiinsatser vid produktion av biogas så kan biogassystem ge indirekta effekter 

på omgivande system som leder till energivinster eller energikostnader. Exempel på indirekta 
energivinster är när rötrest används som gödselmedel och ersätter t ex mineralgödsel. Detta 

förutsätter dock att substraten inte användes som gödselmedel tidigare, t ex organiskt 
hushållsavfall, slakteriavfall. Den indirekta energivinsten när rötrest från energigrödor och 
organiskt avfall ersätter mineralgödsel uppgår ofta till motsvarande 5–10% av biogasens 

energiinnehåll.  Vissa restprodukter inom livsmedelsindustrin används idag som djurfoder och om 
dessa istället börjar användas för biogasproduktion så kan detta leda till indirekta energikostnader  

genom att annat djurfoder måste produceras. Om restprodukterna håller hög foderkvalitet, till 

exempel hög proteinhalt som i drank och fodermjölk, kan de indirekta energikostnaderna bli höga 

då odling av proteingrödor (t ex sojabönor) är relativt energikrävande. I dessa fall kan de indirekta 
energikostnaderna uppgå till 30–40% av biogasens energiinnehåll. Energibalansen för 

biogassystem påverkas således väsentligt av om restprodukter har en alternativ användning och i 
så fall till vad. 
https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/dagens-och-

framtidens-hallbara-biodrivmedel/. 
 

Planerad anläggning kommer främst att röta gödsel men även en mindre andel andra substrat. 

Syftet med annat substrat är att effektivisera anläggningen men det bedöms att det inte kommer 
medföra några stora energikostnader. Tex kan substrat vara utan alternativ användning tex om 
gräs används från skörd av skyddszoner som anlagts för att minska kväveläckage till vatten.  Har 
lantbrukaren ingen avsättning av gräset putsas det bara på plats enligt minimikrav och skapar inte 

energi. Bortförsel av skörd stimulerar också gräset att växa mer och fångar då än bättre upp 
näring.  

 

 

 

https://liu.se/nyhet/biogas-alltid-bra---men-inte-alltid-bast
https://liu.se/nyhet/biogas-alltid-bra---men-inte-alltid-bast
https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/
https://f3centre.se/sv/forskningsprojekt/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/dagens-och-framtidens-hallbara-biodrivmedel/
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Bränsle/utsläpp 

Andra yttre händelser är de internationella klimatförhandlingarna där EU deltar aktivt. I juni 

2022 gav Europaparlamentet sitt stöd till kommissionens förslag om nollutsläpp från nya bilar 

och skåpbilar till 2035. Åtgärden innebär ett förbud mot försäljning av nya bilar med 
förbränningsmotorer inom EU. 
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20221019STO44572/eu-s-forbud-mot-

forsaljning-av-nya-bensin-och-dieselbilar.  
 

Fokus är att nya bilar/skåpbilar inom Eu inte ska drivas med fossilt bränsle. För att växla över till 
fossilfritt kommer att finnas ett långsiktigt behov av LBG. Dels för befintliga biogasfordon med 
förbränningsmotorer men framförallt som drivmedel för tung trafik. LBG kan med fördel tankas i 
tunga transporter då den har högt energiinnehåll vilket innebär lång räckvidd. LBG är ett 

förnybart bränsle som har upp till 95% mindre nettoutsläpp av CO2 jämfört med diesel. LBG - 

flytande biogas för hållbara, tunga transporter - Svensk Biogas 

 

För att ta itu med klimatförändringarna har Europaparlamentet antagit en europeisk klimatlag i 
juni 2022. Klimatlagen är en del av den Gröna given, genom vilken EU förbinder sig till att 
minska utsläppen med 55 procent till 2030 och nå klimatneutralitet till år 2050, 
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180305STO99003/minska-utslapp-av-

vaxthusgaser-eu-s-mal-och-atgarder.  
 

För att nå målen och kunna minska växthusgaserna har EU infört olika typer av mekanismer t ex 
utsläppsrätter och nationella utsläppsmål beroende på sektor , 
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180703STO07129/s

a-bekampar-eu-klimatforandringarna.  
 

I klimatpaket 2022 antog parlamentet att sjöfartssektorn ska minska utsläppen av växthusgaser 

från fartyg och använda förnybara och koldioxidsnåla bränslen med start från och med 2025, 
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20220610STO32720/m

inska-utslappen-fran-flygplan-och-fartyg.  

För att tex hjälpa sjöfarten att bli renare och mer effektiv i övergången till klimatneutralt Europa, 
ser sökande på lång sikt goda möjligheter med att kunna leverera ett hållbart bränsle för 
fartygen. Flytande biogas (LBG) kan ersätta och fasa ut den tunga eldningsoljan, då 

europaparlamentet ställer krav på att sjötransporter ska inkluderas i ansträngningar för att 
minska växthusgasutsläppen, både på EU-nivå och globalt. 

 

Sökandes anläggning kommer starkt bidra till målen att minska växtgasutsläppen både genom 
biogasprocessen och genom produktion av det förnybara bränslet LBG.  LBG kommer bidra 

med minskade CO2- utsläpp och kan användas på samma sätt som flytande naturgas.  

 

Sökandes bedömning är att behovet av LBG är mycket stort i framtiden för att fasa ut fossila 
bränslen inom framförallt sektorerna tung transport, industrier och sjöfart men även som 

råvara i kemi- och plastindustri.   

 

26.   Miljömål  
26.1 Miljövinster biogasproduktion 

Sedan miljömålen beslutades av riksdagen 1999 har våra nationella miljömål definierat vilken 

miljö den svenska politiken ska styra mot. Målen visar vägen mot en hållbar utveckling och utgör 
den miljömässiga dimensionen av Agenda 2030. Generationsmålet, de 16 miljömålen och 

etappmålen bildar tillsammans miljömålssystemet.  

 

https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20221019STO44572/eu-s-forbud-mot-forsaljning-av-nya-bensin-och-dieselbilar
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/economy/20221019STO44572/eu-s-forbud-mot-forsaljning-av-nya-bensin-och-dieselbilar
https://www.svenskbiogas.se/produkter/tunga-transporter/
https://www.svenskbiogas.se/produkter/tunga-transporter/
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180305STO99003/minska-utslapp-av-vaxthusgaser-eu-s-mal-och-atgarder
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/society/20180305STO99003/minska-utslapp-av-vaxthusgaser-eu-s-mal-och-atgarder
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180703STO07129/sa-bekampar-eu-klimatforandringarna
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20180703STO07129/sa-bekampar-eu-klimatforandringarna
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20220610STO32720/minska-utslappen-fran-flygplan-och-fartyg
https://www.europarl.europa.eu/news/sv/headlines/priorities/klimatforandringar/20220610STO32720/minska-utslappen-fran-flygplan-och-fartyg


 

Anna Johansson och Petra Nilsson, Växa Sverige AB  

Regionala miljömål som gäller för Västra Götaland utgår från de nationella med preciseringar och 
etappmål i länet som innebär att länet ska bidra med sin del för att de nationella målen ska 

uppnås. Målen är anpassade till länets förutsättningar och omfattar 15 av de 16 
miljökvalitetsmålen. 2015-09-14 beslutades Västra Götalandsregionen och Skogsstyrelsen därtill 

om kompletterande regionala tilläggsmål. Målet är att fånga in regionala särdrag och områden 
som kräver ytterligare insatser. 

 

På lokal nivå är Miljöstrategi för Vara kommun 2021–2030 antagen. Miljöstrategin har arbetats 
fram för att se till att kommunen arbetar gemensamt mot en hållbar utveckling. Vara kommun 
har som strategi att vara fossiloberoende år 2030 genom att lokalt arbeta med Sektorsprogram-

Miljö, som är ett styrdokument antagit av kommunfullmäktige för åren 2016–2019. Två av de 
nationella miljökvalitetsmålen är en utgångspunkt i programmet, Begränsad klimatpåverkan och 
Giftfri miljö. Nedan beskrivs sökandes bedömning om hur planerad verksamhet kommer att bidra 
till måluppfyllelsen för dessa samt ytterligare några relevanta miljömål. 

 

Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft uppfylls då projektet 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  

I rötningsprocessen mineraliseras 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. Detta minskar behovet av kompletterande gödsel 
av andra gödselmedel och behovet av mineralgödselmedel som tillverkas av fossila bränslen med 

mycket hög klimatpåverkan. En annan miljönytta med biogasproduktion är att den normalt inte 

kräver någon odlingsareal då den utvinns av restprodukter. Därmed konkurrerar den inte heller 

med odlingsareal för tex livsmedelsproduktionen. 

 

God bebyggelsemiljö  

Rötningsprocessen reducerar gödselns innehåll av illaluktande komponenter, framför allt flyktiga 
fettsyror, och luktar därför mindre vid spridning. Den rötade gödseln har även en lägre ts-halt än 

orötad gödsel och tränger ner snabbare i marken vilket bidrar till att luktolägenheterna är mindre. 
Genom att rötad gödsel blir i princip luktfri kommer man ifrån olägenheter i form av lukt som 

annars kan uppstå för närboende vid gödselspridning.  

 

Giftfri miljö 

Genom att låta det organiska materialet som gödsel och olika växtprodukter behandlats i en 
biogasprocess reduceras antalet groende ogräsfrö som finns i gödseln. Inom växtodlingen ökar 
kraven på ett minskat bekämpningsbehov, vilket är då extra positivt om rötrester kan bidra till att 

hålla nere fröförrådet av ogräsfrö i jorden.  Samtidigt som rötade gödsel kan bidra till ett minskat 

bekämpningsbehov och giftfri miljö. 

 


