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Icke-teknisk sammanfattning 

Skövde kommun söker tillstånd enligt miljöbalken för att bygga en ny och kompletterande 
rötningsanläggning med uppgraderingsanläggning för biogasen ca 650 m öster om nuvarande 
anläggning. Den nya anläggningen dimensioneras för mottagning och behandling av ca 
65 000 ton organiskt material per år. Gasuppgraderingsanläggningen dimensioneras för 
uppgradering av drygt 600 Nm3 biogas per timme. Den nya biogasanläggningen planeras att 
byggas på fastigheten Skövde 5:177 som föreslås avstyckas i samband med byggnationen.  

En bostadsfastighet finns på ca 500 m avstånd från anläggningen. Övriga fastigheter som 
finns inom 500 m från den tänkta biogasanläggningen är taxerade som industribyggnader. 
Verksamheterna som ryms här är bl.a. slakteri, godisfabrik, avloppsreningsverk och 
verkstadsindustrier.  

Det produceras mer slaktavfall från slakteriet i Skövde än vad nuvarande rötkammare på 
Stadskvarns avloppsreningsverk har möjlighet att behandla. En inventering i regionen har 
även visat att det finns fler organiska material och avfall lämpliga för rötning och 
biogasproduktion tillgängliga. Genom att samröta med andra organiska material kan en 
effektivare och stabilare drift av biogasanläggningen uppnås.  

På den nya planerade biogasanläggningen kommer biogas att produceras och uppgraderas till 
fordonsgas kvalitet. En bussdepå planeras ca 500 m söder om den nya anläggningen där 
regionens bussar ska kunna tanka lokalproducerad biogas. Beroende på sammansättning av 
ingående organiskt material som behandlas i biogasanläggningen kommer ca 36 GWh biogas 
per år att produceras. 

Organiska material som kan komma att tas emot och behandlas är material från restaurang 
och storkök, livsmedelshandel, livsmedelsproduktion, livsmedelsberedning, fettavskiljarslam 
från fettavskiljare, andra organiska material och restprodukter som kan tänkas uppkomma från 
andra verksamhetsområden samt gödsel, växtodlingsrester och odlade grödor kan komma att 
tas emot. Krav på materialens kvalitet och renhet ställs i enlighet med SPCR 120, 
Certifieringsregler för Biogödsel, eller motsvarande. Endast material som ger en god drift av 
biogasanläggningen och en biogödsel av god kvalitet kan komma ifråga. 

Genom rötning av det organiska avfallet produceras biogödsel som genom spridning på 
åkermark sluter kretsloppet av näringsämnen. 

Genom att använda organiskt material för biogasproduktion kan fossila bränslen ersättas med 
förnybar biogas exempelvis inom transportsektorn. Anläggningen bidrar till att uppfylla 
framförallt miljömålen Minskad klimatpåverkan, Frisk luft och God bebyggd miljö.  
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1 Administrativa uppgifter 
 

Verksamhetsutövare : 

Organisationsnummer: 

Skövde kommun 

212000-1710 

Adress: Skövde kommun                                          
Tekniska kontoret                                                  
541 83 Skövde 

Telefon: 0500-49 80 00 

 

Anläggningsadress: Stadskvarnsvägen 6, 541 34 Skövde (ny adress efter 
avstyckning) 

 
Fastighetsbeteckning: 

 

 

Skövde 5:177 (ny fastighetsbeteckning efter 
avstyckning) 

Kontaktperson miljöfrågor: Anna Möller 

 

Verksamhetskod: 

 

 

 

 

 

MKB:  

 

B 90.160 Anläggning för biologisk behandling av 
annat avfall än farligt avfall, om den tillförda 
mängden är större än 500 ton per kalenderår. 

och 

B 40.10  Anläggning för framställning av mer än 
150 000 kubikmeter gasformiga bränslen per år.  

 

BioMil AB 
Marita Linné och Emelie Persson 
046-14 80 70 
marita@biomil.se  
emelie@biomil.se 
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2 Orientering 

2.1 Bakgrund 
Som ett led i att skapa ett hållbart kretsloppssamhälle samt att minska användningen av fossila 
bränslen har Skövde kommuns VA-verk tillsammans med Skövde Slakteri AB, uppfört en 
biogasanläggning. Skövde slakteri gränsar till avloppsreningsverkets tomt vilket innebär att 
avfallet, efter hygienisering, pumpas till rötkammaren. Den befintliga rötkammaren har haft 
svårigheter att behandla de avfallsmängder som Skövde slakteri har. Detta har medfört att 
avfall från slakteriet transporteras långt till en biogasanläggning i Skåne för behandling.  

Den avgörande orsaken till problemen med att ta emot allt slakteriavfall i rötkammare är att 
slakteriavfall behandlas vid termofila förhållanden (50-55oC) utan inblandning av andra mer 
kolhydratrika material. Rötningsprocessen störs och hämmas av de höga ammoniakhalter som 
uppkommer vid rötning av enbart slakteriavfall vid termofil drift. Enligt gällande tillstånd får 
inga andra avfall behandlas i anläggningen och det finns inte heller plats för andra avfall om 
allt slakteriavfall ska behandlas. För att lösa dessa problem krävs en större rötkammarvolym. 
Tanken med utbyggnaden är att mer blandade avfall från exempelvis mejerier, 
färdigmattillverkning och äggproducenter ska behandlas tillsammans med allt slaktavfall från 
Skövde slakteri. På så sätt undviks ammoniakförgiftning och driften blir betydligt säkrare. 

Ytterligare ett skäl att öka biogasproduktionen är att efterfrågan på uppgraderad biogas ökar i 
Skövde med intilliggande kommuner och för att möta denna efterfrågan behövs dels en ökad 
gasproduktion och dels en ökad uppgraderingskapacitet. 

Skövde kommun har tilldelats bidrag från Naturvårdsverkat, s.k. KLIMP-bidrag, för att bygga 
en ny biogasanläggning.   

2.2 Ansökan avser 
Skövde kommun avser att söka tillstånd enligt miljöbalken för att bygga en ny och 
kompletterande rötningsanläggning med uppgraderingsanläggning för biogasen ca 650 m 
öster om nuvarande anläggning. Den nya anläggningen avses dimensioneras för mottagning 
och behandling av ca 65 000 ton organiskt material per år.  

2.3 Syfte och avgränsningar 
Enligt 6 kap. 1 § Miljöbalken skall en miljökonsekvensbeskrivning ingå i en ansökan om 
tillstånd enligt 9 kap. Miljöbalken. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är enligt 6 
kap.3 § Miljöbalken att identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den 
ansökta verksamheten kan medföra på: 

• Människor, mark, vatten, luft, landskap och kulturmiljö 
• Hushållning med material, råvaror och energi 

 
Miljökonsekvensbeskrivningen utgör underlag för att göra en samlad bedömning av den 
ansökta verksamhetens effekter på människors hälsa och miljö. De effekter som den ansökta 
verksamheten har ska vägas med det s.k. nollalternativet d.v.s. vad händer om den ansökta 
verksamheten inte kommer till stånd. 
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2.4 Samråd 
Offentligt samråd angående ny biogasanläggning i Skövde hölls den 4 december 2008 i 
Stadshuset i Skövde. Frågor angående lukt och antal transporter inkom under samrådet.  

För närmare redovisning av samrådsprocessen hänvisas till samrådsredogörelsen i Bilaga 
Tillståndsansökan:3. Framkomna synpunkter har beaktats vid utformningen av anläggningen 
och inarbetats i miljökonsekvensbeskrivningen.  

3 Planförhållanden och omgivning 

3.1 Lokalisering 
Befintlig anläggning ligger i direkt anslutning till slakteriet medan den planerade 
biogasanläggningen är lokaliserad öster om vassbäddarna med ett avstånd från slakteriet på ca 
650 m. Planerad bussdepå för tankning av biogas ligger ca 500 m söder om detta område. 

Tillfart till biogasanläggningen kommer i huvudsak att ske via en ny väg norrut genom 
Aspelunds industriområde.  

Den nya biogasanläggningen planeras att byggas på fastigheten Skövde 5:177 som föreslås 
avstyckas i samband med byggnationen. 

 

Figur 1. Fotot visar föreslagen lokalisering av ny biogasanläggning öster om Stadskvarns 
avloppsreningsverks vassbäddar. Recipient för renat avloppsvatten från Stadskvarns avloppsreningsverk 
är Mörkebäcken. 
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3.2 Omgivning 
En bostadsfastighet finns på ca 500 m avstånd från anläggningen. Övriga fastigheter som 
finns inom 500 m från den tänkta biogasanläggningen är taxerade som industribyggnader. 
Verksamheterna som ryms här är bl.a. slakteri, godisfabrik, avloppsreningsverk och 
verkstadsindustrier.  

3.3 Översiktsplan och detaljplan 
Det finns ingen detaljplan för området. Enligt Plan- och Byggavdelningarna i Skövde 
kommun kommer ett planprogram för området att upprättas under våren och därefter även 
eventuellt en detaljplan. Miljökonsekvensbeskrivningen för den nya biogasanläggningen i 
Skövde kommer att vara en del av underlaget vid framtagning av planprogram för området 
enligt kontakt med Plan- och Byggavdelningarna i Skövde kommun. Enligt Framtidsplan 
2015, Skövde kommuns nya översiktsplan, är intilliggande område markerat som avsett för 
verksamhet, men ingen markering finns för aktuellt område. 

4 Verksamhetsbeskrivning 

4.1 Nuvarande verksamhet 
På fastigheten Skövde 5:229 rötas organiskt material i fyra rötkammare. I tre av dessa rötas 
avloppsslam från Stadskvarns avloppsreningsverk och i den fjärde behandlas slaktavfall från 
Skövde slakteri, se Figur 2. Materialen är helt åtskiljda från varandra.  

 

Figur 2. Vy över slakteriet, avloppsreningsverket och biogasanläggningen. 
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Avloppsreningsverksamheten  

SNI-kod:  90.001-1 B. 

Stadskvarns Avloppsreningsverk tar emot och behandlar ca 5 miljoner kubikmeter 
avloppsvatten årligen. I sedimentationsstegen i reningsverket avskiljs dagligen stora mängder 
slam som måste bearbetas och stabiliseras. Efter förtjockning av slammet pumpas detta till tre 
rötkammare för stabilisering och för biogasproduktion. Biogasproduktionen från 
slambehandlingen motsvarar ca 3 GWh/år. 

Biogasanläggningen  

SNI-kod: 90.003-1 B, Beslutsdatum 2002-04-17, Diarienummer 551-23892-2001.  Tillståndet 
omfattar behandling av maximalt 9 200 ton slakteriavfall per år. 

Slaktavfall från slakteriet levereras till en blandningstank under hygieniseringsbyggnaden. 
Avfallet mals inne på slakteriet och pumpas sedan till blandningstanken. Avfallet blandas ut 
med processavloppsvatten från slakteriet till en lämplig TS-halt. Den bildade slurryn pumpas 
sedan in i hygieniseringstankarna satsvis och temperaturen hålls över 70 °C i en timme. Om 
satsen klarat temperaturen under hela tiden, d.v.s. en timme, pumpas den sedan in till 
rötkammare 4 och rötas där vid ca 50 °C. Rötningen tar ca 14 dagar vid normal belastning. 
Rötning av slakteriavfall sker avskilt från rötning av slam från avloppsreningsverket. 
Biogasproduktionen från rötningen av slaktavfallet motsvarar ca 6 GWh/år. Biogödseln som 
erhålls efter rötning distribueras ut som gödsel till lantbruk i regionen. 

Gasanvändning 

All gas som produceras i rötkamrarna både från avloppsslammet och från slaktavfallet går till 
en gasklocka. Från gasklockan distribueras sedan gasen till de olika användningsområdena. 
Prioritering av gastillförsel görs automatiskt om det blir gasbrist. I första hand går gasen till 
uppvärmning för hygienisering, i andra hand till gasuppgradering och i tredje hand till 
uppvärmning av avloppsreningsverket såsom uppvärmning av rötkamrarna. Slakteri och 
fjärrvärmepanna får därefter gas i mån av tillgång. Om det fortfarande skulle finnas ett 
överskott facklas detta bort.  

4.2 Sökt verksamhet 
Det produceras mer slaktavfall från slakteriet i Skövde än vad nuvarande rötkammare på 
Stadskvarns avloppsreningsverk har möjlighet att behandla. En inventering i regionen har 
även visat att det finns fler organiska material och avfall lämpliga för rötning och 
biogasproduktion tillgängliga. Genom att samröta med andra organiska material kan även en 
effektivare och stabilare drift av biogasanläggningen uppnås. Skövde kommun ansöker 
därmed om att bygga en ny biogasanläggning i Stadskvarns avloppsreningsverks närområde 
för att utöka rötningskapaciteten. På biogasanläggningen kommer biogas att produceras och 
uppgraderas till fordonsgaskvalitet. Den nya biogasanläggningen dimensioneras för att kunna 
ta emot ca 65 000 ton organiskt material per år, vilket beroende på sammansättning av 
ingående material kommer att ge ca 36 GWh biogas per år. 
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Organiska material som kan komma att tas emot och behandlas är material från restaurang 
och storkök, livsmedelshandel, livsmedelsproduktion, livsmedelsberedning, fettavskiljarslam 
från fettavskiljare, andra organiska material och restprodukter som kan tänkas uppkomma från 
andra verksamhetsområden samt gödsel, växtodlingsrester och odlade grödor kan komma att 
tas emot. Avfallskoder enligt förteckningen i Miljöbalken kap. 15, Bilaga 2, för organiska 
avfall som kan komma att tas emot, finns listade i Bilaga MKB:2 i denna 
miljökonsekvensbeskrivning. Krav på materialens kvalitet och renhet ställs i enlighet med 
SPCR 120, Certifieringsregler för Biogödsel, eller motsvarande. Endast material som ger en 
god drift av biogasanläggningen och biogödsel av god kvalitet kan komma ifråga.  

Såväl fast som flytande organiskt material ska kunna tas emot i mottagningsdelen på den nya 
biogasanläggningen. Även förpackat material som exempelvis utgången mjölk ska kunna tas 
emot och innehållet ska kunna pressas ur förpackningarna. Slakteriavfallet från det 
närliggande slakteriet kommer, liksom tidigare, att pumpas in till biogasanläggningen. En ny 
ledning med en längd av ca 650 m kommer att anläggas för detta ändamål. Slakteriavfallet 
ankommer i form av en slurry till biogasanläggningen då förbehandling och hygienisering av 
detta material ombesörjs av slakteriet. Övrigt organiskt material kommer att transporteras till 
anläggningen med lastbil för förbehandling med sönderdelning, ev. separering och 
hygienisering på den nya biogasanläggningen. Hygienisering kommer att ske vid 70oC under 
en timme. Det vanligaste sättet är att ha tre tankar som växelvis fylls, hygieniserar och töms 
så att en jämn belastning kan hållas på rötkamrarna. Tankarna utformas så att avfallet in 
värmeväxlas med utgående avfall för att få en bra energiöverföring. Hela 
hygieniseringssystemet ansluts till ventilationssystemet. 

Hygieniserat material pumpas sedan till rötkammare. Efter rötning pumpas materialet vidare 
till ett biogödsellager för vidare transport till lantbrukare. Då gasproduktionen kommer att öka 
kraftigt jämfört med den befintliga anläggningen kommer kapaciteten för gasuppgradering att 
behöva byggas ut. En ny uppgraderingsanläggning kommer därför även att uppföras på den 
nya biogasanläggningen. Det finns även tankar på att eventuella framtida 
gårdsbiogasanläggningar ska kunna leverera rågas för uppgradering på Skövdes 
biogasanläggning. Gasuppgraderingsanläggningen kan därför komma att dimensioneras med 
viss överkapacitet. 

Hela anläggningen kommer att byggas så att lukt minimeras. Mottagningen kommer att ske 
inomhus i ventilerade utrymmen. All övrig utrustning utom stora tankar kommer också att 
placeras inomhus i ventilerade utrymmen. Teknik för lukteliminering kommer att väljas med 
omsorg. Exempel på möjliga tekniker är biofilter, aktivt kol eller förbränning av 
ventilationsluften. 

En mer detaljerad beskrivning av den tekniska utformningen av den nya biogasanläggningen 
finns i bilagd teknisk beskrivning, Bilaga Tillståndsansökan:1.  

4.3 Tillsyn och kontroll 
Driften av anläggningen övervakas av ett driftövervakningssystem där bl. a. driftlarm och 
larm kopplat till gasvarnare ingår. Anläggningen är bemannad dagtid under vardagar och 
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övriga tider tillser personal i beredskap anläggningens funktion och följer upp eventuella larm 
från driftövervakningssystemet. 

För uppföljning av biogasprocessen görs regelbundna analyser av ett flertal parametrar på 
laboratorium. Uppföljning av biogasprocessen sker även via on-line instrument. 

Vid tillfälliga problem med mottagning av det organiska materialet kan detta köras till 
närbelägna biogasanläggningar. 

Ett kontrollprogram för anläggningen kommer att skapas utifrån det sökta tillståndet för 
verksamheten. 

5 Alternativ 

5.1 Nollalternativ 
Nollalternativet är att ingen ny biogasanläggning byggs. Detta innebär att verksamheten på 
Stadskvarns avloppsreningsverk fortsätter oförändrad och att endast en del av slaktavfallet 
från det närliggande slakteriet kan tas emot. Resterande slaktavfall får, istället för att pumpas 
via ledning, transporteras med bil till en annan biogasanläggning. Idag körs slaktavfall så 
långt som till Skåne för behandling.  

För övriga identifierade organiska avfall lämpliga för biogasproduktion i regionen blir 
konsekvensen av nollalternativet att de måste behandlas på en annan biogasanläggning eller 
komposteringsanläggning, eller, om så är lämpligt, användas som djurfoder. 

5.2 Alternativ lokalisering 
En genomgång av olika lokaliseringsalternativs för- och nackdelar har gjorts, se Bilaga 
MKB:2, ”Utvärdering av olika placeringar av utbyggd biogasanläggning vid Stadskvarns 
avloppsreningsverk, Skövde kommun”. 

Två olika huvudlokaliseringar har studerats, dels huvudalternativet som ligger ca 650 m från 
slakteriet och dels en alternativ lokalisering i anslutning till nuvarande rötkammare vid 
reningsverket. Inom de två huvudalternativen har olika kombinationer studerats där hela eller 
delar av anläggningen lokaliseras till respektive plats. Totalt har fyra olika kombinationer 
studerats där tekniska, ekonomiska och miljömässiga aspekter har vägts in.  

I. Utbyggnaden sker i samma område där befintlig anläggning ligger 

II. Installation av ny mottagning och förbehandling av avfall sker öster om vassbäddarna 
medan ny rötkammare och gasrening sker i närheten av befintlig anläggning 

III. Hela utbyggnaden sker öster om vassbäddarna och den fjärde rötkammaren, R4, används 
som idag. Gamla hygieniseringen kvarstår men även en ny kompletterande måste byggas. 

IV. Helt ny anläggning byggs öster om vassbäddarna. I befintlig anläggning kan det nya 
rötrestlagret komma att användas då inget behov finns för detta för hanteringen av 
kommunalt avloppsslam. 
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Sammanfattningsvis kan följande konstateras att rent tekniskt går det utan större problem att 
göra utbyggnaden enligt alla fyra alternativen men följande skillnader kan noteras: 

• Alternativ 1 kan bli föremål för mycket diskussioner eftersom mottagning och 
förbehandling av olika avfall sker relativt nära bebyggelse.  

• Alternativ 2 är attraktivt då den mest luktkänsliga delen placeras längre från privat 
bebyggelse men övriga enheter i en kompakt anläggning. Dock blir byggfasen relativt 
komplicerad med integrering av nytt och gammalt. 

• Alternativ 3 kräver mest transporter av olika media mellan anläggningsdelarna och 
bedöms onödigt komplicerad vilket gäller även under byggfasen. 

• Alternativ 4 innebär en enklare byggfas eftersom befintlig anläggning inte används. I 
detta alternativ placeras hela anläggningen längre från privat bebyggelse. 

Den föreslagna huvudlokaliseringen ca 650 m öster om slakteriet (alternativ 4) bedöms vara 
det bästa alternativet.   

5.3 Alternativ utformning 
Rötning kan dels ske i omrörda tankreaktorer och dels i fastbäddsystem (s.k. torrötning). 
Fastbäddsystemen kan vara utformade så att materialet behandlas satsvis eller matas fram 
med exempelvis långsamgående bafflar. Vid rötning av organiska råvaror med torrhalter 
under ca 10 % är den helt dominerande rötningstekniken både i Sverige och utomlands 
rötning i omrörda tankreaktorer.  

I den tekniska beskrivningen har fyra olika metoder beskrivits som möjliga för uppgradering 
av biogas. 

Flera olika leverantörer kommer att erbjudas att lämna anbud och den bästa lösningen ur 
teknisk, ekonomisk och miljömässig aspekt kommer att väljas. 

6 Miljökonsekvenser 

6.1 Lokalisering 
Beskrivning 

Sökt verksamhet innebär att en ny biogasanläggning byggs öster om vassbäddarna vid 
Stadskvarns avloppsreningsverk (se Figur 3). Boverkets allmänna råd 1995:5 ”Bättre plats för 
arbete” anger inga specifika riktvärden för skyddsavstånd mellan biogasanläggningar och 
bostadshus. För likartade verksamheter exempelvis 
komposteringsanläggningar/förbränningsanläggningar anges 500 meter som ett riktvärde för 
minsta avstånd till bostäder.  

I Naturvårdsverkets allmänna råd 2003:15 anges följande avseende lokalisering av 
biogasanläggningar: "Mellanlager samt rötnings- och komposteringsanläggningar bör 
lokaliseras, utformas och drivas utifrån lokala förutsättningar. Lämpligt skyddsavstånd bör 
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bestämmas efter en samlad bedömning av förutsättningarna i det enskilda fallet". En 
bostadsfastighet finns på ca 500 m avstånd från anläggningen. Övriga fastigheter som finns 
inom 500 m från den tänkta biogasanläggningen är taxerade som industribyggnader. 
Verksamheterna som ryms här är bl.a. slakteri, godisfabrik, avloppsreningsverk och 
verkstadsindustrier. Ingen detaljplan eller benämning i översiktsplan finns för aktuellt 
område, men enligt Framtidsplan 2015, Skövde kommuns nya översiktsplan, är intilliggande 
område markerat som avsett för verksamhet. 

En ny tillfartsväg till biogasanläggningen kommer att behöva byggas (se Figur 3).   

Konsekvenser och bedömning 

Ingen påverkan på närområdets verksamheter bedöms komma att uppstå. Sökt verksamhet bör 
heller inte strida med de övergripande mål och syften som finns i översiktsplan för området då 
närliggande mark definieras vara avsedd för verksamhet och närområdet idag karakteriseras 
av industriverksamhet. 

 

Figur 3. Fotot visar föreslagen lokalisering för en ny biogasanläggning med markering av radien 500 m 
respektive 1000 m från anläggningen. 

 

6.2 Energianalys 
Brutto beräknas biogasanläggningen producera 36 GWh biogas per år. För hygienisering och 
uppvärmning åtgår ca 3,2 GWh per år. Elbehovet för omrörning, pumpning, förbehandling 
beräknas till ca 1,8 GWh per år. Beroende på val av uppgraderingsmetod kommer el och 
värmebehovet att se olika ut. PSA- och vattenskrubbertekniken har ungefär lika stort behov av 
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el. Enligt en utvärdering av befintliga anläggningar1 uppgår elbehovet för uppgradering och 
högtryckskomprimering till i medeltal 0,8 kWh per Nm3 rengas dvs. ca 2,5 GWh/år . Metoden 
med kemisk absorption kräver mindre el, ungefär en tredjedel av de andra metodernas 
elbehov, men den kräver också värmetillförsel. Ca 10 % av rågasens energiinnehåll åtgår för 
uppvärmning. Genom värmeåtervinning kan dock nettoförbrukningen sänkas till ca 1,5 % av 
rågasens energiinnehåll vilket i aktuellt fall motsvarar ca 0,6 GWh per år. Värmen från 
återvinningen kan användas i biogasanläggningen.  

I Figur 4 och Figur 5 åskådliggörs energianalysen för biogasanläggningen med uppgradering 
enligt PSA- eller vattenskrubbertekniken respektive kemisk absorption. Observera att ingen 
hänsyn har tagits till skillnaden mellan energins kvalitet d.v.s. gas, värme respektive el 
redovisas i samma diagram. I redovisade siffror avseende elförbrukning ingår även 
energiförbrukning för högtryckskomprimering till fordonsgaskvalitet.  
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Figur 4. Energianalys för biogassystem med uppgraderingsanläggning av typ PSA eller vattenskrubber, 
GWh/år 

 

                                                 
1 Utvärdering av storskaliga system för kompostering och rötning av källsorterat bioavfall, RVF Utveckling 
2005:06 
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Figur 5. Energianalys för biogassystem med uppgraderingsanläggning av typ kemisk absorption, GWh/år. 

 

För uppvärmningsbehov används vanligen biogas producerad på anläggningen. För 
försäljning som fordonsgas återstår ca 32 GWh efter det att energi för uppvärmning för 
biogasanläggning samt uppgradering (medelvärde för de olika teknikerna) samt metanförlust 
på 1 % vid uppgradering har räknats bort. Om fjärrvärme istället kan användas för att täcka 
uppvärmningsbehovet innebär detta att större andel av biogasen kan uppgraderas till 
fordonsbränsle.  

6.3 Utsläpp till luft 

6.3.1 Växthusgaser 
Beskrivning 

Den växthusgas som kan släppas ut från en biogasanläggning är metan . Metan är det enklaste 
kolvätet i naturen. Det är lättare än luft och är färglöst, gift- samt luktfritt. Metan är en 
växthusgas. Verksamheten medför emellertid att biogas ersätter fossilt bränsle. 

Restgas från uppgradering av biogas i form av koldioxid kommer också att släppas ut. 
Koldioxiden innebär inget nettotillskott till atmosfären då biogas är ett förnybart bränsle.  

I Tabell 1 redovisas anläggningens påverkan på utsläppen av växthusgaser. I tabellen 
redovisas minskade emissioner av koldioxid om ca 32 GWh biogas ersätter bensin.   
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  Förändring av emissionen av 
växthusgaser (ton CO2-ekvivalenter/år) 

Minskad emission av koldioxid 
när biogas ersätter bensin 

– 9 200 

 

Ökad emission av metan vid ett 
metanläckage på 1 % från 
gasuppgradering av total 
gasproduktion 

+ 500 

 

Koldioxidemission vid 
elanvändning i anläggningen, 
Nordisk elmix 

+ 400 

Koldioxidemission vid 
transporter av material in och ut 

+ 200 

Summa minskade växthusgaser – 8 100 
Tabell 1. Biogasanläggningens påverkan på klimatmålet (ton CO2-ekvivalenter/år). 

 

Som jämförelse kan nämnas att utsläppen av koldioxid i Västra Götalands län var ca 11,5 
miljoner ton år 20052. En minskning av utsläppen med 8 100 ton per år motsvarar ca 6 % av 
utsläppen från trafiken i Skövde kommun.  

Utöver redovisade emissioner erhålls även en minskad emission av metan från lagring av 
gödsel samt minskad emission av lustgas vid spridning av gödsel när gödsel först behandlas 
på en biogasanläggning. Vidare erhålls även en minskad emission av koldioxid när biogödsel 
ersätter konstgödsel som gödning på åkermark då framställning av konstgödsel är 
energikrävande. 

Konsekvenser och bedömning 

En ny biogasanläggning kommer att minska emissionerna av växthusgaser när biogas ersätter 
bensin. 

6.3.2 Övriga emissioner till luft 
Beskrivning 

Minskade emissioner vid övergång från bensin till biogas 

Ersättning av fossilt drivmedel med biogas innebär minskade emissioner från fordonen av 
bl.a. stoft, kväveoxider och kolväten. Baserat på data från NTM3 och med antagandet att ca 32 
GWh uppgraderad biogas per år ersätter bensin i lätta fordon, fås en emissionsminskning 
                                                 
2 Miljömål för Västra Götaland, Nya och ändrade miljömål, Förslag till åtgärder, www.o.lst.se 

3 Avgasutsläpp från lätta fordon som körs på alternativa drivmedel, Mats-Ola Larsson, NTM 2006 
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enligt Figur 6. Biogasen kan även användas för att ersätta diesel i tunga fordon vilket innebär 
ännu större reduktion av utsläppen av kolväten, stoft och kväveoxider. 
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Figur 6. Minskning i emissioner vid övergång från bensin till biogas, kg/år. Antagen förbrukning är 0,8 l 
bensinekvivalent/mil samt Miljöklass 2005 . 

 

Emissioner vid transporter och uppvärmning  

Vid transporter av råvaror och biogödsel och uppvärmning av materialet uppkommer 
emissioner till luft.  

Emissionerna från transporterna varierar beroende på lastkapacitet och transportavstånd för 
inkommande råvaror och utgående biogödsel. Enligt kap 6.4 kommer antalet tunga fordon till 
området öka med ca 13 stycken per arbetsdag förutsatt en lastkapacitet på 35 m3 per transport. 
Eftersom källan för det organiska materialet och avsättningen för rötresten är varierande är det 
osäkert hur långa transportsträckorna kan komma att bli. Vid transport med lastbil av 52 200 
ton organiskt material per år till biogasanläggningen från en källa exempelvis 50 km från 
anläggningen samt borttransport av 60 000 ton biogödsel per år till lantbruk i medeltal 20 km 
från anläggningen erhålls emissioner från dessa transporter enligt Tabell 2. Transporterna 
antas ske med dieseldrivna fordon som uppfyller Euro 5 i miljöklass.  

  Specifik emission (g/kWh) Total emission (kg/år) 

NOx 2 1750 

Stoft 0,02 20 

HC 0,46 400 

 Tabell 2. Emissioner till luft vid transport av organiskt material och biogödsel till respektive från 
biogasanläggningen.  Antagna avstånd för transport av organiskt material och biogödsel är 50 respektive 
20 km. 
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Emissionerna från förbränning av 3,2 GWh biogas per år i gaspanna för uppvärmning och 
hygienisering redovisas i Tabell 3. Specifikt emissionsvärde för NOx och NMVOC baseras på 
data för naturgas4 och specifik emission av SO2 baseras på att biogasen till gaspannan 
innehåller ca 100 ppm H2S. 

  Specifik emission (mg/MJ) Total emission (kg/år) 

NOx 49 560 

SO2 120 1380 

NMVOC 1,0 12 

Tabell 3. Emissioner till luft vid förbränning av biogas för uppvärmning och hygienisering. 

 

Konsekvenser och bedömning 

Emissioner av kolväten, stoft och NOx uppkommer vid förbränning av bränsle vid transport. 
Emissionerna av dessa ämnen är betydligt lägre när fordonet framförs med biogas istället för 
med bensin. Vid transport av material till och från biogasanläggningen uppkommer också 
emissioner. Eftersom det inte är helt klarlagt hur mycket avfallet, som kan tänkas behandlas i 
den planerade biogasanläggningen, transporteras idag är det svårt att beräkna förändring av 
emissioner till luft vid byggnation av en ny biogasanläggning. Slaktavfall från Skövde slakteri 
transporteras idag ända till Skåne för behandling. Genom att biogas ersätter bensin som 
fordonsbränsle minskar emissionerna till luft. Genom att bedriva ett aktivt arbete för att 
minska transportavstånden kommer emissionerna till luft minimeras. 

Vid förbränning av biogas i gaspanna för uppvärmning av biogasprocessen uppkommer även 
emissioner av framförallt NOx, SO2 och NMVOC. Emissionerna som uppstår bedöms i 
sammanhanget som små. 

6.4 Transporter 
Beskrivning 

Slaktavfall från det närliggande slakteriet kommer att pumpas via en ledning in till den nya 
biogasanläggningen men annat organiskt material från regionen måste transporteras in med 
bil. Om totalt 65 000 ton organiskt material/år tas emot, varav 12 800 ton pumpas in från 
slakteriet återstår 52 200 ton för leverans med bil. Med antagandet att fordonen lastar 35 m3 

per transport (transport med släp) innebär det ca 6 transporter per dag in till anläggningen 
under förutsättning att transporterna sker 5 dagar per vecka. För transport av biogödsel ut från 

                                                 
4 Miljöfaktabok för bränslen, Uppenberg, S., Almemark, M., Brandel, M., Lindfors, L-G., Marcus, H-O., 
Stripple, H., Wachtmeister, A., Zetterberg, L., IVL-rapport B 1334-2A och B 
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anläggningen kommer ca 7 transporter per arbetsdag krävas vid behandling av 65 000 ton 
organiskt material årligen och med antagandet att fordonen lastar 35 m3 per transport. 

Det är troligt att en viss del av leveranserna av organiskt material kommer att ske med mindre 
fordon än med lastkapaciteten 35 m3 per transport. Om transport av organiskt material in till 
anläggningen istället skulle beräknas ske enbart med lastbilar med lastkapaciteten 12 m3 per 
transport skulle ca 17 transporter per arbetsdag in till anläggningen krävas. Dock visar 
erfarenhet från andra stora biogasanläggningar att transporter med släp är vanliga.  

För att transportera organiskt material till biogasanläggningen med bil åtgår energi i form av 
drivmedel till transportfordonet. För att exemplifiera detta redovisas i Tabell 4 antagna värden 
för att beräkna hur stor andel av det organiska materialets energiinnehåll, räknat som biogas, 
som åtgår för transporten om avståndet mellan leverantör och biogasanläggning är 50 km. 
Beräkningen visar att 5,3 % av energiinnehållet åtgår för transporten. Antas istället avståndet 
vara 20 km mellan leverantör och biogasanläggning blir motsvarande siffra 2,1 %. 

Avstånd enkel väg (km) 50 

Drivmedelsförbrukning t o r (liter/ton,km)5 0,023 

Transporterad mängd substrat per bil (ton) 35 

Gasutbyte (Nm3 CH4/ton substrat ) 22,5 

Transporterad energimängd (kWh/bil) 7 630 

Förbrukad energimängd (kWh/transport) 403 

% av energiinnehållet som åtgår för transport 5,3  

Tabell 4. Beräkning av energiåtgång för transport av organiskt material från leverantör till 
biogasanläggning förutsatt ett avstånd på 50 km mellan anläggningarna. Metan innehåller 9,7 kWh/m3. 
Diesel innehåller 10 kWh/liter. 

 

Konsekvenser och bedömning 

Transporterna av tunga fordon till området kommer att öka med ca 13 stycken per arbetsdag.  

I relation till trafikintensiteten i omgivningen är ökningen av antalet transporter mycket 
begränsad. Därmed bedöms påverkan på miljön vara ringa. 

 

                                                 
5 Energianalys av biogassystem, Berglund, M., Börjesson, P., Avd för miljö- och energisystem, Lunds Tekniska 
Högskola, Rapport 44 2005 
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6.5 Lukt 
Beskrivning 

Samtliga steg i de delar av anläggningen där det produceras biogas är slutna dels för att 
förhindra att lukt uppkommer men främst för att få maximal gasproduktion. Biogasbildningen 
sker i syrefri miljö, varför slutna tankar är en förutsättning för metanbildningen.  

Metangas och koldioxid som bildas vid rötningen är luktlösa gaser. Biogasen som bildas 
innehåller dessutom en liten mängd svavelväte. Svavelväte luktar illa och behov av 
luktbehandlingsutrustning kan därmed uppstå. Annat som kan lukta från en biogasanläggning 
är främst "mellanprodukter" (organiska syror mm) som uppkommer vid nedbrytning av 
organiskt material. Lukterna orsakas av att nedbrytningsprocessen påbörjas i ingående råvaror 
eller av att det finns rester av illaluktande föreningar i den utrötade biogödseln. 

Anläggningens slutenhet, ventilation och luftbehandling är de avgörande faktorerna för att 
minimera luktolägenheter. Det är vid inlastning av råvaror och utlastning av biogödsel som 
luktproblem kan uppkomma.  
Luktproblematiken kan begränsas kraftigt genom att anläggningen dimensioneras och 
utformas efter de erfarenheter och den praxis som finns inom området. Transporter, leveranser 
och mottagning av materialet till anläggningen, liksom hygieniseringen av detsamma, skall 
utföras på ett sådant sätt att minsta möjliga lukt uppkommer. Speciellt viktigt är det att 
förhindra luktspridning i samband med mottagningen av det organiska materialet.  

Viktigt för att förhindra luktproblem från anläggningen är även att processen i rötkammaren 
inte överbelastas utan att nedbrytningen av det organiska materialet är tillräcklig och att 
halterna av exempelvis flyktiga organiska syror, VFA, kan hållas på en stabil nivå.  

Åtgärder för att minimera lukten kommer att vidtas enligt följande; 

● Sluten mottagning av inkommande råvaror 

● Ventilation i mottagningshallen 

● Uppsamling av illaluktande gaser från tankar 

● Biofilter (och/eller annat) för ventilationsluften 

● Rutiner för skötsel av biofilter eller annan liknande utrustning för luktreduktion 

 

Krav kommer att ställas vid upphandlingen avseende välbeprövad teknik för luktreduktion. 
Stor vikt kommer även att läggas på att rutinerna för driften följs och utformas på ett sådant 
sätt att lukt minimeras. T ex är det viktigt att eventuellt spill direkt rengörs och att dörrarna till 
mottagningshallen hålls stängda.  

Naturvårdsverkets allmänna råd rörande lukthantering på biogasanläggningar anger att; 



22 
 

Miljökonsekvensbeskrivning förutbyggnad av biogasanläggningen vid Stadskvarns avloppsreningsverk                                             
BioMil AB      

● Frånluft innehållande luktämnen eller andra miljöstörande ämnen bör renas så att 
utsläppen reduceras till en godtagbar nivå. Kontroll av frånluftsreningen bör ingå bl. a 
i egenkontrollen. 

● Efterbehandling och lagring av rötrest bör ske så att bildning och utsläpp av oönskade 
ämnen minimeras. 

 

Om luktproblem uppstår kan, beroende på orsaken till luktproblemen, följande vidtas: 

● Översyn av rutiner för leverans av organiskt material  

● Genomgång av fläktars funktion och eventuellt behov av komplettering 

● Genomgång av luktbehandlingsutrustning och eventuellt behov av komplettering av 
denna samt översyn av rutiner för skötsel och drift 

● Intensivare processuppföljning om luktproblemen är orsakade av störning i processen. 
Eventuell avlastning av processen genom att tillfälligt leverera material till annan 
biogasanläggning istället. 

 

En luktmätning med hjälp av en luktpanel kommer genomföras såväl före som efter 
byggnationen av en ny biogasanläggning. Förslag till hur luktmätningen kan genomföras har 
tagits fram, se Bilaga MKB:3. Här föreslås att en luktpanel av kringboende sätts samman. 
Eventuella klagomål ska registreras för att kunna följas upp och orsak kartläggas. 

Vindmätningar från SMHI i Hällefors samt egna mätningar i samband med 
luktbesvärsundersökning hösten 2005 (se Bilaga MKB:4) visar att den förhärskande 
vindriktningen i det aktuella området är sydvästlig, vilket ses i framtagen vindros i Figur 7. 
Det är således i nordöstlig riktning som huvuddelen av mätningarna bör sättas in.  
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Figur 7. Vindros för den aktuella lokaliseringen. 

 

Konsekvenser och bedömning 

En biogasanläggning kan ge upphov till viss lukt. Genom att utforma och hantera 
anläggningen efter bästa praxis bedöms uppkomst av lukt vara ringa. 

6.6 Utsläpp till vatten 
Beskrivning 

Kommunalt vatten och avlopp finns i närområdet. Anläggningen kommer att ha ett par 
anställda samt kunna ta emot besökare. Mängden avloppsvatten blir begränsad. Vatten och 
sanitärt avlopp ombesörjs via det kommunala nätet.  

Olika typer av spillvatten från biogasanläggningen som spolvatten från mottagningshallen, 
visst kondensvatten från biogasen samt avtappningsvatten från uppgraderingen kan 
uppkomma. De olika typerna av spillvatten pumpas, beroende på spillvattnets egenskaper, till 
biogasanläggningens mottagningstank alternativt till Stadskvarns avloppsreningsverk för 
behandling av avloppsvatten. 

Den biogas som produceras i rötkammaren innehåller vattenånga motsvarande den 
mättnadsgrad som erhålls vid 30-37 °C. Innan gasen tas in till uppgraderingen kyls gasen och 
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en del vattenånga kondenseras ut. I vattnet finns små mängder vattenlösliga föreningar som 
exempelvis svavelväte som kommer från det svavel som finns i materialet som rötas. 
 
Om uppgraderingsmetoden med vattenskrubber används så brukar man byta ut en liten del av 
vattnet när man ser att pH sjunker. De föreningar som kan finnas i vattnet är även i detta fall 
sådana som härstammar från det organiska materialet och vattnet tas tillbaka till 
mottagningstanken för organiskt material eller leds till avloppsreningsverket. 

Dagvatten från hårdgjorda ytor leds exempelvis till en slamavskiljare och infiltreras sedan. 
Dräneringssystemet har kontrollbrunnar runt om rötkammare och gödselbehållare. Spill ska 
normalt inte uppstå på de hårdgjorda ytorna varför dagvattnets innehåll av föroreningar i 
huvudsak bedöms motsvara vad som kan förväntas från hårdgjorda ytor med trafik av tunga 
transporter och lantbruksfordon. Utformningen av dagvattenhanteringen kommer att göras i 
enlighet med den dagvattenpolicy6 som finns för Skövde kommun. 

Vid en eventuell överjäsning i rötkamrarna ska ett uppsamlingssystem som förhindrar spill 
finnas. Det överjästa materialet samlas upp och förs tillbaka till inmatningstanken eller till 
lagertanken. Invallning av anläggningen, avstängningsventil för att stoppa utförsel av 
dagvatten från området samt fördröjningsdammar installeras så att organiskt material 
förhindras från att kunna belasta närliggande vattendrag.  

Konsekvenser och bedömning 

Uppkommet spillvatten och dagvatten kommer att tas omhand och behandlas. Dagvatten 
hanteras i enlighet med dagvattenpolicyn för Skövde kommun. Vid eventuell överjäsning 
finns ett uppsamlingssystem för överjäst material. Inget utsläpp till vatten som innebär en 
negativ inverkan på miljön bedöms därmed kunna uppstå. 

6.7 Utsläpp till mark och grundvatten 
Beskrivning 

Ytorna kring anläggningen är hårdgjorda och allt påverkat dagvatten kommer att tas omhand 
och avledas för rening.  

En större mängd biogödsel kommer att behöva distribueras till lantbruk i regionen. 
Biogödseln kommer att spridas i enlighet med gällande regler och riktlinjer så att 
näringsläckage till vatten ej sker. 

Konsekvenser och bedömning 

Dagvatten kommer att omhändertas. Biogödseln kommer att spridas på ett sådant sätt att 
gällande regler följs och att näringsläckage till vatten ej sker. Ansökt verksamhet kommer 
därmed ej att påverka mark eller grundvatten.  

                                                 
6 Dagvattenpolicy för Skövde kommun 
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6.8 Avfallshantering 
Beskrivning 

Uppkommen spillolja från pumpar och kompressorer omhändertas i enlighet med gällande 
lagar och förordningar för farligt avfall. Material för luktreduktion behöver också förnyas med 
vissa intervall. Om exempelvis kolfilter används fastnar föroreningar såsom svavelväten i 
detta och förbrukat material behandlas i en förbränningsanläggning alternativt regenereras i 
för ändamålet specifik återvinningsanläggning. 

Konsekvenser och bedömning 

Något mer spillolja kommer att genereras. Tillkommande mängder avfall är små och kan 
omhändertas enligt gällande lagar och förordningar. 

6.9 Skadedjur 
Beskrivning 

Mottagningen av inkommande material sker i en sluten mottagningshall vilket gör att det inte 
sker någon öppen hantering av sådant material som drar till sig skadedjur.  

Kontroll och bekämpning av skadedjur kommer att ske via avtal med organisation 
specialiserade på skadedjursbekämpning. 

Konsekvenser och bedömning 

Genom sluten hantering av organiskt material, goda rutiner för rengörning av eventuellt spill 
från verksamheten samt ett program för skadedjursbekämpning bedöms inga problem med 
skadedjur uppstå. 

6.10 Buller 
Beskrivning 

Buller från anläggningen uppkommer huvudsakligen från ventilationssystem och 
gaskompressorer. Naturvårdsverkets riktlinjer för nyetablering av industri ska innehållas och 
därmed bedöms inte någon olägenhet uppstå för närboende. 

Transporterna orsakar buller lokalt. Transporterna kommer huvudsakligen att ske dagtid på 
vardagar för att undvika störande buller på kvällar och helger. 
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Naturvårdsverkets riktlinjer 

Tidpunkt  Värde * 

Dagtid Kl 07-18 50 dB(A) 

Kvällstid Kl 18-22 45 dB(A) 

Nattetid Kl 22-07 40 dB(A) 

Momentant  55 db(A) 

*Utomhus vid närmaste bostad 

Konsekvenser och bedömning 

Gällande bullervillkor för anläggningen ska uppfyllas och därmed bedöms inte någon 
olägenhet uppstå för närboende. 

Ökningen av buller från transporter bedöms vara begränsad. 

6.11 Kemikalier 
Beskrivning 

Ett allmänt svavelhaltigt luktämne, s.k. odöriseringsmedel, tillsätts den uppgraderade 
biogasen före leverans som fordonsgas. Exempel på ett vanligt odöriseringsmedel är 
tetrahydrotiofen THT. Hanteringen sker i ett slutet system och kemikalien köps i en behållare 
som exempelvis rymmer 45 kg. En sådan behållare räcker till ca 3 miljoner m3 fordonsgas. 
Enligt säkerhetsdatabladet, se Bilaga MKB:5, tillsätts 10-15 mg svavel per Nm3. När 
behållaren är tom byts hela behållaren och skickas till leverantören för påfyllnad. 

Beroende på vilken uppgraderingsteknik som kommer att användas för uppgradering av 
biogasen till fordonsgaskvalitet kan en kemikalie komma att användas. Vid uppgradering med 
hjälp av kemisk absorption används en absorptionslösning, vanligen i form av monoetylamin 
(se Bilaga MKB:6). Monoetylamin är hälsoskadligt och irriterar ögon, andningsorgan och hud 
vid kontakt. Kemikalien är biologiskt nedbrytbar enligt säkerhetsdatabladet. Efter ca 5 år 
behöver absorptionslösningen bytas ut. Förbrukad lösning går till förbränning. Kemikalien 
hanteras inte öppet eftersom en anläggning av denna typ förses med anslutningar för 
påfyllning och avtappning. 

Ett visst utsläpp av absorptionslösningen sker vid uppgradering med hjälp av kemisk 
absorption. Utsläppet sker vid regenereringen av absorptionsvätskan från koldioxid då vätskan 
värms upp. En liten del, 3-4 ppm, absorptionsvätska förångas vid uppvärmningen och följer 
med restgasen. Restgasen kyls därefter varvid kemikalien följer med i kondensvattnet. Totalt 
avgår ca 15 liter absorptionslösning i vätskefas med kondensvattnet per år för en anläggning 
dimensionerad för de gasmängder som denna anläggning beräknas behandla. Detta innebär att 
ca 15 liter absorptionslösning fylls på i uppgraderingsanläggningen per år. Kondensvattnet 
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kan ledas till avloppsreningsverket eftersom den aktuella mängden ger mycket låga 
koncentrationer och är biologiskt nedbrytbar.  

En utförligare beskrivning av olika uppgraderingstekniker finns i Bilaga Tillståndsansökan:1. 

Vid eventuella problem med skumning kan skumdämpare komma att tillsättas. Exempelvis 
Struktol som är godkänd som processhjälpmedel inom livsmedelsindustrin. Struktol är 
baserad på silikonolja där kisel är den aktiva substansen samt en paraffinolja som bärmedel. 
Paraffinoljan är fri från aromater och består av kol och väte. 

Beroende på behov av svavelreduktion i biogasen kan järnklorid komma att tillsättas 
rötkammaren (se Bilaga MKB:7).  

Konsekvenser och bedömning 

Om uppgraderingsteknik med hjälp av kemisk absorption kommer att användas för 
uppgradering av biogasen kommer en kemikalie att hanteras och ett visst utsläpp av 
kemikalien i kondensvatten från anläggningen att ske. Hanteringen av kemikalien, 
monoetylamin, utformas emellertid så att den kan ske på ett säkert sätt och i ett slutet system. 
Då de utsläpp av etylamin som förekommer i kondensvatten är små och kemikalien enligt 
produktdatablad klassificeras som biologiskt nedbrytbar kan denna mängd behandlas på 
avloppsreningsverket utan risk för störning i avloppsreningsverkets processer. 

Övriga kemikalier som odöriseringsmedel och eventuell skumdämpare och järnklorid kommer 
hanteras enligt föreskrivna säkerhetsföreskrifter i säkerhets- och varuinformationsblad. 
Odöriseringsmedlet hanteras i helt slutna system. Kemikalierna bedöms därmed kunna 
hanteras på ett säkert sätt. 

6.12 Riksintressen och naturvärden 
Enligt riksantikvarieämbetets fornminnesregister finns inga kända fornminnen inom det tänkta 
området för den nya biogasanläggningen. 

Konsekvenser och bedömning 

Eftersom inga särskilda naturvärden finns dokumenterade på platsen förväntas ingen påverkan 
av biogasanläggningen.  

6.13 Hushållning med naturresurser 
Beskrivning 

I biogasanläggningen produceras en energirik gas av organiskt material och avfall. Gasen 
uppgraderas och kan användas som ett icke fossilt drivmedel för fordon. Vid mottagning av 
65 000 ton organiskt material per år till en biogasanläggning minskar mängden tillförda 
växthusgaser med 8 100 ton CO2-ekvivalenter per år genom att biogas kan ersätta fossila 
bränslen i fordon. 

Efter rötning kan näringsämnen i materialet återföras till produktiv mark. På så sätt minskar 
även behovet av användande av konstgödsel. 
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Konsekvenser och bedömning 

Förnyelsebar energi kan produceras och näringsämnen i det organiska materialet kan 
nyttiggöras vilket medför en minskning av behovet av fossil olja och konstgödsel.  

6.14 Hälsa 
Beskrivning 

Utsläppen från anläggningen av hälsopåverkande föroreningar är små och hantering av 
organiskt material sker i sluten hantering. Genom hygienisering av inkommande material sker 
en avdödning av patogener enligt gällande regelverk7 för att utgående material ska kunna 
spridas på åkermark utan risk för smittspridning. 

Konsekvenser och bedömning 

Anläggningen bedöms inte påverka människors hälsa då åtgärder för förhindring av 
smittspridning vidtas (se även 6.16.2) och hantering av organiskt avfall sker slutet inom 
anläggningen. 

6.15 Naturvård, friluftsliv, landskapsbild mm 
Beskrivning 

Biogasanläggningen kommer att ligga i ett område som karakteriseras av industriverksamhet. 
Två nya rötkammare och några ytterligare tankar och byggnader kommer att konstrueras. 
Utformningen av anläggningen kommer att ske efter riktlinjer i de bygglov som erhålls av 
kommunen. 

Konsekvenser och bedömning 

Då verksamheten förläggs i ett område som karakteriseras av industriverksamhet och riktlinjer 
erhålls i bygglov från kommunen för anläggningens utformning bedöms påverkan på 
naturvård, friluftsliv och landskapsbild som ringa. 

6.16 Risker och nödlägen 
Beskrivning 

6.16.1 Brandfarlig gas 
Biogas (metan) är en brandfarlig gas. Det innebär att anläggningen kräver tillstånd från 
Räddningsverket. Biogasen som produceras i rötkamrarna kommer att uppgraderas på 
fastigheten och distribueras till befintligt system för fordonsgas i Skövde. Ingen gas kommer 
att mellanlagras på fastigheten. Den enda förvaring av gas som sker är den som finns i 
rötkammaren och det täckta lagret för biogödsel. Trycksatta mobila gaslager kommer att 
transporteras bort i takt med att de fylls. Avståndet från en biogasanläggning till närmaste 
byggnader regleras i Räddningsverkets föreskrift SRVFS 2000:4 tabell 5.1. Avståndet är 

                                                 
7 Animaliska biproduktsförordningen 1774/2002 
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normalt 50 m. Biogasanläggningen kommer att uppfylla Lagen om brandfarliga och explosiva 
varor (LBE) SFS 1988:868.  

De gasvolymer som finns på biogasanläggningen i rötkammare, lager och gasolanläggning är 
mindre än 50 ton och därmed omfattas verksamheten inte av Sevesolagstiftningen.  

Miljökonsekvensen vid ett eventuellt gasläckage är att växthusgasen metan släpps ut till 
atmosfären. 

6.16.2 Smittorisk 
Hanteringen av gödsel och organiskt avfall som slakteriavfall och restprodukter från 
fisknäringen regleras av olika lagar t ex den så kallade Biproduktförordningen 
(Europaparlamentets förordning (EG) nr 1774/2002 av den 3 oktober 2002 om bestämmelser 
för animaliska biprodukter som inte är avsedda att användas som livsmedel).  

I biogasanläggningen ingår ett hygieniseringssteg där det organiska materialet upphettas till 
70oC under 1 timme. Även i rötkammaren sker en avdödning av smittoämnen. 
Undersökningar av Statens Veterinärmedicinska Anstalt, SVA 8 visar på att bakterier 
avdödades helt vid hygieniseringen men att biogödseln kan återinfekteras vid transport och 
lagring. För att undvika återinfektion av det färdigrötade materialet är det därför av största 
vikt att efterföljande hantering, transport och lagring sker så att risken för återinfektion 
minimeras. Rutiner för noggrann tvättning av bilar, konstruktion av bilar så att tvättning 
underlättas samt separata fack i bilarna för inkommande material och biogödsel är exempel på 
åtgärder för att minska risken för återinfektion.  

Genom certifieringssystemet SPCR 120 för kompost och rötrest som administreras av 
Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut finns idag ett system för att minimera riskerna för 
smittspridning.  

6.16.3 Risk för driftstörningar 
I första hand ska driften av anläggningen inriktas på att blandningen av råvaror till 
biogasanläggningen är sådan att risken för driftstörningar i form av överjäsning minimeras. 
Rötkamrarna ska förses med uppsamlingssystem så att överjäst material återförs till 
inmatningstank eller lager. Processövervakning samt drift- och underhållsrutiner ska utformas 
för att minimera riskerna för driftstörningar.  

Sannolikheten för t ex att en tank med rötmassa går sönder och börjar läcka bedöms som 
mycket låg. Enstaka fall har rapporterats från svenska samrötningsanläggningar. 

Eventuella läckage av rötmassa från anläggningen ska hanteras inom området för att undvika 
miljöpåverkan på mark och vatten utanför området.  

 

                                                 
8 Hygienisering vid biogasanläggningar, RVF Utveckling rapport 2001:02 
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Konsekvenser och bedömning 

Konsekvenser vid allvarliga driftstörningar kan vara att oförbränd metangas läcker ut till 
atmosfären, rötmassa/biogödsel läcker ut till omgivande mark och/eller att organiskt material 
kan behöva omdirigeras till andra biogasanläggningar.  

Eftersom det finns flera biogasanläggningar i Västra Götaland bedöms det finnas goda 
möjligheter för att leverera det organiska materialet till dessa i händelse av driftstörningar som 
innebär att nytt material inte kan behandlas.  

I händelse av driftstörningar där metan läcker ut i sådan omfattning att risk uppstår ska 
anläggningens övervakningsprogram larma varför åtgärder för att stoppa läckaget snabbt kan 
sättas in. 

Om en tank med rötmassa/biogödsel skulle springa läck finns ett uppsamlingssystem för detta 
samt möjlighet för att stänga ventiler till dagvattensystem för att hindra läckage av 
rötmassa/biogödsel till närliggande vattendrag. 

7 Åtgärder för att minska miljöpåverkan 
Följande åtgärder minskar miljöpåverkan från anläggningen; 

• Vid leverans av organiskt material sker detta i sluten byggnad med dörrar i 
mottagningshall stängda 

• Fackling av eventuell överskottsgas 
• Behandling av utgående ventilationsluft så att fullgod luktreduktion erhålls  

8 De allmänna hänsynsreglerna 

8.1 Sökandens beaktande av hänsynsreglerna 
Ett fortlöpande och systematiskt miljöarbete mot ständig förbättring och minskning av 
verksamhetens miljöpåverkan ska bedrivas av verksamhetsutövaren. 

8.2 Kunskapskravet 
Skövde kommun har genom personal på Stadskvarns avloppsreningsverk en gedigen 
erfarenhet av drift och uppföljning av en biogasanläggning.  

8.3 Försiktighetsprincipen 
De åtgärder som vidtas för att minska luktproblem, metanemissioner, undvika smittspridning 
mm finns redovisade i miljökonsekvensbeskrivningen. Inom ramen för verksamhetens 
egenkontroll ska riskanalyser genomföras. 

8.4 Bästa möjliga teknik 
Tillämpning av bästa möjliga teknik eftersträvas. Både svenska och utländska entreprenörer 
kommer att få lämna anbud för att bästa möjliga teknik ska kunna väljas.  
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8.5 Produktvalsprincipen 
Inom verksamhetens egenkontrollprogram ska en kemikalierutin med syfte att styra 
hanteringen av kemiska produkter finnas. Detta innebär bland annat att eventuella kemiska 
produkter skall bedömas innan de lagerförs. Ett av kriterierna vid bedömning ska vara 
möjlighet att byta ut produkten mot en mindre farlig produkt.  

8.6 Kretslopp/resurshushållningsprincipen 
I enlighet med EU: s avfallsstrategier avseende miljömässig prioritering för omhändertagande 
av avfall skall avfall i första hand återanvändas, i andra hand materialåtervinnas, i tredje hand 
energiutvinnas och i sista hand deponeras. Användning av organiska avfallsfraktioner för 
produktion av biogas innebär energiåtervinning. Återföring av den producerade rötresten till 
produktiv mark innebär att näringsämnena i inkommande organiska material och avfall 
återförs till kretsloppet. 

EU:s ramdirektiv rörande bortskaffande av avfall säger att medlemsstaterna ska samarbeta 
kring uppbyggnaden av ett gemensamt nätverk av anläggningar för bortskaffande med 
användning av bästa tillgängliga teknik. Med hjälp av nätverket ska gemenskapen själv kunna 
ta hand om sitt avfall, och de enskilda medlemsstaterna ska var och en för sig kunna arbeta för 
detta mål. Nätverket måste vara uppbyggt så att det aktuella avfallet kan tas om hand vid en 
närbelägen anläggning som kan garantera ett bra miljöskydd. En ny biogasanläggning i 
Skövde skulle innebära att mer organiskt material från närområdet kan energiutvinnas och 
återcirkuleras lokalt.  

8.7 Lokalisering 
Föreslagen lokalisering i närområdet till nuvarande biogasanläggning på Stadskvarns 
avloppsreningsverk innebär att allt slaktavfall från Skövde slakteri kan omhändertas lokalt 
och transporteras i ledning till den nya biogasanläggningen. Vidare finns närhet till befintligt 
gassystem för fordonsgas i Skövde samt planerad depå för tankning av bussar med biogas. 
Mer om lokalisering se avsnitt 6.1.  

9 Miljömål och miljökvalitetsmål 

9.1 Nationella, regionala och lokal miljömål 
Huvudsakligen berör den sökta verksamheten de nationella miljömål som redovisas nedan.  

Biogasanläggningen påverkan på miljömålet: Begränsad klimatpåverkan 

Biogasen är förnybar vilket innebär att emissionen av ”fossil” koldioxid minskar när biogas 
används istället för fossila bränslen. Biogas kan användas som ersättning för bensin och diesel 
och därmed bidra till att minska koldioxidemissionen från transportsektorn. I avsnitt 6.3.1 
redovisas biogasanläggningens påverkan på växthusgaserna. Vid upphandlingen kommer krav 
att ställas på att utsläppet av metan från uppgraderingsanläggningen högst får uppgå till 1 %. 

Transporterna till och från anläggningen bidrar till växthuseffekten genom utsläpp av 
koldioxid.  Utsläppen reduceras genom att miljökrav ställs enligt Tekniska kontorets 
miljöpolicy vid upphandling av entreprenörer och arbetsmaskiner. 
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Biogasanläggningen påverkan på miljömålet: Frisk luft 

Förbränning av biogas ger mycket låga utsläpp av partiklar, kolväten och svaveldioxid samt 
generellt låga utsläpp av kväveoxider. Gasdrivna fordon är de fordon som har den lägsta 
emissionen av ämnen som påverkar miljömålet Frisk luft. I avsnitt 6.3 redovisas 
biogasanläggningens påverkan på miljömålet. 

Anläggningens ventilationsluft behandlas i en luktbehandlingsanläggning för att minimera 
luktolägenheter.  

Transporter av ingående avfall samt producerad biogödsel ger upphov till utsläpp av 
koldioxid, kolväten, kväveoxider, partiklar och marknära ozon. Utsläppen reduceras genom 
att miljökrav ställs enligt Tekniska kontorets alternativt extern parts miljöpolicy vid 
upphandling av transporter, entreprenörer och arbetsmaskiner. 

Biogasanläggningen påverkan på miljömålet: Bara naturlig försurning 

Biogas har mycket låga utsläpp av svaveldioxid eftersom biogasen renas från svavel i 
samband med uppgraderingen. Även utsläppen av kväveoxid är generellt sett låga vid 
användning av gasformiga bränslen.  

Arbetsmaskiner och transporter ger upphov till utsläpp av kväveoxider och svaveldioxid. 
Utsläppen blir lägre om moderna maskiner och miljödiesel används. 

Biogasanläggningen påverkan på miljömålet: Giftfri miljö 

Inget farligt avfall tas omhand i biogasanläggningen. Användning av giftiga ämnen kommer 
att undvikas men farligt avfall kan uppkomma vid underhåll av anläggningen. Det 
omhändertas då på ett säkert sätt för att sedan skickas vidare för exempelvis destruktion. 
Produktvalsprincipen ska tillämpas och genom egenkontrollprogram finns rutiner som bland 
annat har till syfte att se till att olämpliga kemikalier inte köps in och om möjligt byta ut 
befintliga kemikalier mot nya som är bättre ur arbetsmiljö eller miljösynpunkt.  

Biogasanläggningen påverkan på miljömålet: Ingen övergödning 

Förbränning av gasformiga bränslen ger generellt sett lägre emissioner av kväveoxider. 
Ersätts bensin och diesel med biogas så minskar utsläppen av kväveoxider. 

Eventuellt överskottsvatten från biogasanläggning och uppgraderingsanläggning går till 
biogasanläggningens mottagningstank alternativt till Stadskvarns avloppsreningsverk. 

Endast opåverkat dagvatten kommer att avleds från anläggningen för infiltrering till 
närliggande bäck.  

Biogasanläggningen påverkan på miljömålet: God bebyggd miljö 

Avseende avfall så innebär miljömålet att avfallsmängderna ska minska och avfall och 
restprodukter ska sorteras så att de kan behandlas efter sina egenskaper och återföras till 
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kretsloppet. Bl. a. ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och 
butiker återvinnas genom biologiskt behandling. 

Biogasproduktion från organiskt avfall samt återföring av biogödseln till lantbruket är därmed 
helt i linje med miljömålet.  

Miljömålet omfattar även buller och där följer anläggningen Naturvårdsverkets riktlinjer för 
buller.    

9.2 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet för mark, vatten, luft eller 
miljön i övrigt inom ett geografiskt område. De finns för att skydda människors hälsa och 
miljön. De nu gällande miljökvalitetsnormerna för de parametrar som bedömts vara relevanta 
för verksamheten är kväveoxider och partiklar. Dessa påverkas främst genom transporter. 
Verksamheten bedöms inte medverka till att någon miljökvalitetsnorm kommer att 
överskridas.  

10 Sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna 
En sammanfattande bedömning av miljökonsekvenserna för anläggande av en ny 
biogasanläggning ges i Tabell 5.  

Påverkan på miljö Förändring för sökt verksamhet jämfört med nuvarande 
verksamhet  

Utsläpp till luft 
• Utsläppen av växthusgas minskar med ca 8100 ton CO2-

ekvivalenter om producerad biogas ersätter bensin som 
fordonsbränsle 

• Utsläppen av kolväte, NOx, och av stoft minskar när 
producerad biogas ersätter bensin som fordonsbränsle 

• Utsläpp från transporter beror av antal och avstånd för 
transporterna. Förändring för utsläpp till luft beror 
därför på skillnaden hur mycket avfallet transporteras 
idag jämfört med i framtiden.   

Transporter 
• Antalet transporter med tunga fordon till området 

kommer att öka med cirka 13 stycken/vardag 

• Om organiskt material transporteras 50 km till den nya 
biogasanläggningen åtgår ca 5,3 % av materialets 
energiinnehåll till transporten. Om materialet 
transporteras 20 km istället åtgår 2,1 % av materialets 
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energiinnehåll till transporten. 

Lukt  
• Viss lukt kommer att uppstå. Genom att utforma och 

hantera anläggningen efter bästa praxis bedöms uppkomst 
av lukt vara ringa. 

Utsläpp till vatten 
• Uppkommet spillvatten och dagvatten tas omhand och 

behandlas 

•  Vid eventuell överjäsning finns ett uppsamlingssystem 

Utsläpp till mark 
och grundvatten • Dagvatten behandlas 

• Biogödsel sprids enligt gällande regler för att förhindra 
näringsläckage 

Avfallshantering 
• Tillkommande mängder avfall är små 

Buller 
• Något ökat buller p.g.a. fler transporter, men bedöms som 

mycket begränsat 

Kemikalier 
• Beroende på val av uppgraderingsteknik kan en kemikalie 

för absorption av koldioxid komma att användas. 
Hantering kan emellertid ske på ett säkert sätt och utan 
att inverka på miljön. 

• En odöriseringskemikalie kommer att tillsättas 
uppgraderad biogas. Även järnklorid för svavelreduktion 
samt skumdämpare vid skumningsproblem i 
rötkammaren kan komma att användas. Hantering kan 
ske på ett säkert sätt. 

Riksintresse och 
naturvärde • Ingen påverkan 

Hushållning med 
naturresurser • Avfallets energiinnehåll kan nyttiggöras 

• Avfallets näringsinnehåll kan nyttiggöras 

Hälsa 
• Ingen påverkan 
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Naturvård, 
friluftsliv, 
landskapsbild 

• Ringa påverkan 

Risker och nödlägen
• Vid driftstörningar där metan läcker ut i sådan 

omfattning att risk uppstår ska anläggningens 
övervakningsprogram larma så att åtgärder för att stoppa 
läckaget snabbt kan sättas in 

Skadedjur 
• Skadedjur kan komma att söka sig till anläggningen. 

Genom sluten hantering av organiskt material och 
program för skadedjursbekämpning bedöms inga problem 
med dessa uppstå. 

Tabell 5. Sammanfattande miljöpåverkan för sökt verksamhet. 
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12 Bilagor till miljökonsekvensbeskrivningen 
Bilaga MKB:1. Avfallskod och typ av avfall relaterat till underrubrik respektive typ av avfall 
enligt Miljöbalken kap. 15 bilaga 2 för organiskt material som kan tänkas komma att tas emot 
på den nya biogasanläggningen i Skövde.   

AVFALLSKOD TYP AV AVFALL 

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, 
vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske 

02 01 03 Växtdelar 

02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel 
(även använd halm) samt flytande avfall som 
samlats upp separat och behandlats utanför 
produktionsstället 

02 02 Avfall från bearbetning och beredning av 
kött, fisk och andra livsmedel av 
animaliskt ursprung 

02 02 02 Vävnadsdelar från djur 

02 02 04 Slam från avloppsbehandling på 
produktionsstället 

02 03 Avfall från bearbetning och beredning av 
frukt, grönsaker, spannmål, ätliga oljor, 
kakao, kaffe och tobak; jästextrakt, 
bearbetning och jäsning av melass 

02 03 01 Slam från tvättning, rengörning, skalning, 
centrifugering och separering 

02 03 03 Slam från vätskeextraktion 

02 03 04  Material som är olämpliga för konsumtion 
eller beredning 

02 03 05 Slam från avloppsbehandling på 
produktionsstället 

02 04 Avfall från sockertillverkning 

02 04 03 Slam från avloppsbehandling på 
produktionsstället 

02 05 Avfall från tillverkning av 
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mejeriprodukter 

02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion 
eller beredning  

02 05 02 Slam från avloppsbehandling på 
produktionsstället 

02 06 Avfall från bagerier och 
konfektyrfabriker 

02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion 
eller beredning 

02 06 03 Slam från avloppsbehandling på 
produktionsstället 

02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga 
och alkoholfria drycker (utom kaffe, te 
och kakao) 

02 07 01 Avfall från tvättning, rengörning och 
mekanisk fragmentering av råvaror 

02 07 02 Avfall från spritdestillation 

02 07 03 Avfall från kemisk behandling 

02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion 
eller beredning 

02 07 05 Slam från avloppsbehandling på 
produktionsstället 

03 03  Avfall från tillverkning och förädling av 
pappersmassa, papper och papp 

03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på 
produktionsstället än det som anges i 03 03 
10. 

04 01 Avfall från läder- och pälsindustri 

04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk 

04 01 07 Slam, särskilt från avloppsbehandling på 
produktionsstället, som inte innehåller krom 

07 05 Avfall från tillverkning, formulering, 
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distribution och användning av 
farmaceutiska produkter 

20 01 Separat insamlade fraktioner 

20 01 08 Biologiskt nedbrytbart köks- och 
restaurangavfall 

20 01 25 Ätlig olja och ätligt fett 

20 01 26 Annan olja och annat fett än det som anges i 
20 01 25 

 

Bilaga MKB:2. Utvärdering av olika placeringar av utbyggd biogasanläggning vid 
Stadskvarns avloppsreningsverk, Skövde kommun 

Bilaga MKB:3. Förslag till luktkontrollprogram för biogasanläggningen i Skövde 

Bilaga MKB:4. Luktbesvärsundersökning hösten 2005, Skövde kommun 

Bilaga MKB:5: Säkerhetsdatablad för odöriseringsmedel THT 
Bilaga MKB:6: Säkerhetsdatablad för absorptionsmedlet Cooab 

Bilaga MKB:7: Säkerhetsdatablad för järnklorid 


