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1 Sammanfattning 

Denna handling utgör underlag för samråd enligt kapitel 6 i miljöbalken. Samråd sker 
med Länsstyrelsen och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda. 
Biogasanläggningen kan antas medföra betydande miljöpåverkan och samråd sker 
därför även med övriga statliga myndigheter, de kommuner, den allmänhet och de 
organisationer som kan antas bli berörda.  

Lagring av stora mängder biogas i kondenserad form och i gasform medför att 
anläggningen blir en s.k. Sevesoverksamhet (Lag 1999:381 om åtgärder för att före-
bygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor). Ett särskilt syfte med 
samrådet är därför att inhämta information om vilka faktorer i omgivningen som 
skulle kunna påverka säkerheten vid biogasanläggningen. 

Eskilstuna Biogas AB avser att söka tillstånd enligt Miljöbalken för rötning av högst 
150 000 ton gödsel, förbehandlat matavfall, andra organiska restprodukter och 
vallgröda. Med den sammansättning och mängd råvaror för biogasproduktion som 
nuvarande beräkningar utgår från beräknas biogasproduktionen uppgå till cirka 
70 GWh per år. Denna produktion baseras på användning av ca 70 000 ton råvaror 
per år. Biogasen kommer att uppgraderas och kondenseras till flytande biogas (LBG) 
som skeppas från anläggningen till kunder på andra ställen. 

Lokaliseringen söder om Svealandsbanan (järnväg) nära väg 899 är vald eftersom 
som den ger korta transportavstånd för inkommande råvaror och utgående 
biogödsel, har god åtkomst från större vägar och ligger nära ett område som redan 
är starkt påverkat av industri och logistik. De transporter som driften av anläggningen 
kräver kommer således att ha liten inverkan i jämförelse med övriga transporter som 
medvetet styrs till området.  

Biogasanläggningen kommer att bestå av mottagning och förbehandling, rötning, 
biogödselförädling, biogasuppgradering och förvätskning till flytande biogas, fackla, 
lager för råvaror och gödselprodukter samt ev. pannanläggning. På fastigheten 
kommer även finnas dagvattenhantering med dagvattendamm, personalutrymmen, 
avloppsanläggning för spillvatten, fordonsvåg mm.	

Gasen från rötkamrarna kommer att uppgraderas till flytande biogas (LBG). Gasen 
pumpas till ett lager för flytande biogas. Eventuellt kommer även en lagret för biogas 
att kompletteras med betalstation och dispensrar för möjlighet till tankning av fordon 
vid anläggningen.  

Den största miljöpåverkan från anläggningen kommer att vara transporter och 
energianvändning och utsläpp till luft. Anläggningen kommer att utformas enligt bästa 
möjliga teknik för att ge en så liten störning på omgivningen som möjligt. Till 
tillståndsansökan kommer en miljökonsekvensbeskrivning att bifogas. Anläggningens 
miljöeffekter kommer huvudsakligen att vara positiva, eftersom den kommer att 
medföra kraftigt minskade utsläpp av koldioxid (genom ersättningen av fossila 
bränslen), men även minskade utsläpp av växthusgaserna metan och lustgas. 
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Återföringen av växtnäring ger minskad energiåtgång och utsläpp av lustgas från 
produktion av handelsgödsel.  

Målsättningen är att biogödseln ska kunna godkännas för ekologisk odling, vilket i så 
fall kommer att ge ett mycket stort tillskott av ekologiskt gödselmedel i regionen (idag 
den största begränsningen för mer ekologisk odling). Den producerade biogödseln 
kan kväveförsörja ca 6 000 ha/år växtodling och fosforförsörja ca 10 000 ha/år. 

Beräknat på de mängder som initialt kommer att användas så kommer utsläppen av 
växthusgaser att minska med ca 24 000 ton koldioxidekvivalenter per år, vilket 
motsvarar ca 9 % av de totala utsläppen växthusgaser i Eskilstuna kommun. Utöver 
detta tillkommer, vid produktion av LBG, produktion av förnybar flytande koldioxid, 
vilket ökar klimatnyttan med ytterligare ca 8 000 ton/år om den flytande koldioxiden 
ersätter fossil koldioxid eller lagras permanent så att den inte når atmosfären. 

En annan positiv miljöeffekt är att rötad gödsel luktar avsevärt mindre än orötad 
gödsel. Lukt från spridning av gödsel kommer därmed att minska.  

  



 

5 

2  Administrativa uppgifter 

Sökande Eskilstuna Biogas AB 
Adress Munktell Science Park, Portgatan 3, 633 42 Eskilstuna 
Organisationsnummer 556817-2034 
Kontaktperson Kaj Wågdahl 
Telefon 016 – 210 10 
Mobiltelefon 070 – 674 33 72 
E-post kaj@eskilstunabiogas.se 
Fastighetsbeteckning Österrekarne Häradsallmänning S:3>10 
Saken Ansökan om tillstånd enligt miljöbalken till uppförande 

och drift av en biogasanläggning med tillhörande 
verksamhet på fastigheten Kjula-Blacksta 1:1>1, 
Eskilstuna kommun. 

Verksamhetskoder 
 
  
 

40.15 ” 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. 
” 
 
90.406-i ”återvinna eller både återvinna och bortskaffa 
icke-farligt avfall, om den tillförda mängden avfall är 
mer än 75 ton per dygn eller mer än 18 750 ton per 
kalenderår och verksamheten avser  
1. biologisk behandling” 
 

 

Underlaget har upprättats av Kaj Wågdahl på Eskilstuna Biogas AB. 
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3 Lokalisering 

Sex olika lokaliseringsalternativ har utretts och vägts mot varandra. Vid utredningen 
har följande kriterier använts: 

• transportavstånd för råvaror och biogödsel 
• närhet till större vägar för in- och uttransport av material 
• påverkan på omgivning (boende, naturvärden etc.) 
• tillgänglig yta bör vara minst 20 000 m2 
• tillgång till detaljplan och teknisk infrastruktur (VA, elanslutning etc.) 
• risker och säkerhet med anledning av hantering av brandfarlig vara och 

kemikalier (Seveso-kraven) 
• natur-, mark- och grundvattenförhållanden 
• fornlämningar 

De lokaliseringsalternativ som har utretts är: 

• Österrekarne Häradsallmänning S:3>10 (valt alternativ, här benämnt Kjula-
Åstorp) 

• Kjula-Blacksta 1:1>1 
• Kjula-Blacksta 1:1>2 
• Del av fastigheten Våmtorp 1:7, nära Stora Nyby (benämnt Stora Nyby i 

kartan) 
• Eskilstuna Logistikpark (ELP) 
• Aspesta 3:10 

Alternativens placering ses i kartan nedan: 
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Figur 1 Lokaliseringsalternativen i översikt. 

 

3.1 Kjula-Åstorp (Österrekarne Häradsallmänning S:3>10). 
Vald lokalisering. 

Tillstånd planeras att sökas för en lokalisering på Österrekarne Häradsallmänning 
S:3>10, här benämnt Kjula-Åstorp, nära korsningen mellan Svealandsbanan 
(järnväg) och väg 899 (söder om järnvägen och väster om väg 899). Platsen ligger 
nära Eskilstuna Logistikpark som är belägen mellan Svealandsbanan och E20, öster 
om väg 899. Väg 899 består i denna del av en s.k. flygraka och har således mycket 
breda vägrenar. 

Platsen ligger mycket centralt i förhållande till råvaror och spridningsarealer och 
transportläget intill väg 899 är gott. Stora åkerarealer finns några kilometer norr om 
området på Jäderslätten. Råvaror till anläggningen kommer både söder- och 
norrifrån. Närheten till logistikparken ger möjlighet till försäljning av drivmedel direkt 
till verksamheterna i parken.  

Fastigheten är idag bevuxen med produktionsskog bestående av tall. Inga kända 
särskilda naturvärden finns på området. Inga kända fornminnen finns heller på 
området.  

Området för den föreslagna lokaliseringen har ingen detaljplan. Marken öster om 
fastigheten, på andra sidan av väg 899, är angivet som utredningsområde för 
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verksamheter/industri i liggande förslag till översiktsplan för Eskilstuna kommun. 
Fastigheten ligger inte inom område med detaljplanekrav enligt översiktsplanen.  

 

 

Figur 2 Österrekarne Häradsallmänning S:3>10 med föreslagen lokalisering av biogasanläggningen. 

Närmaste verksamheter finns eller kommer att finnas i Eskilstuna Logistikpark 
nordost om fastigheten. Eskilstuna Energi och Miljö AB driver idag biobränsleterminal 
i den här delen av logistikparken, vilken har åtkomst med industrispår från 
Svealandsbanan. Närmaste bostadsfastigheter är en bostad ca 350 meter rakt 
västerut (Lilla Tingstorp) och en annan bostad ca 350 meter åt sydost (Sandvreten). 
Området mellan fastigheten och bostäderna är skogsbeväxt, bortsett från väg 899. 
Bostaden Sandvreten ligger inom det område som utpekat som utredningsområde 
för verksamheter/industri i nuvarande förslag till översiktsplan. 

Ytterligare drygt 200 meter åt sydost (på ca 550 meters avstånd) finns en annan 
bostadsfastighet och åt sydväst från ca 750 meter finns enstaka bostadsfastigheter. 
Marken mellan fastigheten och samtliga bostäder är huvudsakligen beväxt av skog.   

En nackdel med den här lokaliseringen är att den ligger på en grusås, vilket kräver 
särskilda åtgärder för att undvika risker för förorening av mark. Dessa risker bedöms 
dock kunna hanteras på ett betryggande sätt, och fastigheten bedöms sammantaget 
som den bästa av de utvärderade alternativen. 
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3.2 Kjula-Blacksta 1:1>1 

Kjula-Blacksta 1:1>1 ligger ca 600 meter söder om E20 och trafikplats Kjula, väster 
om väg 899 och Eskilstuna Logistikpark. Fastighetens omgivningar är starkt 
påverkade av industriell verksamhet, med NCC:s bergtäkt i nordväst, Swerocks 
betongfabrik i söder och väg 899 i öster. Öster om väg 899 finns Eskilstuna 
logistikpark. Platsen är ligger också fördelaktigt till i förhållande till råvaror och 
spridningsarealer.  

 

Figur 3 Kjula-Blacksta 1:1>1 med möjlig lokalisering av biogasanläggningen markerad. 

Fastigheten är idag bevuxen med produktionsskog bestående av tall, bortsett från ett 
område längs väg 899 som är avverkat på senare år. Inga kända särskilda 
naturvärden finns på området. En fornlämning av mindre värde, en s.k. hålväg, finns i 
sydöstra delen av fastigheten nära väg 899. Området för den föreslagna 
lokaliseringen ingår i Fördjupad Översiktsplan för Eskilstuna Logistikpark i Kjula, men 
har ingen detaljplan.  

En nackdel med den här lokaliseringen är att den ligger på en grusås, vilket kräver 
särskilda åtgärder för att undvika risker för förorening av mark.  

Eskilstuna Biogas har länge haft denna fastighet som huvudalternativ och har lagt 
ner betydande planeringsarbete för den här platsen. Den närmaste grannen, NCC 
Industry AB med bergtäkten Kjula Syd, motsätter sig dock etableringen vilket medför 
alltför stora risker för förseningar och kostnader för att gå vidare med den här 
platsen.  
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3.3 Kjula-Blacksta 1:1>2 

Kjula-Blacksta 1:1>2 är belägen längs gamla E20 (RV900) ca 3 km öster om Kjula 
samhälle, intill den del av vägen som är anlagd som en s.k. ”flygraka”. Fastigheten 
används idag för odling av vall och har en areal om drygt 3 ha.  

 

Figur 4 Fastigheten Kjula-Blacksta 1:1>2 

 

Lokaliseringen har ett bra transportläge och ligger centralt sett till anläggningens 
råvaruleverantörer. Avståndet till boende är långt, mer än 500 meter. Närmaste 
verksamheter ligger drygt 300 m från tänkt lokalisering, vid korsningen väg 961 och 
RV900.  

Ytan har idag inga särskilda naturvärden, men en nackdel är att jordbruksmark tas i 
anspråk. Inga kända fornlämningar finns i närheten. 

Nackdelar med fastigheten är att den saknar teknisk infrastruktur och att markens 
bärighet kan befaras vara mindre god. 

Detta alternativ har efter ett inledande samråd valts bort, eller åtminstone lagts åt 
sidan, efter protester från boende i närheten. Elnätet i närheten är också svagt, vilket 
medför att en elanslutning för anläggningens behov blir mycket dyr. 

3.4 Stora Nyby 

Ett möjlig alternativ lokalisering finns intill väg 53 söder om Eskilstuna, i närheten av 
Stora Nyby på fastigheten Våmtorp 1:7. Alternativet ger något längre 
transportavstånd för råvarorna och har något mindre omkringliggande 
spridningsarealer för biogödseln jämfört med huvudalternativet. Stora Nyby har dock 
valts bort i huvudsak med anledning av intilliggande fornminnen, vilket ställer krav på 
arkeologisk utredning. Kostnaden och tidsåtgången för denna utredning samt 
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osäkerheten om eventuella framtida kostnader och tid för arkeologiska åtgärder gör 
att alternativet inte är möjligt sett till projektets tidplan. 

 

Figur 5 Alternativet Stora Nyby, på fastigheten Våmtorp 1:7. 

 

3.5 Eskilstuna Logistikpark 

Alternativet i Eskilstuna Logistikpark (ELP) har fördelar av att all teknisk infrastruktur i 
form av VA, fjärrvärme etc. finns tillgängligt och att området är detaljplanelagt för 
industri, vilket gör att många av förutsättningarna för etablering redan är utredda. 
Markens bärighet ser också ut att vara god.  

Alternativet i ELP har valts bort till förmån för huvudalternativet främst pga. 
begränsning av max byggnadshöjd i detaljplanen och att detaljplanen inte medger 
bränsleförsäljning. En uppdaterad förfrågan har gjorts i januari 2020 och företrädare 
för logistikparken meddelar nu att det inte finns någon ledig mark som uppfyller våra 
krav. 
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Figur 6 Möjlig lokalisering i Eskilstuna Logistikpark. 

3.6 Aspesta 3:10 

Skogsområdet norr om E20, nordost om korsningen mellan E20 och väg 899, har 
utretts som ett möjligt alternativ. Alternativet faller ut väl ur de flesta synvinklar, 
förutom att en ganska lång väg (ca 0,5 km) behöver byggas för att nå området. En 
del av denna sträckning skulle behöva gå på kommunal mark enligt detaljplan för 
Kjulakorset. Då denna detaljplan inte har blivit genomförd och kommunen utreder 
fortsättningen för området, så har det inte varit möjligt att nå området på den här 
sträckningen. 



 

3.7 Lokaliseringsalternativen i sammanfattning 

I tabellen nedan visas de lokaliseringsalternativ som har utvärderats med avseende på olika kriterier. 

Kriterium Kjula-Åstorp Kjula-Blacksta 
1:1>1 

Kjula-Blacksta 
1:1>2 

Stora Nyby ELP Aspesta 3:10 

Transport-
kostnader  

Låga transport-
kostnader 

Låga transport-
kostnader 

Låga transport-
kostnader 

Något högre 
transport-
kostnader 

Låga transport-
kostnader 

Låga transport-
kostnader 

Markbärighet Bra Bra Förmodat 
mindre bra 

Medel (förmodat) Bra Medel 

Tillgång till VA Nej  Om några år Nej Nej Ja Nej 
Tillgång till 
fjärrvärme 

Nej Nej (ja på sikt) Nej Nej Ja Nej 

Fornlämningar Nej Nej (hålväg i kanten 
av området) 

Nej Ja (intill) Nej Nej 

Risk för 
störningar av 
omvärlden 

Liten. Enstaka 
bostäder från 350 
meter med skog 
emellan.  

Låg. Inga boende 
och området i övrigt 
redan påverkat av 
tung verksamhet. 

Liten, >500 m 
till närmaste 
boende, >300 
m till närmaste 
verksamhet. 

Låg, 
industri/kontor 
finns i närheten 
(ca 250 m). 

Liten påverkan på 
natur och boende, 
men andra 
verksamheter finns 
intill. 

Liten, >500 m till 
närmaste boende. 

Omgivnings-
faktorer för risker 
och säkerhet 

 Bergtäkt (Seveso) 
380 – 550 m från 
anläggningen. 

 Väg 53 Andra industrier 
(i dagsläget okänt 
vilka). 

 

Övrigt Skydd av 
mark/grundvatten 
krävs. Möjligt 
med publik 
tankstation för 
biogas. 

Skydd av 
grundvatten krävs. 
Bra läge för publik 
tankstation för 
biogas. 

  Höjdbegränsning i 
detaljplanen. 

Ej åtkomst med 
väg. 



 

4 Verksamhetsbeskrivning 

I avsnitten nedan ges en övergripande beskrivning av verksamhetens omfattning och 

av anläggningens utformning. 

4.1 Verksamhetens omfattning och tillståndsplikt 

Eskilstuna Biogas AB planerar att söka tillstånd enligt Miljöbalken för rötning av högst 

150 000 ton gödsel och andra restprodukter. Den planerade anläggningen är en 

miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap miljöbalken och omfattas av Industriemissions-

direktivet (IED) och industriutsläppsförordningen. Lagring av stora mängder biogas i 

kondenserad form och i gasform medför att anläggningen blir en s.k. 

Sevesoverksamhet (Lag 1999:381 om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor). Samrådet syftar därför också till att inhämta 

information om vilka faktorer i omgivningen som skulle kunna påverka säkerheten vid 

biogasanläggningen. Preliminärt kommer högst ca 130 ton fordonsgas i flytande form 

att lagras vid anläggningen, vilket överstiger den lägre kravnivån enligt 

Sevesolagstiftningen men understiger den högre. Mängden metangas i ej 

uppgraderad biogas kommer att uppgå till högst ca 1,5 ton. 

Dessutom söks tillstånd för en produktion av biogas motsvarande ovan nämnda 

volymer för rötning av gödsel och annat organiskt substrat. Vid fullt utnyttjande av 

sökt tillstånd innebär det en produktion av uppskattningsvis ca 13 miljoner Nm
3
 eller 

130 GWh uppgraderad biogas (metan). Den mängd som initialt planeras att röta är 

ca 70 000 ton/år, vilket beräknas ge en biogasproduktion om ca 70 GWh/år. 

Beräkningarna av anläggningens miljö- och klimatnytta baseras på denna 

produktion.  

Enligt Miljöbedömningsförordningen (2017:966) skall verksamheter som omfattas av 

dessa verksamhetsbeskrivningar alltid antas medföra betydande miljöpåverkan. 

Därmed krävs att en miljökonsekvensbeskrivning bifogas tillståndsansökan. Förslag 

till innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen visas i slutet av detta samrådsunderlag. 

Anläggningen kommer att ta emot råvara, exempelvis gödsel, som klassificeras som 

animaliska biprodukter (ABP). ABP regleras i förordning (EG) nr 1069/2009 och 

förordning (EU) nr 142/2011, vilka tillsammans benämns ABP-förordningarna. 

Gällande regler enligt ABP-förordningarna kommer att följas och tillstånd för 

verksamheten kommer att sökas hos Jordbruksverket.  

Avfallet som ska rötas kommer att utgöras av gödsel, andra rester från lantbruket 

samt eventuellt vallgröda och matavfall inom en radie av ca 30 km från 

anläggningen. Transporterna kommer att ske med lastbil (tankbil för flytande material 

och container/lastväxlare för fasta material).  

Biogasen kommer att uppgraderas till flytande biogas, s.k. Liquefied Biogas (LBG 

eller bio-LNG). Uppgradering till LBG kan ske med flera olika metoder. De olika 

metoderna för uppgradering av biogas bedöms någorlunda likvärdiga ur miljömässig 

synpunkt och är därför av mindre betydelse för anläggningens miljöpåverkan. Vid 
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produktion av LBG kan även flytande koldioxid produceras. Denna har olika 

användningsområden, exv. för växthusodling och kan ofta ersätta fossil koldioxid. 

Den biogödsel som produceras lämnas dels i retur till de lantbrukare som lämnat 

gödsel som råvara, medan överskjutande volymer säljs till växtodlare i närområdet. 

Biogödseln innehåller en betydligt större mängd växttillgängligt kväve jämfört med 

orötad gödsel. Detta gör att kväveläckaget minskar vilket minskar risken för 

övergödning. Biogödseln luktar också avsevärt mindre än orötad stallgödsel. Vid 

separering av biogödsel (se nedan) fås olika gödselprodukter (fast och flytande). 

Uppdelningen i olika gödselprodukter gör också att det blir lättare att dosera rätt 

mängd näring vid gödsling av åkrarna. Den producerade biogödseln kan 

kväveförsörja ca 6 000 ha/år växtodling och fosforförsörja ca 10 000 ha/år. 

För logistiken rörande transporter från och till berörda lantbruk ingår en översyn av 

gödselbrunnarna ute på lantbruken i projektet. På några ställen kan nya 

gödselbrunnar behövas. För detta krävs en anmälan till kommunen. Anmälan görs av 

den enskilda lantbrukaren och denna fråga kommer därför inte tas upp vidare i 

tillståndsansökan. Däremot kommer biogödsellager för slutlagring av den rötade 

produkten tillhörande biogasanläggningen att innefattas av ansökan. En liten 

skogsbilväg går idag från väg 899 till området. Denna kommer att flyttas närmare 

järnvägen för fortsatt åtkomst för markägaren och en ny infart till biogasanläggningen 

kommer att byggas. Infarten kommer att byggas enligt Trafikverkets anvisningar. 

4.2 Anläggningens utformning 

Huvuddelarna i biogasanläggningen är:  

• Fordonsvåg 

• Mottagning och hantering av råvaror 

• Förbehandling och blandning 

• Rötning och hygienisering (total rötkammarvolym: 15 000 – 30 000 m
3
) 

• Biogödselförädling 

• Lager för flytande och fast biogödsel 

• Gassystem med uppgradering och kondensering 

• Ventilation och luktreduktion 

• Biobränsleeldad panna alternativt värmepump 
• Lager för flytande koldioxid 
• Lager för flytande metan med gasutlastning 

Anläggningens högsta höjd beräknas bli 20 meter över marknivån. En skogsridå 

kommer att sparas längs väg 899 vilket gör att anläggningen till största delen 

kommer att döljas bakom skogen. 

Biogasprocessen kommer att utformas för våtrötning vilket innebär att råvarorna efter 

förbehandling och blandning är pumpbara. Alternativa anläggningsutformningar finns 

också, t.ex. pluggflödesrötkammare, vilken bedöms likvärdig ut miljösynpunkt. Med 

denna teknik behöver materialen spädas i mindre utsträckning. 

Total mängd biogas som kommer att produceras beräknas bli 70 – 130 miljoner Nm
3
 

metangas, från en total mängd råvaror om 70 000 – 150 000 ton/år. Målsättningen är 
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att biogödseln ska kunna användas för ekologisk odling, vilket gör att endast 

godkända råvaror kommer att användas.  

Alla råvaror kommer att hygieniseras enligt kraven i ABP-lagstiftningen. Detta 

kommer troligtvis att ske integrerat i processen genom termofil rötning. Om mesofil 

rötning väljs hygieniseras materialet genom upphettning till 70°C i minst en timme i 

parallellkopplade tankar.  

Rötningen kommer att göras i en tvåstegsprocess där den största 

rötkammarvolymen finns i de sekundära rötkamrarna (troligen två stycken). Efter 

huvudrötkamrarna pumpas materialet till en tank där det får svalna av. Även denna 

har gasuppsamling. För att minimera energiåtgången så kommer värmen i utgående 

material att återvinnas antingen genom värmeväxling eller med användning av 

värmepump.  

För att minimera metanavgången från rötresten så kommer antingen rötresten att 

kylas vid utpumpning från rötkammaren eller så kommer rötrestlagret att 

dimensioneras för en volym som rymmer minst 8 dagars produktion så att rötresten 

hinner svalna i lagret. Rötrestlagret kommer att vara täckt och metan från rötresten 

att samlas upp. Biogasbranschen har i övrigt ett samarbete för att minimera 

metanförluster från biogasproduktion, vilket kommer att tas tillvara för utformning av 

processen. 

Målsättningen i projektet är att separera rötresten, för att kunna återföra vätska för 

spädning av inkommande material. Därmed kommer resterande biogödsel att hålla 

en hög koncentration av näringsämnen. Flera metoder är tänkbara för en sådan 

separation, t.ex. filtrering + omvänd osmos, indunstning eller ammoniakstripping. 

Ett alternativ till separeraring av biogödseln är att biogödseln hanteras obehandlad, 

vilket är det normala sättet att hantera biogödsel från biogasanläggningar idag. 

Separering av biogödseln ska därför ses som en möjlighet, men inte ett krav. 

 

Figur 7 Översiktligt flödesschema för biogasanläggningen. 
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Biogasen vidareförädlas till fordonsbränsle i en separat del av anläggningen. 

Produktion av LBG kan ske antingen i en integrerad process där koldioxid avskiljs 

och metanet kondenseras i samma process, eller med en kombination av 

konventionell koldioxidavskiljning följt av kondensering av metanet. Ett flertal tekniker 

för koldioxidavskiljning finns, vilka har liknande prestanda och kostnadsbild. Sådana 

tekniker är t.ex. vattenskrubber, membranfilter, Pressure Swing Adsorption (PSA), 

absorption i aminlösning, etc. Efter uppgraderingen förvaras det producerade 

bränslet i lager motsvarande ca en veckas produktion, innan det transporteras bort 

eller säljs. Eventuellt kommer lagret att kompletteras med betalstation och dispensrar 

för att möjliggöra tankning av biogas vid anläggningen.  

5 Anläggningens miljöpåverkan 

I avsnitten nedan beskrivs miljöpåverkan från anläggningen. 

5.1 Miljökvalitetsnormer, MKN 

Anläggningen riskerar inte att påverka några miljökvalitetsnormer. 

5.2 Utsläpp till luft 

Råbiogasen består av ca 65 % metan, ca 35 % koldioxid och små mängder andra 

ämnen, t.ex. svavelväte. Vid uppgradering av biogasen till fordonsgas så separeras 

koldioxiden från metanet. Beroende på process så fås koldioxiden i flytande form 

eller så släpps den som gas till luften. Eftersom koldioxiden kommer från förnybara 

råvaror är den klimatneutral då lika stora mängder har bundits till foder eller mat 

genom fotosyntesen. Vid produktion av flytande koldioxid kan denna säljas för 

användning för t.ex. växthusodling, mobil kyla, industriella processer, blästring etc.  

Vissa förluster sker även av metan, men denna andel är liten i sammanhanget. 

Jämfört med alternativet utan rötning så minskar metanutsläppen, eftersom 

utsläppen av metan från gödselhantering minskar då gödseln transporteras så färsk 

som möjligt till biogasanläggningen. Metanförlusterna från anläggningen bedöms 

kunna hållas under 1 % vid användning av bästa möjliga teknik och rutiner. 

Producerad gas som inte kan nyttiggöras, kommer att facklas. 

Om biobränslepanna används för uppvärmningsbehovet så tillkommer avgaser från 

pannan. Se vidare under rubriken 5.7 Energi.  

5.3 Utsläpp till mark och vatten 

Lokaliseringen på en grusås med en riklig grundvattenförekomst gör det särskilt 

viktigt att spill eller läckage inte når marken. Enligt SGU är går grundvattenflödet vid 

platsen söderut. Enstaka privata brunnar finns i åsen och ca 7 km söder om området 

i Ärla finns ett kommunalt vattenverk som tar vatten från åsen. Grundvattenflödet från 

Ärla går dock norrut, vilket gör att en eventuell förorening norrifrån inte bör kunna nå 

området. 
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För att minimera risken för utsläpp till mark kommer flera åtgärder att vidtas. Ytorna 

kommer att utformas så att spill eller läckage samlas upp. Öppna ytor kommer 

asfalteras och vallas in och dagvatten samlas upp i en eller flera kontrollbrunnar med 

möjlighet till provtagning och fördröjs i en dagvattendamm. Vid underkänd kvalitet, 

t.ex. i händelse av kontaminering, stoppas pumpningen från den täta 

fördröjningsdammen i väntan på sanering. Konstruktionen med kontrollbrunnar samt 

tät fördröjningsdamm medger kontroll över kvaliteten på dagvattnet, samtidigt som 

en uppbromsning sker av vattenflödet vid kraftig nederbörd. 

Spillvatten från biogasanläggningen är mycket begränsat. Endast spillvatten från 

personalutrymmen kräver extern behandling. Allt övrigt spillvatten inom anläggningen 

tas omhand i biogasprocessen. Möjligheten till anslutning till kommunalt VA-nät 

kommer att undersökas. Om detta inte är möjligt kommer en enskild avloppslösning 

att anläggas.  

5.4 Transporter 

Så långt det är möjligt kommer fulla returtransporter att eftersträvas, genom att 

samma lastbil både lämnar och hämtar gödsel. Vid maximalt utnyttjande av sökt 

tillstånd om 150 000 ton/år så kommer ca 20 transporter per arbetsdag att behövas 

för intransport av material. Det ska dock noteras att matavfallet, som utgör ca en 

tredjedel av råvaran, idag transporteras betydligt längre än till den aktuella 

lokaliseringen. För den här delen ger anläggningen således en betydande minskning 

av antalet transportkilometer.  

Ungefär en tredjedel av biogödseln kommer att kunna transporteras med samma 

fordon som lämnar råvaror (flytgödsel). Resterande transporter av biogödsel går med 

tomma returtransporter. Detta resulterar i ca 14 transporter av biogödsel per 

arbetsdag från anläggningen. Den mängd råvaror som initialt planeras att användas 

är dock ca 70 000 ton/år, vilket ger färre antal transporter i motsvarande grad. 

Den energi i form av diesel eller biogas som krävs för transporterna till och från 

anläggningen motsvarar ca 1 % av energiinnehållet i den biogas som beräknas 

produceras i anläggningen.  

5.5 Lukt 

Alla luftströmmar som riskerar att ge upphov till luktolägenhet kommer att samlas 

upp och filtreras för att eliminera lukt. 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. Mottagnings- och processhallen kommer att 

ventileras så att ett undertryck förhindrar att luktande ämnen släpps ut då portar eller 

dörrar öppnas. 

Även luft från mottagnings-, blandnings- och eventuella hygieniseringstankar 

kommer att tas om hand för luktbehandling. I driftinstruktionerna kommer rutiner att 

finnas för att säkerställa att det i den dagliga driften genomförs de åtgärder som 

krävs för minimering av risken för luktproblem.  
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Krav kommer att ställas vid upphandlingen avseende väl beprövad teknik för 

luktreduktion. Endast erfarna anläggningsleverantörer med genomförda 

referensanläggningar som ur lukthänseende är lyckade kommer att användas. Stor 

vikt kommer även att läggas på att rutinerna för driften följs och utformas på ett 

sådant sätt att lukt elimineras.  

En undersökning av luktförekomster vid svenska biogasanläggningar gjord av 

Svenskt Gastekniskt Center (SGC 298) visar att endast en mindre del av alla 

biogasanläggningar vid något tillfälle har haft klagomål på lukt. I de fall luktproblem 

har förekommit så har det oftast varit tillfälliga problem vid t.ex. inkörning eller 

driftsstörningar. 

Denna rapport visar också på orsaker och lösningar på luktproblem och tillsammans 

med erfarna leverantörer så har bolaget god kontroll på var riskerna för luktutsläpp 

finns och hur de ska elimineras. 

Nedan beskrivs anläggningens utformning och åtgärder som kommer att göras för att 

förhindra luktutsläpp:  

- Hygienisering i separata tankar vid 70 grader är en riskfaktor, eftersom den 

luft som trycks ut vid växelvis fyllning och tömning är svårhanterlig. Vi 

kommer sannolikt att välja termofil rötning, vilket eliminerar behovet av 

separat hygienisering. 

- All materialhantering sker inomhus när dörrarna är stängda. Lock till 

tippgropar styrs så att de bara kan öppnas vid stängda dörrar. 

- Mottagningshall kommer att vara väl tilltagen och undertrycksventilerad. 

- Frånluft filtreras, sannolikt med biofilter vilket är en beprövad och 

välfungerande lösning. 

- Rutiner för kontroll och byte av filtermaterial. 

- Luktsensor med tillsats av extra luktbehandling (jonisering el ozonbehandling) 

vid behov. 

- Kupolformade membrantak på rötkammare är en annan konstruktion som 

befaras ge luktläckage med tiden. Rötkamrarna kommer därför att ha tak av 

plåt. 

- Alla tankar ansluts till det gemensamma gassystemet. 

5.6 Buller 

Biogasproduktion är en förhållandevis tyst verksamhet, där buller främst uppkommer 

från transporter till och från anläggningen. Transporterna kommer därför att 

begränsas huvudsakligen till dagtid vardagar. Beroende på process kan 

gaskompressorer behövas, vars buller till omgivningen minimeras genom att dessa 

placeras inomhus.  

5.7 Energi 

Uppvärmningen av anläggningen beror av övriga teknikval inom anläggningen. Om 

produktion av flytande biogas görs, vilket är huvudinriktningen, så kommer 

uppvärmningsbehovet till stor del att kunna tillgodoses genom spillvärme från 

kondenseringen av gas.  



 

20 

Andra alternativa uppvärmningssätt är värmepump eller panna för pellets eller flis. 

Sannolikt kommer inte uppvärmning att ske med biogas, då biogasen både 

ekonomiskt och miljömässigt gör större nytta då den används som fordonsbränsle. 

Värme i utgående material kommer att återvinnas med värmeväxlare eller 

värmepump för att minimera energiåtgången. 

El åtgår för pumpning, omrörning mm, samt till uppgradering och kondensering av 

gas vid produktion av LBG. Elförbrukningen för LBG-produktionen beräknas uppgå 

till ca 0,7 kWh el per m
3
 rå biogas, vilket utgör ca 12 % av energiinnehållet i gasen. 

Processen genererar samtidigt spillvärme som uppgår till ca 1,25 gånger 

energiinnehållet i den använda elen. Total elanvändning för alla delar av 

anläggningen då spillvärme och värmepump står för uppvärmningen (dvs. utan 

användning av separat panna) beräknas till ca 19 % av energiinnehållet i den 

producerade biogasen. Anslutning till fjärrvärme är en annan möjlighet som kommer 

att undersökas. 

5.8 Kemikalier 

Eventuellt kommer järnklorid att användas för att fälla ut svavel, så att halten av 

svavelväte blir låg i den producerade biogasen. Inom anläggningen kommer vanliga 

rengöringsmedel att användas. För tvätt av transportfordon kommer 

livsmedelsgodkända desinfektionsmedel att användas. 

Dessutom tillkommer vanliga kemikalier för underhåll, t.ex. smörjoljor, målarfärg mm. 

Om ammoniakstripping ska användas för sänkning av kvävehalten i rötkammaren 

(ett av alternativen) behövs natriumhydroxid för att höja pH i strippern samt 

svavelsyra för produktion av ammoniumsulfatlösning. 

Kemikalier kommer att förvaras i låst utrymme under tak, med invallning. Järnklorid 

kommer (i förekommande fall) att förvaras i syrafast tank med invallning. Svavelsyra 

och natriumhydroxid (i förekommande fall) hanteras och lagras enligt speciella regler 

för frätande material.  

5.9 Avfall 

Vid förbehandling/blandning av råvarorna kommer en mindre del bestående av grus 

etc. att sorteras bort för att inte ställa till med stopp eller onödigt slitage på 

anläggningen. Inert material som ändå når rötkamrarna, sedimenterar och måste 

också avlägsnas.  

I övrigt kommer inga större mängder av avfall att uppkomma från anläggningen. Det 

farliga avfall som kan förväntas är små mängder av spillolja, lysrör, färgrester och 

annat avfall som uppstår vid normalt underhåll. Avfall kommer att lämnas till godkänd 

transportör och mottagare. Farligt avfall kommer att förvaras låst och invallat. 
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6 Risker och säkerhet 

I avsnitten nedan ges en övergripande beskrivning av risker och säkerhet 

förknippade med verksamheten. Lagringen av biogas i kondenserad form och i 

gasform medför att anläggningen blir en s.k. Sevesoverksamhet. Bolaget vill därför 

nu särskilt samråda och få information om vilka faktorer i omgivningen som skulle 

kunna påverka säkerheten vid biogasanläggningen. 

6.1 Verksamhetens koppling till Sevesolagstiftningen 

Sevesoreglerna (Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa 

följderna av allvarliga kemikalieolyckor med tillhörande förordning och föreskrifter) 

tillämpas på verksamheter där farliga ämnen vid ett och samma tillfälle förekommer 

eller kan förekomma i vissa mängder. I bilagan till förordningen (SFS 2015:236) om 

åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor finns 

dessa farliga ämnen förtecknade. Det finns en högre och en lägre kravnivå för 

verksamheter som omfattas av Sevesolagstiftningen. Gränsmängderna definierar 

kravnivåerna.  

De farliga ämnen som förekommer på anläggningen och som omfattas av 

Sevesolagstiftningen är ej uppgraderad biogas (rågas) och uppgraderad biogas i 

kondenserad form (LBG). Vid användning av ammoniakstripping kommer små 

mängder ammoniak förekomma på anläggningen. 

Järnklorid och svavelsyra är andra ämnen som kan komma att användas vid 

anläggningen. Dessa ämnen berörs inte av Sevesolagstiftningen. Förutom LBG 

produceras ur biogasen även flytande koldioxid, som lagras vid en temperatur av 

minus 56°C. 

Den lägre kravnivån för LBG enligt Seveso är 50 ton och den övre kravnivån är 

200 ton. För rågas är mängderna 10 ton respektive 50 ton. Rågas och 

fordonsgas/LBG klassas i Sevesolagstiftningen som brandfarlig gas. 

Mängden LBG som kommer att förvaras på anläggningen kan komma att uppgå till 

ca 130 ton och överstiger således den lägre kravnivån enligt Seveso. Rågas kommer 

inte att lagras på anläggningen utan de mängder som förekommer utgörs av gas i 

rötkammare och i internt utjämningslager. Som mest beräknas ca 3 000 Nm
3
 biogas 

av omkring 65 % metanhalt finnas på anläggningen, vilket motsvarar 1 400 kg 

metan. De sammanlagda mängderna (rågas + flytande biogas) kommer således med 

god marginal att understiga den övre kravgränsen enligt Seveso. 

Verksamhetsägaren har tagit fram ett handlingsprogram för hur allvarliga 

kemikalieolyckor ska förebyggas, enligt 8 § Sevesolagen. Handlingsprogrammet 

kommer att uppdateras minst vart femte år eller då förändringar i verksamheten som 

påverkar riskbilden genomförs. Anläggningen kommer att byggas, kontrolleras och 

drivas enligt Energigas Sveriges Anvisningar BGA 2017 (biogasproduktion), LNGA 

2015 (anläggningar för flytande metan) och TSA 2015 (tankstationer för 

metangasdrivna fordon). Dessa anvisningar är utformade för att ge en säker 

anläggning enligt svenska myndighetskrav.  
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6.2 Risk för olycka och haveri 

En riskanalys och ett handlingsprogram enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor kommer att bifogas 

ansökan. Allmänna olycksrisker härrör främst till konstruktionsfel på ingående 

utrustning, t.ex. otäta behållare, pumpar och flänsar. Den mänskliga faktorn är också 

avgörande för allmänna olycksrisker till exempel påkörning av anläggningsdelar, 

trafikolycka, spill av substrat eller annan ovarsam hantering av komponenter på 

anläggningen.  

Hanteringen av biogas inom anläggningen kommer att ske under lågt tryck samt i 

flytande kondenserad form. Den kondenserade gasen (LBG:n) kommer vid 

produktionen att hålla en temperatur av -160°C och ett tryck av 1 bar. Vid lagringen 

av LBG kommer trycket att vara högst 12 bar. En liten mängd fordonsgas under högt 

tryck (högst 300 bar) kommer att finnas i tankstationens högtrycksförångare och 

buffertlager, i det fall en tankstation anläggs. 

Olycksriskerna vid gashantering i rötkammare är låga, eftersom den producerade 

biogasen har begränsad lagringskapacitet i rötkammaren. Dessutom är övertrycket i 

rötkammaren litet, högst 50 mbar.  

Ett eventuellt gasläckage från rötkammaren kommer snabbt att spädas ut med 

omgivande luft, eftersom det inte är någon tryckskillnad mellan eventuellt gasmoln 

och luften. Metangas ansamlas inte, eftersom metan är lättare än luft. 

Biogas i rötkammaren har hög metanhalt (cirka 65 %) och låg syrehalt, och med 

hänsyn till metans brännbarhetsområde (cirka 15 %) är det osannolikt att brand 

skulle kunna uppstå i denna blandning.  

I samband med uppgradering av biogasen koncentreras metanhalten (cirka 99 %), 

trycket höjs och olycksrisken ökar. Genom övertryck i gassystemet undviks att luft 

tränger in så att en explosiv blandning skapas. Flytande metan är inte brännbar utan 

den måste vara i gasfas för att kunna antändas. Om kall metan läcker ut fryser 

vattenpartiklarna (fukten) i luften och ett vitt moln bildas. Läckaget kyler ner 

omgivande ytor och tränger undan syre vilket innebär risk för köldskador respektive 

syrebrist. Små utsläpp av flytande metan går snabbt över i gasfas och stiger. Större 

utsläpp av flytande metan lägger sig på marken och förångas. 

6.3 Placering av anläggningsdelar  

Biogasproduktionsanläggningen med råvaruhantering, rötkammare, utjämningslager 

för rågas, fackla mm planeras preliminärt att placeras i den västra delen av området. 

Anläggningens delar inklusive lager för LBG placeras efter genomförd riskutredning 

och efter de anvisningar och säkerhetsavstånd som krävs enligt TSA 2015 och 

MSB:s föreskrifter. Avståndet från järnvägen till närmaste byggnadsdel kommer att 

vara minst 50 meter (avståndet kommer att justeras om riskanalysen visar ett behov 

av det). 

I dagsläget finns en mindre bilväg från väg 899 in i skogsområdet. Denna väg 

kommer att flyttas och istället löpa mellan området och järnvägen för nuvarande 
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markägares användning vid skötsel av skogen. I nuläget finns här en stig som verkar 

användas för olovlig körning med cross-motorcykel. En ny infart till området från väg 

899 kommer att anläggas enligt Trafikverkets anvisningar. 

Rågas transporteras i nedgrävd gasledning under högst 4 bars tryck till 

uppgraderingen och den kondenserade metangasen pumpas i en nedgrävd ledning 

från uppgraderingen till gaslagret.  

6.4 Allmänna skyddsåtgärder 

Verksamhetsutövaren kommer att ha ett säkerhetsledningssystem med rutiner för 

kontroll, underhåll och inspektioner som ska vara väl utarbetade och implementerade 

i den dagliga driften. Systemet kommer att definiera roll- och ansvarsfördelning för all 

personal som har uppgifter i samband med hantering av farliga ämnen. 

Personal på anläggningen kommer att inneha kompetens att driva anläggningen på 

ett säkert sätt. En person med gasföreståndarbehörighet kommer ständigt att finnas 

tillgänglig för anläggningen. All personal som arbetar på anläggningen kommer att 

genomgå utbildning för hantering av brandfarlig vara.  

Innan drifttagning av anläggningen kommer viss utrustning att täthetskontrolleras och 

trycktestas.  
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7 Förslag till innehåll i miljökonsekvensbeskrivningen 

Nedan visas föreslaget innehåll i den miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som ska 

bifogas ansökan. MKB:n tas fram med den sakkunskap som krävs i fråga om 

verksamhetens särskilda förutsättningar och förväntade miljöeffekter.  

Förslag till innehåll (huvudrubriker) 

• Icke-teknisk sammanfattning � 

• Administrativa uppgifter 

• Planförhållanden och omgivning 

• Verksamhetens utformning och omfattning  

• Miljömål (kopplingen till de miljömål som är aktuella för verksamheten). 

• Miljökvalitetsnormer 

• Lokaliseringsutredning 

• Alternativ utformning 

• Energihushållning och råvaruförbrukning 

• Transporter 

• Utsläpp till luft 

• Utsläpp till vatten och mark 

• Natur- och kulturmiljö 

• Kemikalier 

• Buller 

• Risker och säkerhet (inklusive åtgärder för att minimera riskerna) 

• Referenser 
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