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Risk relaterad till salmonella vid planerad biogasanläggning i Götene 

 
Vid hantering av substrat och biogödsel på biogasanläggningar finns alltid en potentiell risk för 
salmonellasmitta om än liten. Risken kan öka baserat på vilka substrat man behandlar på anläggningen. 
Avgörande är dock utformning av anläggning och de rutiner som satts upp för att förebygga och hantera 
smitta om den mot all förmodan skulle uppstå.  

Anläggning som planeras i Götene ska ta emot och hantera substrat med animaliskt ursprung, och måste 
följaktligen godkännas av Jordbruksverket innan verksamhet kan inledas. För att godkännas måste ABP-
lagstiftningen efterföljas, som ställer höga krav så som handelsdokument för substrat med animaliskt 
ursprung, identifiering och registrering av fordon och behållare, rengöring av fordon, hygiensiering, 
bakteriologisk provtagning, hygienrutiner av lokaler och utrustning m.m, allt för att säkerställa en god 
smittskyddssäkerhet. Efter godkännande utför Jordbruksverket även kontrollbesök med återkommande 
intervall. Då verksamheten dessutom planeras för certifiering av biogödsel enligt SPCR 120 utförs 
ytterligare kontroller och revisioner av smittskyddet. 

Det främsta skyddet mot spridning av smitta är dock hygienisering. Vid hygienisering säkerställs 
avdödning av patogena (hälsofarliga) mikroorganismer och metoden kan utföras på flera olika sätt. 
Biogödsel som producerats där ett hygieniseringsförfarande ingår förebygger således vidare spridning av 
eventuell smitta till åkermark, så att den med mycket liten sannolikhet kan orsaka infektion vid foder- 
eller livsmedelsproduktion. Gasum har tidigare påvisat salmonella i biogasanläggningar som inte lyder 
under ABP-lagstiftningen (då man där endast tar emot vegetabiliska substrat). Dessa anläggningar har 
därmed ingen hygienisering, vilket däremot kommer att vara ett viktigt processteg för anläggningen i 
Götene.  

En viktig del av Gasums arbete för förebyggandet av smitta och uppfyllande av lagkrav är upprättande av 
en riskanalys med kritiska styrpunkter. Denna riskanalys initieras i samband med projektering av 
anläggningen och är sedan ett levande dokument i produktionen som uppdateras löpande och vid 
förändringar i substratuppsättning, processutformning eller substrat- och biogödselhantering inom 
verksamheten. 

Nedan presenteras vad som anses som god praxis samt även vad som lagmässigt kan krävas i 
förebyggandet av smitta samt vidare spridning. Bilden representerar en generell biogasanläggning med 
tillhörande transportkedjor och inte den planerade Göteneanläggningen specifikt.  
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Sweco bedömer att anläggningen som planeras i Götene är väl planerad med utgångspunkt från 
branschstandard samt vad som krävs lagmässigt. Risken för salmonellautbrott eller vidare spridning från 
den planerade anläggningen i Götene anser vi vara lika låg eller lägre än alla andra liknande 
biogasanläggningar som vi har erfarenhet från i Norden.  

Sammanfattningsvis: 

• Layouten är väl genomtänkt med avseende på hanteringen inom ren och oren zon, vilket ger 
minskad risk för korskontamination  

• Tydligt linjärt flöde genom hanteringskedjan, vilket ökar möjligheten att kontrollera eventuella 
smittor 

• All relevant hantering sker täckt eller slutet för att minimera risk för korskontamination 
• Tvättanordning för transporter kommer att finnas  
• Tvätt- och andra potentiellt orena processvatten kommer att recirkuleras till processen och 

hygieniseras. 
• Program för egenkontroll kommer att finnas för att säkerställa efterlevnad av lagkrav  
• Rutiner för bekämpande av skadedjur kommer finnas 
• Rutiner för interna transporter kommer finnas 
• Hygieniseringsförfarande kommer att finnas vilket är den kraftigaste åtgärden för att 

säkerställa smittskyddet genom avdödning av skadliga mikroorganismer 
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1. Leverantörskontroller 
2. Fordonsrengöring 
3. Täckta transporter 
4. Hygienrutiner 
5. Mottagningskontroll 
6. Sluten eller täckt förvaring och hantering 
7. Rena och orena zoner/transportvägar 
8. Hygieniseringsförfarande 
9. Täckta biogödsellager 
10. Slutproduktkontroll av biogödsel 
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• Det planeras för täckta biogödsellager på anläggningen 
• Lång erfarenhet inom företaget från certifiering av biogödsel enligt både SPCR 120 och KRAV, 

vilket säkerställer en god kontroll kring hantering av leverantörskontroller, hygienrutiner, 
provtagningsrutiner och analyser, spårbarhet, systemteknisk granskning etc. Efterlevnad följs 
dessutom upp vid revisioner av certifieringsorganet 

• Företaget har erfarenheter från tidigare fall av salmonellautbrott, vilket resulterat i väl 
genomarbetade rutiner kring minimering och hantering av smitta och smittspridning 
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