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Sammanfattning 

Götene kommun planlägger ett område vid del av fastigheterna Fullösa 3:11, Götene 2:2 

och Götene 16:2. Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av en biogasanläggning 

cirka 700 meter norr om Götene tätort, norr om Västerbyverket, samt en tillhörande 

tillfartsväg från Värmevägen. Planområdet omfattar ca 8,8 hektar och utgörs till största 

del av brukad skogs- och åkermark.  

Denna miljökonsekvensbeskrivning har upprättats då genomförandet av planförslaget 

bedöms medföra en betydande miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivning redovisar och 

analyserar de miljömässiga konsekvenser som ett genomförande av detaljplanen kan 

antas medföra. I miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs också konsekvenserna för 

miljön och områdets sannolika utveckling vid ett nollalternativ, d.v.s. att planen inte 

genomförs. 

Parallellt med detaljplaneprocessen pågår en process för ansökan om tillstånd för 

miljöfarlig verksamhet då den planerade verksamheten inom planområdet omfattas av 

tillståndsplikt.  

Avgränsning av miljöaspekter  

I samråd med Länsstyrelsen i Västra Götalands län har följande miljöaspekter bedömts 

kunna ha betydande påverkan och lyfts därmed fram i denna 

miljökonsekvensbeskrivning:  

 

• Lukt 

 

• Utsläpp till luft 

 

• Risk 

• Klimat • Utsläpp till vatten • Landskap och 
kulturmiljö 

• Buller • Naturmiljö 

 

• Brukningsvärd 
åkermark 

Geografisk avgränsning  

Miljökonsekvenserna beskrivs normalt främst för området som ligger inom eller i nära 

anslutning till planområdet. För vissa aspekter görs bedömningen inom ett större 

geografiskt område.  

Miljökonsekvenser  
 

Lukt - Vid normaldrift och vid de skyddsåtgärder som genomförs för att minimera 

luktpåverkan bedöms ett genomförande av planen inte bidra till olägenhet för närboende 

eller närliggande verksamheter. 

Obetydliga eller i enstaka fall små negativa konsekvenser. 

Klimat - Ett genomförande av planen bidrar till att totalt sett minska mängden 

växthusgaser som släpps ut i atmosfären genom att möjliggöra för produktion av biogas.  

Stora positiva konsekvenser. 
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Buller - Gällande bullerriktvärden kommer att innehållas vid ett genomförande av planen, 

dock kommer ljudnivåerna vid den närmaste närbelägna bostaden och en del av gång- 

och cykelvägen och skogen i närheten av planområdet att öka. En förändrad ljudbild kan 

komma att upplevas. 

Obetydliga med risk för små negativa konsekvenser. 

Utsläpp till luft - Ett genomförande av planen kommer bidra till ökade lokala utsläpp av 

luftföroreningar, som bl.a. NOX och partiklar, vilka huvudsakligen kommer från 

tillkommande transporter. Den biogas som kommer att produceras bidrar samtidigt till att 

sänka utsläppen av skadliga luftföroreningar totalt sett inom regionen.  

Stora positiva konsekvenser. 

Utsläpp till vatten - Dagvattenhanteringen inom planområdet kan utformas med 

fördröjning och rening för att omhänderta och rena dagvatten innan det når recipient. 

Beräknade föroreningshalter ut från planområdet ligger i regel under riktvärden för 

utsläpp till vatten. 

Obetydliga konsekvenser. 

Naturmiljö - Skogs- och jordbruksmark kommer att tas i anspråk inom planområdet. 

Föreslagna kompensationsåtgärder, bland annat ett utjämningsmagasin med 

efterpoleringssteg, bedöms bidra positivt till den biologiska mångfalden.  

Obetydliga till små positiva konsekvenser. 

Risker - Flera riskutredningar har genomförts för att identifiera risker med planerad 

verksamhet.  

Risker som identifierats berör främst risk för trafikolycka, olycka med farligt gods, risker 

där brand blir konsekvens samt utsläpp av farliga ämnen. Sammantagen bedömning är 

att efter genomförda skyddsåtgärder vid planerad verksamhet är konsekvenserna för 

skada på människors hälsa och miljön acceptabla. 

Landskap och kulturmiljö - Inga fornlämningar har påvisats inom planområdet.  

Anläggningen kommer att ha viss påverkan på landskapsbilden, dock kommer den inte 

påverka vyerna över Kinnekulle eller riksintresset för kulturmiljövården.  

Obetydliga konsekvenser. 

Brukningsvärd åkermark - Ett genomförande av planen kommer innebära att aktivt 

brukad åkermark tas i anspråk.  

Små negativa konsekvenser.



   

 
 
 

 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2021-01-15 

GRANSKNINGSHANDLING 

MKB TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÖTENE 2:2 

M.FL. 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

WG \\selpifs001\projekt\25475\15006110_götene_biogas\000\6_arbetsmaterial\300_detaljplan\planhandlingar\2 granskning\210115 leverans för beslut om 
granskning\strategisk miljökonsekvensbeskrivning 2021-01-15.docx 
 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning 1 

1.1 Bakgrund och syfte 1 

1.2 Miljöbedömning i planprocessen 1 

1.3 Syftet med en miljöbedömning 2 

2 Planeringsförutsättningar 2 

2.1 Planområdet 2 

2.2 Gällande planer 5 

2.3 Omgivande detaljplaner 6 

2.4 Övriga kommunala och regionala planer och program 7 

2.5 Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 8 

2.6 Riksintressen och övriga skydd 9 

3 Avgränsning 10 

3.1 Geografisk avgränsning 10 

3.2 Avgränsning av miljöaspekter 10 

3.3 Nationella och lokala miljömål 11 

3.4 Tidsmässig avgränsning 12 

4 Planförslag och alternativ 12 

4.1 Planförslaget 12 

4.2 Nollalternativet 13 

4.3 Alternativ lokalisering 14 

5 Metod och bedömningsgrunder 16 

6 Miljökonsekvenser 18 

6.1 Lukt 18 

6.2 Klimat 23 

6.3 Buller 27 

6.4 Utsläpp till luft 34 

6.5 Utsläpp till vatten 37 

6.6 Naturmiljö 43 

6.7 Risk 50 

6.8 Landskap och kulturmiljö 55 

6.9 Brukningsvärd åkermark 60 

6.10 Kumulativa effekter 63 



  

  

 
 
 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2021-01-15 

GRANSKNINGSHANDLING 

MKB TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÖTENE 2:2 M.FL. 

 

 

WG \\selpifs001\projekt\25475\15006110_götene_biogas\000\6_arbetsmaterial\300_detaljplan\planhandlingar\2 granskning\210115 leverans för beslut om 
granskning\strategisk miljökonsekvensbeskrivning 2021-01-15.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

7 Samlad bedömning 67 

8 Uppföljning 69 

9 Källor 71 
 
  



   

 
 
 

 

 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2021-01-15 

GRANSKNINGSHANDLING 

MKB TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÖTENE 2:2 

M.FL. 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

WG \\selpifs001\projekt\25475\15006110_götene_biogas\000\6_arbetsmaterial\300_detaljplan\planhandlingar\2 granskning\210115 leverans för beslut om 
granskning\strategisk miljökonsekvensbeskrivning 2021-01-15.docx 
 

 

 



  

   

 
 

1(74) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2021-01-15 

GRANSKNINGSHANDLING 

MKB TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÖTENE 2:2 M.FL.  

 

 

WG \\selpifs001\projekt\25475\15006110_götene_biogas\000\6_arbetsmaterial\300_detaljplan\planhandlingar\2 granskning\210115 leverans för beslut om 
granskning\strategisk miljökonsekvensbeskrivning 2021-01-15.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av en biogasanläggning norr om Götene 

tätort, norr om Västerbyverket, med tillhörande tillfartsväg från Värmevägen.  

Verksamhetens huvudsyfte är tillverkning och försäljning av förvätskad biogas samt 

produktion av biogödsel. Genom att behandla biologiskt nedbrytbara restprodukter kan 

metan tas om hand på ett resurseffektivt sätt samtidigt som ekologisk och fossilfri näring 

återges till åkermarken. Verksamhetens omfattning av mängden biologiskt nedbrytbara 

råvaror är en följd av lantbrukares intresse att ta tillvara energi i gödsel och andra 

restprodukter från jordbruket samt att återfå näringsrik biogödsel som är godkänt att 

använda i ekologiskt jordbruk. Även inom andra verksamheter, som exempelvis 

restauranger eller livsmedelsindustrier, finns potential att ta tillvara på energi från 

biologiskt nedbrytbara restprodukter.   

Idag samlas stora delar av biologiskt nedbrytbart material från jordbruket ej in. Gödsel 

som förvaras i öppna gödselbrunnar ger upphov till utsläpp av växthusgaser som metan 

och ammoniak. Övriga restprodukter från jordbruket lämnas antingen till 

förmultning/oplanerad kompost, eller så skickas viss fraktion till förbränning. Matavfall 

hanteras idag som brännbart avfall i Götene kommun (dock finns planer för att införa 

matavfallsinsamling till år 2021). Det finns en potential att ta tillvara energin i dessa 

produkter på ett mer resurseffektivt sätt. Biogödseln, som är en biprodukt från produktion 

av biogas, kan även ersätta obehandlad stallgödsel vilket kan bidra till minskade utsläpp 

av växthusgaser så som metan och lustgas.  

Planen möjliggör en byggrätt för användningen biogasanläggning på 20 000 m2 

byggnadsarea (BYA) för anläggningsdelarna. Byggnadernas höjder regleras till högst 28 

meter nockhöjd, med undantag för enstaka mindre byggnadsdelar som kan bli högre, 

t.ex. mindre torn och skorstenar. 

1.2 Miljöbedömning i planprocessen 

När en detaljplan upprättas ska kommunen utföra en undersökning om genomförandet av 

planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om planens genomförande 

bedöms kunna medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning av planen 

genomföras. Kommunen ska samråda om gällande avgränsningen av miljöbedömningen 

med länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska verka för att miljöbedömningsarbetet får en lämplig 

avgränsning och detaljeringsgrad. 

Miljöbedömningsarbetet dokumenteras i en rapport kallad miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB, d.v.s. detta dokument). MKB:n går tillsammans med detaljplanen ut på samråd. 

Under samrådstiden finns möjlighet för allmänheten, berörda myndigheter och sakägare 

att inkomma med synpunkter på handlingarna varefter handlingarna uppdateras efter 

inkomna synpunkter. 
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Därefter hålls planen och MKB:n tillgänglig för så kallad granskning där det återigen finns 

möjlighet att lämna synpunkter på planen till kommunen. Detaljplanen antas sedan av 

kommunfullmäktige och när den vunnit laga kraft kan själva genomförandeprocessen 

med detaljprojektering, upphandling och anläggningsarbeten påbörjas. 

När planen har antagits ska kommunen skaffa sig kunskap om den betydande 

miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt medför. Det innebär att planens 

faktiska konsekvenser ska följas upp. Syftet med detta är att kommunen tidigt ska få 

kännedom om sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte har identifierats så att 

lämpliga åtgärder för avhjälpande kan vidtas. I kapitel 8 redovisas vilken miljöaspekt som 

ska följas upp, på vilket sätt den ska följas upp, samt vem som är ansvarig för att detta 

görs. Se Figur 1 nedan för en översiktlig bild över planprocessen. 

 

 

 

1.3 Syftet med en miljöbedömning 

Enligt 6 kapitlet 1 § Miljöbalken är syftet med en miljöbedömning ”att integrera 

miljöaspekter i planering och beslutsfattande så att en hållbar utveckling främjas”. En 

strategisk miljöbedömning av en detaljplan innefattar analys och bedömning av 

konsekvenser av en planerad markanvändning och dess inverkan på miljö, hälsa och 

hushållning med naturresurser. Arbetet med den strategiska miljöbedömningen ska 

integreras med den övriga planeringsprocessen så att konflikter mellan olika intressen 

tidigt kan identifieras och så att möjligheten att finna miljöanpassade lösningar ökar.  

2 Planeringsförutsättningar 

2.1 Planområdet 

Planområdet är lokaliserat i Götene kommun, strax nordväst om Götene tätort, se Figur 2. 

Planområdet omfattar del av fastigheterna Götene 2:2, Götene 16:2 och Fullösa 3:11. 

Planområdet är ca 8,8 hektar stort. 

Byggstart 
Beslut om 
planbesked 

Plansamråd Granskning Antagande 

Figur 1. Översiktlig visualisering av planprocessen.  

 Laga kraft 
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Figur 2. Planförslagets placering i förhållande till Götene. Källa bakgrundskarta: Lantmäteriet. 

Närmaste bostadshus är Åsen och därtill Backgården i sydost som ska rivas. Avståndet 

till Åsen är cirka 550 meter. Ytterligare fastigheter på landsbygden ligger något längre 

bort. Närmast avstånd till tätorten är cirka 720 meter och avståndet till närmsta 

bostadshus i tätorten är cirka 1000 meter. Avståndet till Västerbyverket är ca 350 meter. 

Se en redovisning av avstånden i en kartbild i Figur 3.  
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Figur 3. Avstånd mellan planområdet och närliggande objekt. Västerbyverket, bostadshus och 
tätort. Källa bakgrundskarta: Lantmäteriet. 
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2.2 Gällande planer 

I gällande översiktsplan är planområdet utpekat som ett område med högt bevarande- 

och rekreationsvärde. Närliggande området öster om planområdet är utpekade som 

framtida arbets- och bostadsområden, se Figur 4. (Götene kommun, 2010) 

 
Figur 4. Karta över framtida markanvändning i gällande översiktsplan med aktuellt planområde 
markerat i grönt och svart. Kartan är beskuren. Källa: Götene kommun, 2010. 

I samrådsversionen av kommunens nya översiktsplan föreslås dock ingen framtida 

markanvändning inom det aktuella planområdet eller norr om Värmevägen. Däremot är 

området söder om Värmevägen fortsatt utpekat för verksamheter, se Figur 5 (Götene 

kommun, 2018). När översiktsplanen revideras kommer hänsyn tas till den nya 

biogasanläggningen och de begränsningar det innebär för markanvändningen i 

anläggningens närmsta omgivning. 

 

Planområdet 
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Figur 5. Figuren visar plankartan från Götene kommuns översiktsplan (2018) med aktuellt 

planområde markerat i grönt och svart. Kartan är redigerad. Källa: Götene kommun, 2018. 

2.3 Omgivande detaljplaner 

Planområdet gränsar till detaljplan ”Del av Västerby 1:281 m.fl.” vars syfte är att 

möjliggöra uppförandet av Västerbyverket, jämte anslutning till det allmänna vägnätet, Se 

Figur 6.  

Planområdet 

Värmevägen 
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Figur 6. Angränsande detaljplan i förhållande till aktuellt planområde.  

2.4 Övriga kommunala och regionala planer och program 

Götene kommuns klimat och miljöpolitiskt program 

Under 2019 antog Götene kommunkommunfullmäktige ett Klimat och miljöpolitiskt 

program där ett av målen rör begränsad klimatpåverkan (Götene kommun, 2019). I 

planen framgår det att kommunen har en viktig roll i klimatarbetet och att de kan driva på 

utvecklingen mot ett klimatvänligt samhälle. Bland annat genom god samhällsplanering 

kan kommunen skapa förutsättningar för människor att leva klimatsmart. En av målets 

indikatorer är att förutsättningar ska skapas för att andelen lokalproducerad förnyelsebar 

energi kan öka.  

Götene kommuns avfallsplan 

Kommunfullmäktige i Götene kommun antog under 2016 en avfallsplan vars syfte bland 

annat är att dra upp riktlinjer för kommunens avfallshantering. Ett av avfallsplanens 

inriktningsmål är att kommunen ska skapa bra förutsättningar för att avfall enkelt ska 

kunna sorteras för att sedan återvinnas. (Göte kommun, 2016)  
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Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen tog under 2017 

(Klimat, 2030, u.d.) fram ett dokument kallat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. 

Dokumentet redovisar regionala prioriteringar, fokusområden, möjliga åtgärder/satsningar 

för att nå det regionala målet om ett fossiloberoende samhälle senast år 2030. 

Länsstyrelsen i Västra Götaland och Västra Götalandsregionen kommer arbeta utifrån 

fyra olika fokusområden, varav följande två bedöms relevanta för detta projekt:  

Fokusområde 1 Hållbara transporter  

Varav satsningen ”Accelererad omställning till fossilfria fordon” bedöms som relevant för 

denna plan. 

Fokusområde 3 Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster  

Varav satsningen ”Större marknad för biobaserade material och drivmedel” bedöms som 

relevant för denna plan.  

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland  

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 

2017–2020 (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2017). Programmet är framtaget av 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen. Syftet 

med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en 

ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Åtgärdsprogrammet fokuserar på 

fyra utmaningar för Västra Götaland, varav två bedöms vara relevanta för denna plan:  

• Minskad klimatpåverkan och ren luft  

• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap  

2.5 Biosfärsområdet Vänerskärgården med Kinnekulle 

Ett område utnämns till biosfärområde av Unesco, FN:s organ för utbildning, vetenskap 

och kultur. Ett biosfärområde skall tjäna som ett modellområde där lokal samverkan är 

grunden men som även ska kunna skapa lokala lösningar på globala utmaningar 

(Unesco, u.d.). 

Ett biosfärområde formas efter lokala förutsättningar och alla biosfärområden är unika, 

men ska verka utifrån tre huvudsyften: 

• Bevara biologisk och kulturell mångfald, ekosystem och landskap. 

• Utveckla samhället på ett långsiktigt hållbart sätt. 

• Stödja med kunskap genom utbildning och forskning (Biosfär Vänernsskärgården 

Kinnekulle, u.d.). 

Den planerade anläggningen i Götene är ett bra exempel på en lokal samverkan mellan 

traktens lokala jordbrukare som tillsammans med Gasum bidrar till att producera ett 

hållbart bränsle och gödselmedel, vilka tillsammans bidrar till att nå uppsatta klimat- och 
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jordbruksmål. En etablering av biogasanläggningen bedöms därför kunna bidra positivt till 

en hållbar samhällsutveckling.  

2.6 Riksintressen och övriga skydd   

Geografiska områden som är av nationell betydelse kan staten peka ut som områden av 

riksintresse enligt miljöbalken. Områden kan vara av riksintresse för både bevarande och 

exploatering men också för yrkesfiske och rennäringen. 

Planen berör de yttersta delarna av påverkansområdena för två riksintressen för 

försvaret, dels för Råda övningsplats, dels för väderradar. Det finns även flera utpekade 

riksintressen i närheten av planområdet, se Figur 7. 

Kinnekulle som är utpekat riksintresse för naturvården respektive friluftslivet. Dessa ligger 

på ett avstånd om ca 3 kilometer väster om planområdet. Riksintresset för 

kulturmiljövården Kinnekulle samt riksintresset för det rörliga friluftslivet för Vänern ligger 

på ett avstånd om ca 1,5 respektive 1 kilometer och omsluter planområdet från nordost till 

nordväst. 

Både E 20 och riksväg 44 är utpekade riksintressen för kommunikation och ligger på ett 

avstånd om ca 1,6 kilometer respektive 700 meter från planområdet. Av nämnda 

riksintressen bedöms endast riksintresset för kulturmiljövård kunna påverkas indirekt 

genom påverkan på landskapsbilden och Kinnekulles siluett. 

 

Figur 7. Riksintressen i närheten av planområdet. Källa: Geodatasamverkan. 
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Inom planområdet finns det en åkerholme, ett åkerdike och ett odlingsröse som omfattas 

av biotopskydd. Läs mer om dessa objekt i kapitel 6.6. 

3 Avgränsning 

3.1 Geografisk avgränsning 

Miljökonsekvenserna beskrivs normalt främst för området som ligger inom eller i nära 

anslutning till planområdet. För naturmiljöbedömningen vägs t.ex. ekologiska 

spridningssamband in och för vattenkvalitet ingår bedömning av påverkan på 

ytvattenrecipienten. För landskapsbild görs bedömning utifrån påverkan på det 

omkringliggande landskapet och Kinnekulle.   

3.2 Avgränsning av miljöaspekter 

Avgränsning av miljöaspekter har utförts av Götene kommun i samråd med Länsstyrelsen 

i Västra Götalands län genom ett skriftligt avgränsningssamråd med handlingar daterade 

den 1 juni 2020. 

De miljöaspekter som behandlas inom ramen för MKB-arbetet redovisas och motiveras i 

Tabell 1.   
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Tabell 1. Avgränsning av miljöaspekter och motivering. 

Miljöaspekt Motivering 

Påverkan på människors hälsa – utsläpp till luft, 

lukt och buller 

Utreda och bedöma om utsläpp av luftföroreningar, 

lukt från planområdet och buller från tillkommande 

transporter kan påverka närboende 

Klimat  Utreda och bedöma planens bidrag till utsläpp av 

växthusgaser  

Utsläpp till vatten Utreda och bedöma planens hantering av dagvatten 

och släckvatten 

Naturmiljö Utreda och bedöma planens påverkan på 

naturmiljön 

Risk 
 

Utreda och bedöma planens och transporternas 

påverkan på omgivningen och omgivningens 

påverkan på anläggningen 

Landskap och kulturmiljö  
 

Utreda och bedöma planens påverkan på 

landskapsbilden och förekomsten av fornlämningar 

inom planområdet  

Brukningsvärd åkermark 
Utreda och bedöma om produktiv åkermark kommer 

att tas i anspråk och om den nya markanvändningen 

är ett väsentligt samhällsintresse  

3.3 Nationella och lokala miljömål  

Sedan 1999 finns miljökvalitetsmål antagna av regeringen som beskriver det tillstånd i 

den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. Det svenska miljömålssystemet 

innehåller ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 17 etappmål inom områdena 

avfall, biologisk mångfald, farliga ämnen, hållbar stadsutveckling, luftföroreningar och 

klimat. Definitioner och preciseringar av miljökvalitetsmålen finns på 

http://www.sverigesmiljomal.se/. 

De nationella miljömålen är specificerade på kommunal nivå i Götene kommuns (Götene 

kommun, 2019) klimat- och miljöpolitiska program. Programmet innehåller politiska mål 

och indikatorer. 

De mål som har bedömts påverkas påtagligt vid ett genomförande av planförslaget finns 

listade i Tabell 2 nedan. I tabellen redovisas globala, nationella och lokala mål. 

  

http://www.sverigesmiljomal.se/
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Tabell 2. Redovisning av berörda globala hållbarhetsmål, nationella miljökvalitetsmål och lokala 
indikatorer. Tabellen läsas uppifrån och ned.  

Nationella 

miljökvalitetsmål  

Lokala indikatorer 

Begränsad klimatpåverkan Förutsättningar ska skapas för att andelen 

lokalproducerad förnyelsebar energi kan öka. 

Levande skogar Kommunen ska tillgängliggöra fler miljöer i våra 

tätortsnära skogar. 

Tillgång till tätortsnära rekreationsområden, t.ex. 

vatten, skogar och parkområden ska tillgodoses.  

God bebyggd miljö Radon, fukt, mögel och buller ska minska då dessa 

faktorer påverkar hälsan negativt. 

Ett rikt odlingslandskap Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för 

biologisk produktion och livsmedelsproduktion ska 

skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 

bevaras och stärks. 

Frisk luft - 

Ingen övergödning - 

Ett rikt djur och växtliv - 

Giftfri miljö - 

Levande sjöar och vattendrag - 

Grundvatten av god kvalitet - 

Myllrande våtmarker - 

3.4 Tidsmässig avgränsning 

De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseåret 

2030. Vissa aspekters miljökonsekvenser kan dock sträcka sig längre fram i tiden. I den 

mån det är möjligt, rimligt och relevant behandlar MKB:n även dessa konsekvenser, 

exempelvis i avsnittet om kumulativa effekter och buller. 

4 Planförslag och alternativ 

4.1 Planförslaget 

Detaljplanens syfte är att möjliggöra etablering av en biogasanläggning norr om Götene 

tätort, norr om Västerbyverket, samt en tillhörande tillfartsväg från Värmevägen.  
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Planen möjliggör en byggrätt för användningen biogasanläggning på 20 000 m2 

byggnadsarea (BYA) för anläggningsdelarna. Byggnadernas höjder regleras till högst 28 

meter nockhöjd, med undantag för enstaka mindre byggnadsdelar som kan bli högre, 

t.ex. mindre torn och skorstenar. 

En skyddande trädridå avsätts längs med gång- och cykelvägen i öster och i 

planområdets södra del.  

Två markavvattningsföretag omprövas i de delar som berör planområdet. 

4.2 Nollalternativet 

En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av miljöns sannolika 

utveckling om planen inte genomförs. Ett nollalternativ ska inte förväxlas med nuläget 

även om dessa kan ha stora likheter. I detta fall antas nollalternativet innebära att 

detaljplanen för del av fastighet Götene 2:2 m.fl. inte genomförs och att ingen 

biogasanläggning uppförs på platsen vilket innebär att fastigheten fortsätter att användas 

som skogs- och jordbruksmark.  

Skogen direkt norr om värmeverket kommer emellertid att avverkas som planerat på 

grund av angripande barkborrar. Skogens värde i rekreationssyfte förloras därmed initialt 

även vid nollalternativet.  

Närliggande område nordost om aktuellt planområde som i den aktuella översiktsplanen 

är utpekade som bostadsbebyggelse kommer inte att bebyggas. Detta mot bakgrund av 

att områdena inte finns utpekat i samrådsversion av den nya översiktsplanen. Det 

utpekade industri/handelsområdet sydost om planområdet kommer inte hinna planläggas 

inom en tioårsperiod.  

Hantering av biologiskt nedbrytbara material och restprodukter från jordbruket och andra 

verksamheter är vid nollalternativ oförändrat. Gödsel fortsätter lagras på gårdar i 

gödselbrunnar och ger upphov till ammoniak- och metanemissioner som båda är starka 

växthusgaser. Övriga restprodukter från jordbruket lämnas antingen till 

förmultning/oplanerad kompost, eller så skickas viss fraktion till förbränning. Matavfall 

hanteras idag som brännbart avfall i Götene kommun, dock finns planer för att införa 

matavfallsinsamling till år 2021 enligt kommunens avfallsplan. (Götene kommun, 2016) 

Lustgasemissioner vid spridning av stallgödsel på åkrar fortgår vid ett nollalternativ. 

Energin i råvarorna som förädlas till förnybart fordonsbränsle tas ej tillvara och medför en 

minskad tillgång av fossilfria bränslealternativ. 

Risk för luktstörning från verksamheten uteblir vid nollalternativet. Eventuell luktbelastning 

från gödselspridning på åkermark kvarstår dock. Gödsel luktar ofta mindre efter rötning 

vilket medför att luktpåverkan från gödselspridning riskerar att vara större vid 

nollalternativet än vid etablering av biogasanläggning i området (Avfall Sverige, 2014). 

Omställningen till en klimatneutral transportsektor fördröjs då projektering och 

planläggning av verksamheter tar tid. Det betyder att en andel av de tunga transporter 

som nu förväntas ställas om, drivs med diesel under en tid framåt.  
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Förnybar eller fossil fordonsgas importeras till Götene, istället för att produceras från 

fossilfria resurser i närområdet.  

4.3 Alternativ lokalisering 

För den planerade biogasanläggningen inom planområdet har en lokaliseringsstudie 

genomförts. Denna har undersökt lämpliga platser för en biogasanläggning med följande 

urvalskriterier: placering utifrån upptagnings- och avsättningsområde för biogas, 

kommunala planer och program, riksintressen, skyddsvärden, ytbehov för 

biogasanläggningen, markåtkomst och rådighet, markförhållanden (ink. påverkan på 

jordbruksmark), teknisk försörjning, störningar i påverkansområde, risker och 

transportinfrastruktur. Utifrån ett större antal lokaliseringsalternativ valdes sedan följande 

fem lokaliseringsalternativ ut för vidare utredning; fastigheter norr om värmeverket 

Västerbyverket, Bergsmad, Kårtorp, Kollbogården, och Stenåsen (se Figur 8 nedan).  

Aktuell plats för verksamheten valdes utifrån att platsen bäst uppfyllde dessa kriterier. För 

en närmare beskrivning hänvisas läsaren till genomförd lokaliseringsstudie (Sweco, 

2020a).  
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Figur 8. Översiktlig kartbild över utredda lokaliseringar av den planerade biogasanläggningen i 

förhållande till Götene. Källa bakgrundskarta: Lantmäteriet.   
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5 Metod och bedömningsgrunder 

Konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget bedöms och redovisas i text mot 

nollalternativet. 

Beskrivningen grundar sig bland annat på de underlagsutredningar som har tagits fram 

under planprocessen. Till grund för bedömningen av miljökonsekvenser används 

relevanta kommunala planer, program och mål, nationella miljökvalitetsmål, aktuell 

forskning, riktvärden och miljökvalitetsnormer. Relevanta bedömningsgrunder redovisas 

under respektive miljöaspekt i avsnitt 6 Miljökonsekvenser. 

Bedömningen av konsekvenser genomförs i flera steg: 

• Värdet eller känsligheten hos de berörda områdena bedöms.  

• Påverkan beskrivs. Det är den förändring av fysiska eller beteendemässiga 

förhållanden som påverkas.  

• Effekten beskrivs. Det är den förändring, exempelvis i naturmiljön som påverkan 

medför.  

• Konsekvensen bedöms. Det är det sista steget där betydelsen av 

effekten/förändringen på områdets antagna värde eller känslighet bedöms. 

I miljökonsekvensbeskrivningen används en skala för att värdera konsekvenserna. 

Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och omfattningen av bedömd 

miljöpåverkan, skalan kan beskriva såväl positiva som negativa konsekvenser. 

• Mycket stora konsekvenser – Konsekvenser på riksintressen eller andra 

intressen som gäller på EU-nivå till exempel Natura 2000-områden eller 

överskridande av miljökvalitetsnormer. 

• Stora konsekvenser – Konsekvenser på riksintressen eller värden av regional 

eller kommunal betydelse. 

• Små - måttliga konsekvenser – Konsekvenser på områden eller värden av 

kommunal betydelse eller konsekvenser på områden eller värden av mindre eller 

lokal betydelse. 

• Obetydliga konsekvenser – Inga eller obetydliga konsekvenser på riksintressen, 

områden eller värden av regional eller lokal betydelse bedöms uppstå. 

För att avgöra vilken konsekvens som kan antas uppstå i de områden som berörs vägs 

områdets antagna värde/känslighet ihop med den påverkan som antas ske på området 

med hjälp av en matris, se Tabell 3 nedan.  

Att exempelvis ett riksintresse berörs betyder inte per automatik att planförslaget medför 

stora eller mycket stora konsekvenser. Påverkan kan till exempel vara av mycket 

begränsad omfattning eller endast beröra en mindre del av intresseområdet. Omvänt 

betyder det också att påverkan på aspekter av lokal karaktär – till exempel buller – även 

kan bedömas få stora konsekvenser.  
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Riskavsnittet bedöms utifrån om riskerna är acceptabla eller oacceptabla och kopplar 

därför inte bedömningen till tabellen nedan. 

Tabell 3. Bedömningsmatris. 

 
Litet värde/ låg 

känslighet 
Måttligt värde/ 

känslighet 

Högt värde/ 
hög/ stor 
känlighet 

Mycket högt 
värde/ mycket 
stor känslighet 

Stor negativ 
påverkan  

Små konse-
kvenser 

Måttliga konse-
kvenser 

Stora konse-
kvenser 

Mycket stora 
konsekvenser 

Måttlig negativ 
påverkan  

Små konse-
kvenser 

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga konse-
kvenser 

Stora konse-
kvenser 

Liten negativ 
påverkan  

Obetydliga 
konsekvenser 

Små konse-
kvenser 

Små - måttliga 
konsekvenser 

Måttliga konse-
kvenser 

Ingen/obetydlig 
påverkan 

Oförändrade/ obetydliga konsekvenser 

Liten positiv 
påverkan  

Obetydliga 
konsekvenser 

Små konse-
kvenser 

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga konse-
kvenser 

Måttlig positiv 
påverkan  

Små konse-
kvenser 

Små – måttliga 
konsekvenser 

Måttliga konse-
kvenser 

Stora konse-
kvenser 

Stor positiv 
påverkan  
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6 Miljökonsekvenser 

I detta avsnitt beskrivs konsekvenserna av nollalternativet och planförslaget. Respektive 

avsnitt inleds med en beskrivning av aktuella bedömningsgrunder följt av nuvarande 

förutsättningar samt en sammanfattande konsekvensbedömning av nollalternativ 

respektive planförslag för respektive miljöaspekt.  

Där så är rimligt och möjligt kommer avsnitten avslutas med förslag till åtgärder som kan 

minska negativa konsekvenser av planförslaget. 

6.1 Lukt  

6.1.1 Bedömningsgrunder 

Luktkoncentration och olägenhet  

I Sverige finns det inga gräns/- eller riktvärden för lukt, dock är det därför vanligt att utgå 

från exempelvis de norska riktlinjerna för att ge sammanhang till resultaten av 

spridningsberäkningarna. I Norge är rekommenderade villkor vid tillståndsprövning att 

luktstyrkan inte ska överstiga 1-2 LE/m3 (luktekvivalenter) vid bostäder, för 99e 

percentilen av timmedelvärden på månadsbasis. Definitionen av 1 LE/m3 är att 50 % av 

en population förnimmer en lukt av den koncentrationen. 

Effekten av luktstörningar är svårbedömd och upplevs ofta individuellt. Vid bedömning av 

luktstörningar används begreppet olägenhet som definieras i 9 kapitel 3 §: ”En olägenhet 

för människors hälsa avser en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk 

bedömning kan påverka människan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.   

Enligt Folkhälsomyndighetens vägledning bör en störning ha en viss varaktighet för att 

anses vara en olägenhet för människors hälsa. Antingen bör störningen pågå under en 

sammanhängande tid eller så ska den vara återkommande. Ringa eller helt tillfälliga 

störningar omfattas inte. I bedömningen ska man ta hänsyn till personer som är något 

känsligare än normalt, till exempel allergiker. Störningar som kan påverka människors 

välbefinnande, till exempel lukt, omfattas av detta (Folkhälsomyndigheten, 2019a). 

Plan och bygglagen (PBL)  

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet. 

Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö är en relevant bedömningsgrund för detta avsnitt.  

6.1.2 Nuläge 

Delar av planområdet och närliggande områden utgörs av aktivt brukad jordbruksmark 

vilket gör att det inte kan uteslutas av omgivningar emellanåt kan uppleva luktstörningar i 

samband med spridning av gödsel på åkrarna. I övrigt finns det inga luktintensiva 

verksamheter i närheten av planområdet. 
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Den förhärskande vindriktningen i området är sydvästlig och redovisas i form av en 

vindros i Figur 9 . 

 

 

Bedömning av känslighet   

Mot bakgrund av planområdets geografiska placering i landskapet som tillåter både god 

luftomväxling och skyddande trädridåer samt platsens perifera placering bedöms 

närområdet ha en låg känslighet för störningar. 

6.1.3 Påverkan, effekter och konsekvenser vid nollalternativet 

Vid ett nollalternativ uteblir uppkomst av lukt från anläggning, dock kvarstår eventuella 

luktstörningar i samband med gödsling av åkrar i området. Konsekvenserna bedöms mot 

bakgrund av detta som oförändrade.  

6.1.4 Påverkan, effekter och konsekvenser av planförslaget  

Lukt från den planerade verksamheten inom planområdet genereras främst av hantering 

av biologiskt nedbrytbara material. Nedbrytningen sker i huvudsak i efterföljande biologisk 

behandling, men nedbrytningsprocessen kan starta spontant om rätt förhållanden 

uppstår. Luktemission kan även uppstå vid olika delar av anläggningen, främst i samband 

med driftstörning. 

Som ett underlag till detaljplanearbetet har en luktutredning tagits fram i vilken 

luktemissioner från planområdet till omgivningen har beräknats. För en mer detaljerad 

redogörelse av luktspridningen till följd av planen hänvisas till aktuell utredning. (Sweco, 

2020b) 

Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig vilket innebär det att den största påverkan 

förväntas uppstå nordost om planområdet. Öster och nordost om området ligger ett tiotal 

NORTH

SOUTH

WEST EAST

1,17%

2,34%

3,51%

4,68%

5,85%

WIND SPEED 

(m/s)

 >= 11,10

 8,80 - 11,10

 5,70 - 8,80

 3,60 - 5,70

 2,10 - 3,60

 0,50 - 2,10

Calms: 1,96%

Figur 9. Vinddiagram med statistik över riktning och 
hastighet för vinden i det modellerade området. 
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fastigheter. Närmaste bostad är Åsen (vilket inkluderar Åsen, Ängsbacken och Evedal) ca 

500 meter sydost om planområdet, därefter Målaregården och Storegården ca 800–1000 

meter nordost (i vindriktningen) om planområdet. De närmaste bostadshusen i Götene 

tätort ligger ca 1000 meter söder om planområdet där verksamhet bedrivs. 

Vid normal drift av anläggningen och en utsläpphöjd på 10 meter över marknivå, är 

luktkoncentrationen för 99e percentilen av timmedelvärdena (det vill säga den 88e värsta 

timmen på året) vid närmsta bebyggelse (Åsen) och vid Målaregården ca 0,2- 0,5 LE/m3. 

Luktkoncentrationen där bebyggelsen i Götene tätort börjar och vid Storegården är ca 0,1 

LE/m3. Se Figur 10 nedan. Tittar man istället på den 99,9 percentilen (den 9e värsta 

timmen), är luktkoncentrationen <1,0 LE/m3 vid närmsta bebyggelse vid Åsen och cirka 

0,5 LE/m3 där bebyggelsen i Götene tätort börjar. Att öka utsläppshöjden till 20 meter 

över marknivå får betydelse för luktstyrkan på och i anslutning till anläggningen, men har 

endast en marginell betydelse vid närmsta bostäder1.   

Vid normaldrift kan 50 % av befolkningen vid sällsynta tillfällen uppfatta lukt på ett 

avstånd om ca 100 meter från planområdet, vilket innebär att lukt kan kännas för en 

person som uppehåller sig på den närbelägna gång- och cykelvägen och i skogen i 

närheten av planområdet. 

 
Figur 10. Luktkoncentrationer i omgivningen. 99e percentilen av timmedelvärdena för normal drift 
av anläggningen och närbelägna skyddsobjekt. (Sweco, 2020b).  
 

I luktutredningen har även ett så kallat så kallat ”worst case scenario” simulerats, vilket 

har till syfte att påvisa påverkan och effekt vid värsta tänkbara tillfälle. Ett sådant scenario 

bedöms dock som orimligt efter vidtagna åtgärder samt att simuleringen utgår från att 

reningen av ventilationsflödena inte skulle fungera under ett helt år. Vid ett tillfälle där 

luktreningen helt havererar är den uppskattade luktkoncentrationen vid Åsen och i de 

 
1 Dessa uppgifter framgår av svar på kompletteringsbegäran angående utsläppshöjder i 
miljöprövningsprocessen.  

Storegården Målaregården 

Åsen 
Götene 
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nordvästliga delarna av Målaregården ca 2-5 LE/m3 medan luktkoncentrationen i de 

östligare delarna av Målaregården, Storegården och Götene tätort är ca 1-2 LE/m3. Det 

beräknade värdet avser 99e percentilen av timmedelvärdena, dvs det 88e värsta 

timmedelvärdet på ett år. Se Figur 11 nedan. 

 

 
Figur 11. Luktkoncentrationer i omgivningen. 99e percentilen av timmedelvärdena för ett 
tillbudsscenario. (Sweco, 2020b). 
 

Vid driftstörning ökar risken för närboende att kunna uppleva lukt från anläggningen, 

vilket bekräftas av en utredning från 2014 (SGC, 2014) vilken visar att inkomna 

luktklagomål från biogasanläggningar kan härledas till tillfällen när anläggningen haft 

problem med haveri eller överjäsning, vilket den tekniska utformningen av anläggningen 

kan förebygga. Utredningen visade även att den stora majoriteten av biogasanläggningar 

inte får in några klagomål på lukt. 

För att utvärdera hur positionen på luktreningen (där luktutsläppen sker) har för påverkan 

på luktstyrkan vid närliggande bostäder har spridningsberäkningar även utförts för en 

placering av luktreningen i biogasanläggningens sydöstra hörn, den minst fördelaktiga 

positionen inom planens byggrätt. Närmaste bostad (Åsen) får luktkoncentrationer om ca 

0,7 LE/m3 för 99e percentilen och ca 1,3 LE/m3 för 99,9e percentilen av timmedelvärdena 

(på årsbasis) vid normaldrift, vilket är inom de norska riktlinjerna. Övriga bostäder på 

landsbygden exponeras för luktkoncentrationer lägre än de norska riktlinjerna. Vid ett 

scenario där luftflödet är dubbelt så högt än normalt (bedöms dock orealistiskt att 

anläggningen skulle köras med dubbla ventilationsflöden under 1 år) kommer 

luktkoncentrationen vid närmaste bebyggelse vid Åsen att vara något högre än de norska 

riktlinjerna medan övrig bebyggelse kommer få luktkoncentrationer mellan ca 1-2 LE/m3. 

Luktkoncentrationen i norra Götene ökar något vid placering av luktreningen i sydöstligt 

läge, men halterna är fortfarande lägre än de norska riktlinjerna för både normal drift och 

scenariot med dubbelt flöde. 

Storegården Målaregården 

Åsen 
Götene 
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Bedömning av påverkan  

Ett genomförande av planen bedöms sammantaget ge upphov till en obetydlig påverkan, 

med risk för en liten negativ påverkan i samband med driftstörningar.  

Samlad bedömning lukt  

Situationen i omgivningen vid planområdet bedöms vara likt nollalternativet, med tillfälliga 

luktstörningar i samband med gödsling av åkrar i området. Luktkoncentrationer om 1-2 

LE/m3 underskrids i normalfallet vid närmaste bostadshus, bortsett vid större 

driftsstörningar  

Vid normaldrift kan 50 % av befolkningen förnimma en lukt vid 100 meters avstånd vid 

sällsynta tillfällen. Enligt Miljöbalken 9 kapitel 3 § definieras en olägenhet som ”En 

olägenhet för människors hälsa avser en störning som enligt en medicinsk eller hygienisk 

bedömning kan påverka människan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”. 

Utifrån nuvarande underlag och Folkhälsomyndighetens vägledning bedöms den 

planerade verksamheten vid normaldrift inte utgöra en olägenhet då luktkoncentrationen 

vid de närmaste närbelägna bostäderna bedöms vara så pass låga att eventuell störning 

bedöms vara ringa, även för något känsligare personer. Antalet driftstörningar med 

faktiska luftutsläpp som påverkar närboende tolkas utifrån ovan citerad studie (SGC, 

2014) som ovanliga. Om driftstörning uppstår är det under korta och enstaka tillfällen. 

Konsekvenserna bedöms mot bakgrund av områdets låga känslighet och planens 

begränsade påverkan (obetydlig med risk för liten negativ) sammantaget ge upphov till 

obetydliga konsekvenser med risk för små negativa konsekvenser i samband med 

driftstörningar. 

Miljökvalitetsmål 

Planförslaget bedöms under denna aspekt främst påverka miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö. Detta utifrån målets preciseringar om Infrastruktur samt Hälsa och 

säkerhet. Utifrån ovan förda resonemang är anläggningens placering vald för att 

minimera påverkan på människors hälsa och omgivande miljö. Risken för att närboende 

kommer uppleva luktstörningar bedöms vara liten. Sammantaget bedöms inte miljömålet 

påverkas negativt vid ett genomförande av planen.   

6.1.5 Förslag till åtgärder och uppföljning 

För att minska risken för negativ påverkan på närliggande bostäder bör luftutsläppen 

inom planområdet ske så långt bort som möjligt från närliggande bostäder. 

Luktaspekten behöver följas upp när verksamheten är i drift för att bedöma den 

planerade verksamhetens luktpåverkan till omgivningen.  

6.1.6 Osäkerheter 

Spridningsberäkningar av lukt är en teoretisk modell som gör en bästa uppskattning av 

verkligheten givit de förutsättningar som finns. Det kan även finnas osäkerheter i övriga 
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indata samt att tidsupplösningen gör att momentana luktstörningar till exempel inte 

fångas upp. Uppfattning av lukt är dessutom subjektivt och vissa människor uppfattar 

lukter med en luktstyrka betydligt lägre än 1 LE/m3, varför klagomål på lukt kan 

förekomma även om verksamheten inte överstiger den lukttröskeln.  

6.2 Klimat 

6.2.1 Bedömningsgrunder 

Sveriges klimatmål och klimatpolitiska ramverk  

Under 2017 antog Sverige ett klimatpolitiskt ramverk. Detta ramverk består av en 

klimatlag, klimatmål och ett klimatpolitiskt råd.  

Sverige har ett långsiktigt klimatmål om att nettoutsläppen ska vara noll senast år 2045. 

Det innebär att utsläppen inom Sveriges gränser ska vara minst 85 procent lägre år 2045 

jämfört med år 1990 och att resterande utsläpp kan täckas fullt eller till viss del av 

kompletterande åtgärder. (Naturvårdsverket, 2019a) 

Kommunala och regionala mål  

Det finns både kommunala och regionala program och mål kopplade till en minskad 

klimatpåverkan som aktuell plan berör. Dessa är: 

Götene kommuns klimat och miljöpolitiskt program  

Under 2019 antog Götene kommunfullmäktige ett Klimat och miljöpolitiskt program där ett 

av målen rör begränsad klimatpåverkan (Götene kommun, 2019). I planen framgår det att 

kommunen har en viktig roll i klimatarbetet och att de kan driva på utvecklingen mot ett 

klimatvänligt samhälle. Bland annat genom god samhällsplanering kan kommunen skapa 

förutsättningar för människor att leva klimatsmart. En av målets indikatorer är att 

förutsättningar ska skapas för att andelen lokalproducerad förnyelsebar energi kan öka.  

Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om 

Länsstyrelsen i Västra Götalands län och Västra Götalandsregionen tog under 2017 fram 

ett dokument kallat ”Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om”. Dokumentet redovisar 

regionala prioriteringar, fokusområden, möjliga åtgärder/satsningar för att nå det 

regionala målet om ett fossiloberoende samhälle senast år 2030. Länsstyrelsen i Västra 

Götaland och Västra Götalandsregionen kommer arbeta utifrån fyra olika fokusområden, 

varav följande två bedöms relevanta för denna detaljplan:  

Fokusområde 1 Hållbara transporter  

Varav satsningen ”Accelererad omställning till fossilfria fordon” bedöms som relevant för 

denna detaljplan.  

Fokusområde 3 Förnybara och resurseffektiva produkter och tjänster  

Varav satsningen ” Större marknad för biobaserade material och drivmedel” bedöms som 

relevant för denna detaljplan.  
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Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland 

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 

2017–2020 (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2017). Programmet är framtaget av 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen. Syftet 

med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en 

ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Åtgärdsprogrammet fokuserar på 

fyra utmaningar för Västra Götaland, varav två bedöms vara relevanta för detta projekt:  

• Minskad klimatpåverkan och ren luft  

Varav åtgärderna ”minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik 

i tätorter” och ”minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften” 

bedöms vara relevanta bedömningsgrunder.  

Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan är en relevant bedömningsgrund för detta 

avsnitt.  

6.2.2 Nuläge 

Utsläppen av växthusgaser i Västra Götaland län, räknat i koldioxidekvivalenter (CO2e )2, 

var under 2017 totalt 10,2 miljoner ton. De totala utsläppen från industrisektorn var 2017 

drygt 4,6 miljoner ton. Den näst största utsläppskällan i länet är transportsektorn som 

bidrog till ca 2,7 miljoner ton växthusgasutsläpp under 2017 därefter följt av jordbruket 

som bidrog med ca 1,2 ton. I beräkningen av jordbrukets växthusgasutsläpp ingår 

gödslets klimatpåverkan (Sveriges miljömål, u.d.). 

De totala växthusgasutsläppen i Götene kommun var cirka 157 610 ton 

(Naturvårdsverket, 2019b). 

Se Figur 12 nedan för en redovisning av utsläppen per sektor under 2017.  

 
Figur 12. Diagrammet redovisar utsläppen per sektor för år 2017. Källa: Sveriges 

miljömål, u.d. 

 
2 Koldioxidekvivalenter är ett mått på utsläpp av växthusgaser som tar hänsyn till den 
aktuella gasens förmåga att bidra till växthuseffekten och global uppvärmning. 

Produktanvändning (inkl. lösningsmedel)

Avfall (inkl. avlopp)

Arbetsmaskiner
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Bedömning av känslighet  

Mot bakgrund av att nuvarande situation med höga koldioxidhalter i atmosfären och att 

utsläpp av växthusgaser ger en global påverkan bedöms klimatet har en mycket stor 

känslighet för påverkan av klimatpåverkande gaser. 

6.2.3 Påverkan, effekter och konsekvenser vid nollalternativet 

Konsekvenserna vid ett nollalternativ bedöms vara oförändrade. Detta eftersom 

utsläppen koldioxid vid nyttjande av dieselolja som fordonsbränsle och utsläpp av metan, 

ammoniak och lustgas vid lagring och spridning av gödsel kommer att fortsätta. 

Klimatpåverkan från detta orötade gödsel beräknas till totalt 34 644 ton 

koldioxidekvivalenter3.  

Detta scenario bedöms försvåra uppfyllandet av regionens och kommunens mål om 

minskad klimatpåverkan och lokalt producerad förnyelsebar energi. 

6.2.4 Påverkan, effekter och konsekvenser av planförslaget  

Som en följd av planen uppkommer det utsläpp av växthusgaser i samband med 

lastbilstransporter till och från planområdet samt från de arbetsfordon som kör runt inom 

själva planområdet. De största utsläppen sker i samband med lastbilstransporterna. I 

Tabell  4 nedan redovisas de samlade utsläppen under ett år. Beräkningarna baseras på 

en transportsimulering i NTMCalc Basic 4.0. Lastbil 34-40 ton med en last om 35 ton och 

euro 6 motor, dieseldriven. Total transport av 800 000 ton gods. Årliga utsläpp från 

verksamhetens arbetsmaskiner har beräknats utifrån maskinernas genomsnittliga 

bränsleförbrukning och emmissionsfakta för HVO enligt Trafikverkets handbok för 

vägtrafikens luftföroreningar. (Trafikverket, 2019) 

Tabell  4. Tabellen redovisar beräknade utsläpp av koldioxidekvivalenter från transporterna till och 
från planområdet samt från arbetsmaskiner.  

Samlade koldioxid 
ekvivalenter  

671 ton CO2-ekvivalenter 

 

I biogasanläggningar kan metanläckage uppstå i olika delar av systemet och 

säkerhetsrutiner och teknik för att minimera dessa utsläpp är viktiga (läs mer i MKB:n för 

tillståndsansökan). Metan är även en kraftig växthusgas, 23 gånger starkare än koldioxid. 

Det finns även mindre mängder svavelväte som både är giftigt och korrosivt. Vid lagring 

och spridning av biogödsel finns risk att lustgas (N2O) bildas som är 296 gånger starkare 

än koldioxid. I samband med lagring kan även utsläpp av ammoniak ske, vilket bidrar till 

försurning och övergödning.  

 
3 För metodbeskrivning och beräknade utsläppssiffror hänvisas läsaren till MKB:n för 
tillståndsansökan. 
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Uppskattad energianvändning för anläggning uppgår till är 5500 MWh/år i värmebehov 

och 9600 MWh/år i elbehov. Värme kan antingen levereras från Västerbyverkets 

biobränsleeldade panna eller från egen biobränsleeldad panna.  

Eftersom anläggningen i huvudsak behandlar gödsel blir växthusgasutsläpp negativa för 

anläggningen. Vid enbart rötning av gödsel bidrar en produktion på 130 GWh LBG till 

negativa växthusgasemissioner motsvarande -9360 ton CO2-ekvivalenter per år.  

Utsläpp av växthusgaser bidrar till ett förändrat klimat. Detta kan orsaka flertalet direkta 

och indirekta effekter, såsom varmare och fuktigare klimat, vilket kan öka skördar men 

samtidigt påverka negativt i och med risken för spridning av nya växtsjukdomar. 

(Jordbruksverket, 2017a). Ett förändrat klimat ger också upphov till fler och längre 

värmeböljor, vilket bland annat bidrar till ökad dödlighet (SMHI, 2020). 

Bedömning av påverkan  

Ett genomförande av planen bedöms sammantaget ge upphov till en stor positiv 

påverkan.  

Samlad bedömning 

Ett genomförande av planen kommer bidra till att kunna producera biogas som ersättning 

för fossila drivmedel och minska utsläpp av metan- och lustgas till miljön från orötad 

gödsel.  

Ett genomförande av planen bedöms bidra positivt till regionens och kommunens 

uppsatta mål om minskad klimatpåverkan och lokalt producerad förnyelsebar energi.  

Mot bakgrund av klimatets mycket stora känslighet och planens måttligt positiva påverkan 

bedöms ett genomförande av planen ge upphov till stora positiva konsekvenser för 

klimatet.  

Miljökvalitetsmål 

Planförslaget bedöms under denna aspekt främst påverka miljökvalitetsmålet Begränsad 

klimatpåverkan. Utifrån ovan förda resonemang kommer produktionen av fossilfria 

drivmedel att totalt sett minska växthusgasutsläppen vid ett genomförande av planen.  
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6.3 Buller 

6.3.1 Bedömningsgrunder 

Definition 

Buller definieras som oönskat ljud.  

Riktvärden för industribuller 

Den planerade verksamheten inom planområdet omfattas av riktvärden för buller från 

industriverksamheter. I Naturvårdsverkets rapport 6538, Vägledning om industri- och 

annat verksamhetsbuller (Naturvårdsverket, 2015) anges riktvärden för ljudnivåer 

utomhus vid bostäder, skolor, vårdinrättningar och friluftsområden, dessa redovisas i 

Tabell 5 nedan. 

Tabell 5. Riktvärden för industribuller utomhus vid bostäder, skolor förskolor, vårdlokaler och 
friluftsområden. Källa: Naturvårdsverket, 2015. 

 Leq dag  

(06-18) 

Leq kväll   

(18-22) samt 

lör-, sön- och 

helgdag  

(06-18) 

Leq natt  

(22-06) 

Maximal 

ljudnivå 

nattetid  

(22-06) 

Utomhus vid 

bostäder, 

skolor, 

förskolor och 

vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 55 dBA 

Friluftsområden 40 dBA 35 dBA 35 dBA 50 dBA 

 

Enligt Naturvårdsverkets vägledning avses friluftsområden områden i översiktsplan för 

det rörliga friluftslivet eller andra områden som nyttjas mer frekvent för friluftsliv där 

naturupplevelsen är en viktig faktor och där en låg ljudnivå utgör en särskild kvalitet.   

Närliggande grönområde och gång- och cykelväg bedöms inte utgöra friluftsområde i 

denna bemärkelse mot bakgrund av att området i samrådsversionen av den nya 

översiktsplanen inte är utpekat som ett natur- eller friluftsområde.  

Riksintresset för det rörliga friluftslivet, Vänern bedöms dock utgöra ett sådant område 

som avses ovan.  

Riktvärden för trafikbuller 

För bedömning av trafikbuller till befintliga bostäder har Naturvårdsverket (2020a) tagit 

fram en vägledning ”Riktvärden för buller från väg och spårtrafik vid befintliga bostäder”. 

Vägledningen hänvisar till riktvärdena iinfrastrukturproposition 1996/97:53, vilka redovisas 

i Tabell 6.  
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För att en god miljökvalitet ska nås utanför bostäder bör, enligt infrastrukturpropositionen 

1996/97:53 och anknytande dokument från centrala myndigheter, i normalfallet nivåer i 

Tabell 6 följas.  

Tabell 6. Riktvärden för trafikbuller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 

Bostad fasad, 

(Leq24h) 

Bostad uteplats 

(Leq24h) 

Bostad uteplats 

(Lmax) 

55 dBA* ~55 dBA 70 dBA*** 

*Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår. 

**Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max1-5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22-06.7 

 

Enligt praxis i tillsynsärenden behöver åtgärder i normalfallet övervägas först om 

”åtgärdsnivåerna” överskrids. I Tabell 7 visas riktvärden utomhus för att avgöra när 

skyddsåtgärder eller andra försiktighetsmått behöver övervägas. 

 
Tabell 7 - Riktvärden för trafikbuller vid befintliga bostäder (frifältsvärden). 

  
~2015 och framöver ”nya 
bostadsbyggnader”IV 

1997 - ~ 2015 
”nyare befintlig miljö” 

- 1997 
”äldre befintlig miljö” 

Vägbuller vid 

fasad 

Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBA Leq24h 65 dBA Leq24h 

Spårbuller vid 

fasad 

Se planbeskrivning 

eller bygglov 

60 dBA Leq24h 55 dBAI Lmax inne 

natt 

Väg och spår 

uteplats 

Se planbeskrivning 

eller bygglov 

55 dBA Leq24h
II /70 

dBA LmaxIII 

  

I Tidsvägning Fast. Värdet inomhus får överskridas max1-5 ggr/årsmedelnatt, kl. 22-06 

II Nivån 55 dBA vid uteplats gäller i första hand vid spår. 

III Tidsvägning Fast. Får överskridas max 5 ggr/genomsnittlig maxtimme, kl. 06-22. 

IV Se 26 kap. 9a § miljöbalken. Begränsningen i tillsynen enligt miljöbalken gäller nya bostadsbyggnader i de 

fall ärenden om detaljplan eller bygglov har påbörjats efter den 1 januari 2015. 

6.3.2 Nuläge 

Planområdet är beläget inom ett område som är påverkat av vägtrafikbuller, främst från 

riksväg 44. Se Figur 13 nedan.  
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Figur 13. Områden som är påverkade av vägtrafikbuller över 30 dBA4. Planområdet markerat med 
grön ellips. (Länsstyrelsen i Västra Götalands läns webbgis, u.d.) 
 

Västerbyverket och dess tillfartsväg (Värmevägen) bidrar till en viss bullerpåverkan i 

omgivningen. Omfattningen är dock oklar eftersom inga mätningar eller beräkningar har 

utförts. I övrigt finns det inga betydande bullerkällor i närheten av planområdet.  

Bedömning av områdets känslighet 

Mot bakgrund av planområdets perifera placering bedöms närområdet ha en låg 

känslighet för störningar. 

6.3.3 Påverkan, effekter och konsekvenser vid nollalternativet  

Vid ett nollalternativ kommer planområdet inte att bebyggas. Beräkningar visar emellertid 

att trafikmängderna på vägarna närmast planområdet ändå kommer att öka (Sweco, 

2020c; Trafikanalys, 215) vilket ger att även vägtrafikbullret till vis del kommer att öka. 

Bostadshus utmed väg 44 söder om planområdet får som högst dygnsekvivalenta5 

ljudnivåer upp till 59 dBA och byggnader vid väg 2727 öster om planområdet får upp till 

 
4 Ljudnivå mäts i decibel (dB). Bokstaven A i detta sammanhang betyder att vissa frekvenser av 

bullret exkluderats för att efterlikna människans möjlighet att uppfatta ljud, där känsligheten för låga 

frekvenser är betydligt lägre än känsligheten för högre frekvenser.  

5 Den ekvivalenta ljudnivån beskriver trafikbullret (medelljudnivå) under ett genomsnittligt dygn 

(årsmedeldygn). 
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56 dBA. Bostaden närmast planområdet, Åsen (Götene 1:15), beräknas exponeras för en 

ekvivalent ljudnivå om 46 dB och en maximal ljudnivå6 om 57 dB.  

Trafikbullernivåerna kommer vid ett nollalternativ inte att överskrida riktvärdena för ”äldre 

befintlig miljö”, dvs. bostäder byggda före våren år 1997. För fem bostadsbyggnader vid 

väg 44 och en byggnad vid väg 2727 beräknas ekvivalenta ljudnivåer högre än 55 dBA. 

Denna ljudnivå motsvarar riktvärdet för ”nyare befintlig miljö”, dvs. bostadshus som har 

byggts efter år 1997. 

Forskning har visat att det finns förhöjd risk för negativa hälsoeffekter vid exponering för 

ekvivalenta ljudnivåer vid bostaden om 50 dBA eller högre (WHO, 2018). Läs mer om 

hälsoeffekter i avsnittet nedan.  

Konsekvenserna bedöms som obetydliga med risk för negativa konsekvenser i och med 

att gällande riktvärden för äldre miljö innehålls, och att riktvärden för nyare befintlig miljö 

överskrids endast vid enstaka byggnader som befinner sig direkt vid närliggande statliga 

vägar. Boende i närheten av trafikerade vägar exponeras för ljudnivåer som enligt 

forskningen har visat på förhöjd risk för ohälsa.   

6.3.4  Påverkan, effekter och konsekvenser av planförslaget  

Som ett underlag till planarbetet har en extern bullerutredning tagits fram (Sweco, 2020c) 

för att bedöma bullernivåerna när den planerade verksamheten inom planområdet är i 

drift. För en närmare beskrivning av bullerpåverkan hänvisas till denna rapport. 

Transporter med lastbilar till och från anläggningen samt körning med hjullastare 

beräknas vara de mest dominerande bullerkällorna avseende bullerpåverkan till bostäder 

öster och söder om planområdet. Transporter till och från anläggningen kommer att ske 

under hela dygnet, dock med färre transporter under kvälls- och nattid. Även stationära 

ljudkällor har tagits med i genomförda beräkningar. 

Utredningen har delat upp bullrande verksamheter i industribuller respektive trafikbuller. 

Industribuller 

Industribullerkällor innefattar bland annat in- och utleveranser med lastbilar inom 

planområdet, hantering av material med hjullastare samt ventilation- och kylanläggningar 

för olika objekt inom planområdet. Utredningens beräkningar, utifrån gällande 

utformningsförslag, ger att gällande riktvärden innehålls. Vid den mest bullerutsatta 

fastigheten Götene 1:15 (Åsen) beräknas den ekvivalenta ljudnivån för dag och kvällstid 

till 39 dBA (och för nattetid 37 dBA). Maximal ljudnivå för nattetid beräknas till 43 dBA. 

 
6 Maximal ljudnivå anger högsta ljudnivån under en viss tidsperiod. 
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Figur 14. Industribuller. Ekvivalent ljudnivå dag- och kvällstid (kl. 06-22) Vardagar, lör-, sön- och 
helgdagar. Figuren utgår från en gammal utbredning av planområdet. Detta bedöms dock inte 
påverka resultaten. (Sweco, 2020c). 

 

Riktvärdet för friluftsområden för dagtid beräknas överstigas inom området cirka 450 

meter norr om planområdet.  

Utredningens beräkningar visar att gällande riktvärden inte heller kommer att överskridas 

vid en eventuell förändrad verksamhetsutformning eftersom planområdet ligger på ett 

tillräckligt långt avstånd till närliggande bostäder och friluftsområde. 

Trafikbuller 

Trafiken in till planområdet kommer dock att bidra till att trafikbullernivåerna längs 

Värmevägen kommer att öka eftersom vägen i nollalternativet endast trafikeras av fordon 

till och från Västerbyverket. Ljudnivåerna vid Åsen, vilket är det bostadshus som ligger 

närmast anläggningen och som är mest utsatt för trafikbuller från Värmevägen, beräknas 

exponeras för en ekvivalent ljudnivå om 47 dBA och maximal ljudnivå 59 dBA, vilket 

innebär ökning av ljudnivåer mellan 2 och 3 dB. (Se Figur 15) 

Det beräknas inga överskridanden av riktvärden för trafikbuller vid befintliga bostäder för 

”äldre befintlig miljö”, dvs. bostäder byggda före våren år 1997. Samma antal byggnader 

beräknas få ljudnivåer som överstiger ekvivalent ljudnivå 55 dBA, som motsvarar 

39 dBA 

35 dBA 
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riktvärden för bostadshus som har byggts efter år 1997. Det innebär att byggnation av 

biogasanläggningen inte leder till en ökning av antalet bostadsbyggnader där riktvärden 

för trafikbuller för nyare befintlig miljö riskerar överskridas. 

Inget bostadshus beräknas vara utsatt för maximal ljudnivå högre än 70 dBA, som 

motsvarar riktvärdet för uteplatser vid bostäder byggda efter år 1997. 

 
Figur 15. Trafikbuller. Ekvivalent ljudnivå (kl. 00-24). Figuren utgår från en gammal utbredning av 
planområdet. Detta bedöms dock inte påverka resultaten.  (Sweco, 2020c). 

 

Angående effekter på människors hälsa visar vissa undersökningar att industribuller är 

lika störande som vägtrafikbuller eller något mer. Störning är dock en subjektiv reaktion 

som påverkas av flera faktorer än bara själva bullerexponeringen, särskilt vid låga 

ljudnivåer. Exempel på faktorer är individens attityd, hälsotillstånd, känslighet och tidigare 

erfarenheter av buller samt när bullret förekommer (Folkhälsomyndigheten, 2019b). 

Det finns flera negativa effekter av samhällsbuller, varav sömnstörning och hjärt-och 

kärlsjukdom är några av de allvarligare effekterna vilka kan leda till negativa 

konsekvenser för människors hälsa (WHO, 2018). Som ovan nämnt har forskning inom 

området visat att det finns en förhöjd risk för negativa hälsoeffekter vid exponering för 

ekvivalenta ljudnivåer vid bostaden om 50 dBA eller högre. Den enskilda individens 

riskökning är liten, men sett till ett samhällsperspektiv kan konsekvenserna bli mer 

omfattande eftersom ett stort antal människor exponeras för buller i dagens samhällen. 

46 dBA 

49 dBA 

53 dBA 

55 dBA 

55 dBA 

54 dBA 

50-52 dBA 

56 dBA 

46-52 dBA 

57 dBA 

58-59 dBA 
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Det finns även flera osäkerheter kopplade till exponeringen för trafikbullret, såsom 

husfasadernas bullerdämpande egenskaper (som påverkar ljudmiljön inomhus) samt var 

de vanliga uppehållsrummen (sovrum och vardagsrum) är belägna. Är dessa rum vända 

bort från vägen är det sannolikt att ljudnivåerna i dessa rum är lägre och därmed lägre 

risk för att störas av trafikbullret.  

De beräknade ljudnivåerna, främst från tillkommande lastbilstrafik, bedöms vara aktuella 

under en längre tidshorisont till dess att strängare krav på fordon införs. 

Bedömning av påverkan 

Sammantaget bedöms planen ge upphov till obetydlig till liten negativ påverkan. 

Industribullrets påverkan bedöms som obetydlig då inga riktvärden överskrids och 

omgivningens påverkan i stort är begränsad till några hundra meters radie kring 

planområdet.  

Planens bidrag till tillkommande trafik och därmed högre ljudnivåer längs de statliga 

vägarna bedöms vara obetydlig pga. en knappt hörbar ökning av buller med upp till +1dB. 

För nollalternativ och utbyggnadsalternativ bedöms samma antal byggnader exponeras 

för ekvivalenta ljudnivåer över 55 dBA vid fasad, vilket motsvarar riktvärdet för 

bostadshus som har byggts efter år 1997. Dock kommer den ökande trafiken och därmed 

ljudnivåerna på Värmevägen att öka så pass mycket att det inte kan uteslutas att de 

boende vid Åsen kommer uppleva en förändrad ljudbild. 

Samlad bedömning 

Gällande bullerriktvärden, både för industribuller och trafikbuller, kommer att innehållas 

vid ett genomförande av planen. Dock kommer ljudnivåerna i den närmaste omgivningen 

till planområdet att öka något vilket gör att en förändrad ljudbild kan komma att upplevas 

vid vistelse på gång- och cykelvägen samt i närliggande skog. 

Tillkommande trafik bedöms främst påverka ljudmiljön längs Värmevägen vilket gör att 

boende vid Åsen kan uppleva en förändrad ljudbild.   

Konsekvenserna bedöms mot bakgrund av områdets låga känslighet och planens 

begränsade påverkan (obetydlig - liten negativ) sammantaget att ge upphov till obetydliga 

med risk för små negativa konsekvenser. Detta mot bakgrund av att närliggande bostäder 

antas klara gällande svenska riktvärden för buller för det beräknade framtidsscenariot 

samtidigt som de boende vid Åsen troligtvis kommer att uppleva en förändrad ljudbild från 

tillkommande trafik på Värmevägen.  

Miljökvalitetsmål  

Planen bedöms under denna aspekt främst påverka miljökvalitetsmålet God bebyggd 

miljö. Detta utifrån målets preciseringar om Infrastruktur, Natur- och grönområden samt 

Hälsa och säkerhet. Lokaliseringen av planområdet är bland annat valt utifrån att 

minimera påverkan på människors hälsa och omgivande miljö. Svenska riktvärden 

bedöms kunna innehållas. Det föreligger dock risk för att närboende kommer uppleva 

bullerstörningar till följd av tillkommande lastbilstrafik och att grönområdet i närheten av 
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verksamheten blir mindre attraktivt att vistas inom. Sammantaget bedöms miljömålet 

riskera påverkas negativt. 

6.4 Utsläpp till luft 

6.4.1 Bedömningsgrunder 

Plan och bygglagen (PBL)  

Enligt 2 kap. 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 

lämpad för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt 

till möjligheterna att förebygga luftföroreningar. 

Miljökvalitetsnormer för luft  

Luftkvalitetsförordningen (2010:477) anger de föroreningsnivåer som människor kan 

utsättas för utan fara för olägenheter av betydelse eller som miljön eller naturen kan 

belastas med utan fara för påtagliga olägenheter. Miljökvalitetsnormer finns bl.a. angivna 

för kvävedioxid, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar (PM10 och 

PM2,5) och ozon i utomhusluft. 

I denna detaljplan bedöms miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, kväveoxider och 

partiklar (PM10) vara relevanta bedömningsgrunder, se Tabell 8 nedan.  

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland  

Åtgärdsprogrammet fokuserar på fyra utmaningar för Västra Götaland, varav ett bedöms 

vara relevant för denna plan:  

• Minskad klimatpåverkan och ren luft  

Varav åtgärderna ”minska exponeringen för höga halter av partiklar från vägtrafik 

i tätorter” och ”minska exponeringen för höga halter kvävedioxid i stadsluften” 

bedöms vara relevanta bedömningsgrunder för denna aspekt.  

Miljökvalitetsmål  

Det nationella miljökvalitetsmålet Frisk luft bedöms vara relevant bedömningsgrund i 

detta avsnitt. 

6.4.2 Nuläge 

De största bidragande utsläppskällorna i närheten av planområdet är från trafik på riksväg 

44 samt utsläpp från Västerbyverket. Riksväg 44 har en trafikmängd om drygt 5 000 

fordon förbi Götene och Västerbyverket rapporterade under 2019 utsläpp av 15,5 ton 

kväveoxider (NOx), 0,4 ton stoft och 0,2 ton svaveldioxid (SO2) (Luft i Väst, 2019a).  

Götene kommun ingår i Luftvårdsförbundet För Västra Sverige (Luft i Väst) som årligen 

sammanställer data och genomför mätningar eller beräkningar av luftkvalitén i 

medlemskommunerna. Syftet med mätningarna är att kartlägga luftkvaliteten i förhållande 

till miljökvalitetsnormerna (MKN) för utomhusluft (SFS 2010:477) (Luft i Väst, 2019b). 
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I Tabell 8 nedan redovisas tillgängliga data från genomförda mätningar och 

spridningsberäkningar för partiklar och kväveoxider i Götene kommun tillsammans med 

jämförande MKN och miljömål. 

Tabell 8. Sammanställning av mätningar och spridningsberäkningar av luftkvalitén i Götene 
kommun. (Luft i Väst, 2019a) 

 
 

Mätningar (år) Spridnings-
beräkningar 
(år) 

MKN, årsmedelvärde 
(Å), dygnsmedelvärde 
(D) μg/m3 

Miljömål, 
årsmedelvärde, 
μg/m3 

Partiklar PM10, 
årsmedelvärde 

- Tätorten 
(2010 och 2011) 
9,1 och 9,25 μg 
/m3  

40 (Å) 15 

Kvävedioxid / 
kvävexider, 
årsmedelvärde 

Urban bakgrund 
(2002/2003) 
6,7 μg NO2/m

3 

Gaturum 
(2002/2003, 2010, 
2014, 2017) 
15,7 μg NO2/m

3 
10 μg NO2/m

3 

7 μg NO2/m
3 

6,1 μg NO2/m
3 

Invid de större 
vägarna  
(2010 och 2011) 
9,5 och 12 μg 
NOx/m3 

40 (Å) 20 

Svaveldioxid, 
dygnmedelvärde 

(2008) 
0,3-1,2 *μg/m3 

 100 (D) - 

* Diffusionsmätningar har utförts i Luft i Västs område under 2008 i följande kommuner: Lysekil, Tanum, Munkedal, 

Uddevalla, Mark, Falköping samt Bengtsfors. 

6.4.3 Påverkan, effekter och konsekvenser vid nollalternativet  

Konsekvenserna vid ett nollalternativ bedöms vara oförändrade. Vid ett nollalternativ 

antas att stallgödsel fortsätter att användas inom närliggande jordbruk, medan 

motsvarande mängd biogödselanvändning uteblir. Lokala utsläpp från transporter av 

gödsel och biogas till och från planområdet uteblir.  

Nollalternativet innebär även att planerad produktion av LBG inte kommer att ersätta 

fossila alternativ på marknaden, vilket medför fortsatta utsläpp av luftföroreningar från 

fossila resurser. 

6.4.4 Påverkan, effekter och konsekvenser av planförslaget  

Som en följd av planen uppkommer det emissioner från lastbilstransporter till och från 

planområdet samt från arbetsfordon inom själva planområdet. De största utsläppen sker i 

samband med lastbilstransporterna, vilket innebär att majoriteten av utsläppen inte 

kommer att ske i närheten av planområdet eller vid Götene tätort. I Tabell 9 nedan 

redovisas de samlade utsläppen under ett år. Beräkningarna baseras på en 

transportsimulering i NTMCalc Basic 4.0. Lastbil 34-40 ton med en last om 35 ton och 

euro 6 motor, dieseldriven, med en årlig transport av 800 000 ton. Arbetsmaskinernas 

utsläpp baseras på emissionskraven enligt EU- direktiv 2016/1628, setg V. Effektområde 

130-560 kW för arbetsfordon. SO2 ingår inte i dessa emissionskrav. 
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Tabell 9. Tabellen redovisar beräknade utsläpp av luftföroreningar från transporterna till och från 
planområdet samt från arbetsmaskiner inom planområdet under ett år. 
 

SO2, kg/ år NOX, kg/ år PM (partiklar), kg/ år 

158 719 23,5 

 

Ett genomförande av planen kommer att lokalt ge upphov till ökade utsläpp av 

luftföroreningar och detta under en längre tidshorisont till dess att strängare utsläppskrav 

införs. Mängden luftföroreningar är dock väldigt liten vid jämförelse mot de totala utsläpp 

som nuvarande trafik och närliggande verksamheter bidrar till. Tillskottet från 

tillkommande trafik, den planerade anläggningen tillsammans med befintliga 

föroreningskällor i den närmsta omgivningen bedöms sammantaget inte riskera att 

överskrida gällande miljökvalitetsnormer eller miljömål. Detta mot bakgrund av de 

nuvarande låga koncentrationerna av luftföroreningar i Götene tätort, planområdets 

lokalisering långt bort från tätorten och närliggande bostäder tillsammans med att den 

förhärskande vindriktningen är sydvästlig, bort från dessa skyddsobjekt. 

Samtidigt är det av vikt att hålla föroreningsnivåerna så låga som möjligt då det inte finns 

någon nivå för exponering av luftföroreningar under vilka negativa hälsoeffekter inte 

uppstår, i synnerhet för partiklar. Gällande partiklar är det främst denna luftförorening i 

stadsluft som har starkast koppling till negativa hälsoeffekter. Partiklarna kan genom 

inandning transporteras in i kroppen och påverka såväl andningsorganen som andra 

organ. Vilka hälsoeffekter partiklarna har påverkas av deras kemiska och fysikaliska 

egenskaper. (Naturvårdsverket, 2020b). 

Bedömning av påverkan  

Mot bakgrund av ovan bedöms ett genomförande av planen ge upphov till en obetydlig till 

liten negativ lokal påverkan och en stor positiv påverkan ur ett regionalt perspektiv.  

Samlad bedömning 

Ett genomförande av planen kommer bidra till ökade lokala utsläpp av luftföroreningar, 

som bl.a. NOX och partiklar, vilka huvudsakligen kommer från tillkommande transporter. 

Den biogas som kommer att produceras bidrar samtidigt till att sänka utsläppen av 

skadliga luftföroreningar totalt sett inom regionen.  

De lokala konsekvenserna bedöms mot bakgrund av områdets låga känslighet och 

planens begränsade påverkan (obetydlig - liten negativ) att ge upphov till obetydliga – 

små negativa konsekvenser ur ett lokalt perspektiv.  

Ur ett regionalt och nationellt perspektiv kommer ett genomförande av planen att bidra 

positivt till att sänka utsläppen av skadliga luftföroreningar totalt sett, varför en etablering 

av anläggningen sammantaget bedöms bidra positivt till avsnittets bedömningsgrunder 

och bedöms mot bakgrund av detta att ge upphov till stora positiva konsekvenser.   
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Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö, Frisk luft, Bara Naturlig försurning och Ingen 

övergödning påverkas vid genomförandet av planen genom att målen berör 

miljöpåverkan av luftföroreningar. Ett genomförande av planen bedöms bidra positivt till 

uppfyllandet av målen mot bakgrund av de minskade nettoutsläppen av luftföroreningar 

som produktionen av biogas bidrar till.  

Verksamhetens direkta utsläpp bidrar dock negativt till måluppfyllelsen av 

miljökvalitetsmålen. 

6.5 Utsläpp till vatten 

6.5.1 Bedömningsgrunder 

Plan och bygglagen (PBL)  

Enligt 2 kap. 3 § PBL framgår att planläggning och i ärenden om bygglov eller 

förhandsbesked, ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med 

hänsyn till; 1. människors hälsa och säkerhet, 2. vattenförhållanden, 3. möjlighet att 

förebygga vattenförorening, 5. översvämning. 

Götene kommuns översiktsplan 

I kommunens översiktsplan pekas ekosystemtjänsternas betydelse i samhällsplaneringen 

ut. Kommunen lyfter särskilt att de reglerande ekosystemtjänsterna, exempelvis 

dagvatten, behöver lyftas i den praktiska samhällsplaneringen.  

Götene kommuns VA-plan 

VA-planen är ett tematiskt tillägg till kommunens framtidsplan och är antagen av 

kommunfullmäktige. Ett av de övergripande målen med VA-planen är att minska 

miljöbelastningen och möjliggöra för en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling i Götene 

kommun.  

Av VA-planen framgår det att dagvatten bör avledas med fördröjning och vid behov 

rening, innan det når recipienten så att mängden skadliga ämnen som når 

vattenförekomsterna minskar.   
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Riktvärden dagvattenutsläpp  

Götene kommun har inga egna riktlinjer för dagvattenutsläpp. I dagvattenutredningen 

används därför riktvärden från Göteborg Stad för utsläpp till mycket känsliga recipienter. 

(Göteborgs stad, 2017) 

Miljökvalitetsnormer  

Miljökvalitetsnormer (MKN) beskriver den vattenkvalitet som ska uppnås för en given 

vattenförekomst och tidpunkt. Normerna är juridiskt bindande (5 kap. miljöbalken), vilket 

innebär att man inte får tillåta nya verksamheter eller ny markanvändning som motverkar 

miljökvalitetsnormerna (Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om klassificering och 

miljökvalitetsnormer avseende ytvatten - HVMFS 2013:19 och samt HVMFS 2015:4). 

Miljökvalitetsmål 

Miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen övergödning, Levande sjöar och vattendrag, 

Grundvatten av god kvalitet och God bebyggd miljö är relevanta bedömningsgrunder för 

detta avsnitt.  

6.5.2 Nuläge 

Planområdet utgörs främst av skogsmark med en mindre del åkermark i väst. 

Planområdet omfattas av två avvattningsföretag, det är Backgårdens dikningsföretag av 

år 1940 och Västeråns vattenavledningsföretag av år 1932. Det är främst till Backgårdens 

dikningsföretag som vattnet från planområdet leds till. Backgårdens dikningsföretag 

avvattnas sedan i Silån (SE649157-136614). Se Figur 16 nedan. Planområdet bidrar med 

endast en liten del av avrinning till dikesföretaget, den största avrinningen till dikesföretag 

sker utanför planområdet (Sweco, 2020d). 
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Figur 16. Figuren visar markavvattningsföretag i blåprickiga områden med avrinningsriktning i 
streckade blåa pilars riktning. Silån rinner från söder mot norr i kartans västra del. Planområdet 
inom röd ellips. Källa: Geodatasamverkan bakgrundskarta.  
 

Silån bedöms enligt sin senaste statusklassning ha måttlig ekologisk status och den 

kemiska statusen bedöms ej uppnå god status. (VISS, 2020) 

Den ekologiska statusen beror på övergödning och dålig konnektivitet i vattendraget 

vilket innebär att det finns vandringshinder nedströms i vattensystemet som hindrar fiskar 

och andra vattenlevande djur att vandra naturligt. Förekomsten bedöms inte uppnå god 

kemisk status med avseende på Bromerade difenyletrar (PBDE) och Kvicksilver (Hg), 

vilket är två förorenade ämnen som det är problem med i stort sett alla vattendrag i 

landet.  

Planområdet är obebyggd och består dels av skogsmark dels av åkermark. Jordarterna 

inom planområdet utgörs av sandig morän och glacial lera. Sandig morän har en 

medelhög genomsläpplighet medan glacial lera har en låg infiltrationsförmåga. Eftersom 

det inte finns några hårdgjorda ytor inom planområdet infiltrerar vattnet i form av regn 

eller snösmältning ner genom marken eller magasineras i ojämnheter i marken. (Sweco 

2020d)   
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Bedömning av områdets känslighet 

Recipienten Silån har problem med övergödning varför den inte ska belastas med 

ytterligare mängder näringsämnen. Mot bakgrund av detta bedöms recipienderna ha hög 

känslighet för ökande mängder föroreningar.  

6.5.3 Påverkan, effekter och konsekvenser vid nollalternativet 

Vid ett nollalternativ kommer nuvarande markanvändning fortgå inom planområdet. 

Påverkan på recipienten kommer att vara likt nuläget. Konsekvenserna bedöms mot 

bakgrund av detta som oförändrade.  

6.5.4 Påverkan. effekter och konsekvenser av planförslaget  

Vid ett genomförande av planen kommer större delar av planområdet som idag utgörs av 

skogs- och jordbruksmark att hårdgöras och bebyggas, vilket innebär både ökande 

föroreningsmängder och större vattenflöden som inte naturligt kan infiltrera ner genom 

marken och som därför behöver omhändertas innan det kan släppas ut från planområdet.  

Som underlag till planarbetet har en dagvattenutredning (Sweco, 2020d) och en 

övergripande riskutredning (Sweco, 2020e) tagits fram. Riskutredningen bygger i sin tur 

på flera underlagsutredningar. För mer detaljerad information hänvisas till dessa 

utredningar. Aktuellt avsnitt om detaljplanens konsekvenser avseende vattenkvalitet 

baseras på dessa utredningar och bedöms under förutsättning att föreslagna åtgärder i 

utredningarna vidtas.  

Föroreningar ut från planområdet 

Riskkällor för utsläpp av föroreningar till vatten från planområdet berör främst hantering 

av dagvatten, släckvatten, olyckor samt kemikalier, därför har utredningar genomförts i 

syftet att identifiera och minimera dessa risker.  

Som en del av dagvattenutredningen har simuleringar av uppkomna flöden och 

föroreningar visat att dagvattnet från planområdet behöver renas och fördröjas efter 

exploatering. Dagvattensystemen har delats upp i dagvatten från mindre förorenade ytor 

samt från förorenade ytor.  

Förorenade ytor är sådana ytor där organiskt substrat från inkommande transporter kan 

hamna, medan mindre förorenade ytor exempelvis är hårdgjorda ytor som inte påverkas 

av inkommande transporter samt takytor. 

Utredningen föreslår olika hantering av dagvattnet utifrån vid vilka ytor de uppstår. 

Dagvatten från förorenade ytor kommer att nyttjas för att återanvändas i processen. 

Dagvatten från mindre förorenade ytor, och exempelvis takvatten, föreslå främst ske 

genom öppen hantering, såsom svackdiken, dagvattenrännor och infiltration genom 

makadammagasin och via den huvudsakliga tänkta reningsanläggningen vilket är ett 

utjämningsmagasin, se Figur 17. 



  

   

 
 

41(74) 
 

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2021-01-15 

GRANSKNINGSHANDLING 

MKB TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÖTENE 2:2 M.FL.  

 

 

WG \\selpifs001\projekt\25475\15006110_götene_biogas\000\6_arbetsmaterial\300_detaljplan\planhandlingar\2 granskning\210115 leverans för beslut om 
granskning\strategisk miljökonsekvensbeskrivning 2021-01-15.docx 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

 

Figur 17. Principförslag och utformning av ett utjämningsmagasin för dagvattenhantering från 
Stormtac dagvattenmodell. (Sweco, 2020d) 
 

Utjämningsmagasinet utformas i två steg där rening främst sker genom sedimentering i 

det första steget. Denna del ska vara avstängningsbar mot det andra reningssteget. I det 

andra steget sker endast en efterpolering innan utsläpp till recipient. Även detta steg är 

avstängningsbart. Denna del anläggs för att kompensera för det biotopskyddade diket 

som tas i anspråk vid ett genomförande av planen. Delar av detta steg kommer att bestå 

av en grundare del med växtlighet som ska gynna den biologiska mångfalden.  

Föreslagen lösning i form av ett utjämningsmagasin kommer ha en tillräcklig 

fördröjningskapacitet till en volym som är nödvändigt för ett 100-årsregn med 10 minuter 

varaktighet. 

Utredningens beräkningar visar att föroreningshalterna på utgående dagvatten efter 

rening är lägre jämfört med före en exploatering. Samtliga ämnen, förutom fosfor, 

underskrider riktvärdena för förorenade ämnen efter rening i utjämningsmagasinet. Fosfor 

överskrider riktvärdet med drygt 0,02 mg/l. Det bör emellertid observeras att 

beräkningarna baseras på schablonvärden för olika typer av markanvändning varför 

simulerade halter endast är ett uppskattat värde och att beräkningen enbart tar hänsyn till 

förväntad rening i utjämningsmagasinet. Beräkningarna har inte inkluderat potentiell 

reduktion av föroreningshalterna genom uppströms avledning i diken. Studier har visat att 

koncentrationerna av fosfor i dikesvatten, där diket fungerar som recipient av 

avloppsvatten, sjunker snabbt och är låga redan efter ett par hundra meter (Riddarstolpe 

et al., 2016. Avledning i dike har en betydande roll för att minska näringsämnen, även 

kallad retention, särskilt för fosfor som är partikelbundet. Fosfor kan då bromsas upp falla 

ut som sediment till botten av vattendraget. En del av växtnäringen tas också upp av 

vattenväxter och annan växtlighet i strandkanter och våtmarker (Jordbruksverket, 2020). 

Generellt bidrar utsläpp av näringsämnen till övergödning vilket ger förutsättningar för att 

produktionen av alger och växter ökar vilket i sin tur ger upphov till omfattande och 

oönskade förändringar i hela ekosystemet. Exempelvis genom att sjöar växer igen och att 
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artsammansättningen förändras, många matfiskar trivs även sämre och störande 

algblomningar uppstår (Havsmiljöinstitutet, u.d.). 

Effekterna på recipienten är svåra att bedöma, men mot bakgrund av avståndet mellan 

utsläppspunkt till recipient är ca 2,7 kilometer, retention och utspädning i diken på 

vattnets väg till recipienten Silån och den senare utspädning i själva Silån, bedöms 

planområdets påverkan vara nära obetydlig.  

Vid en eventuell brand kommer det med släckvattnet följa med föroreningar, avbrunna 

partiklar och vätskor. Partiklarna kan komma från en mängd olika material. Släckvattnet 

inom planområdet kommer emellertid framför allt användas för att kyla angränsande 

byggnader/teknisk utrustning, då en brand som tagit sig i flytande biogas inte får släckas 

med vatten. För att inte släckvattnet ska riskera att förorena närliggande mark- och 

vattenområden visar släckvattenutredningen att cirka 130 m3 släckvatten behöver tas 

omhand efter att övriga vidtaga åtgärder har genomförts (exempelvis invallningar). 

(Sweco, 2020e) 

Denna volym föreslås i dagvattenutredningen att hanteras genom att 

utjämningsmagasinet utformas på ett sådant sätt att släckvattnet samlas upp i det första 

steget i utjämningsmagasinet. Flödet till det andra reningssteget stängs. 

Resultat från släckvatten- och olycksutredning visar att påverkan och effekt på 

människors hälsa och miljö med hänsyn till utsläpp av föroreningar till dagvatten vid 

olyckor, tillbud eller brand sammantaget är små efter genomförda skyddsåtgärder 

(Sweco, 2020e). 

Vattenflöden ut från planområdet 

Genom olika åtgärder för att fördröja dagvatten inom planområdet kommer flödet från 

dagvattenavrinningen från planområdet minska sex gånger efter exploatering jämfört med 

flödet till recipient före exploatering av mark.  

Mot bakgrund av att belastningen på dikesföretaget minskar efter ett genomförande av 

planen bedöms inte dikesföretaget påverkas negativt vid ett genomförande. 

Bedömning av påverkan  

Ett genomförande av planen bedöms sammantaget ge upphov till en obetydlig påverkan.  

Samlad bedömning 

Förutsatt att föreslagna åtgärder i underlagsutredningarna implementeras och underhålls, 

bedöms dagvattnet från planområdet kunna innehålla avsnittets riktvärden för förorenade 

ämnen och på så sätt bidra till möjlighet att klara MKN för vattenförekomsten som tar 

emot dagvatten från planområdet och lokaliseringskraven enligt PBL. Föreslagna 

lösningar, såsom öppna diken och utjämningsmagasinet, är även sådana 

dagvattenlösningar som förespråkas av Götene kommuns planeringsunderlag.  

Planerade åtgärder för att minska risken för utsläpp av kemikalier och förorenat 

släckvatten bedöms vara tillräckliga.  
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Konsekvenserna vid ett genomförande av planen bedöms mot bakgrund av områdets 

höga känslighet och en obetydlig påverkan sammantaget som obetydliga. 

Miljökvalitetsmål 

Planen bedöms under denna aspekt främst påverka miljökvalitetsmålen Giftfri miljö, Ingen 

övergödning, Levande sjöar och vattendrag, Grundvatten av god kvalitet och God 

bebyggd miljö.  

Genom effektiv rening och hög magasineringskapacitet bidrar planen till att rena förorenat 

dagvatten från planområdet och minimera förororeningsbelastningen på recipienten 

Silån. Mot bakgrund av detta bedöms ett genomförande av planen inte påverka 

miljökvalitetsmålen negativt.  

6.5.5 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete samt uppföljning 

Detaljerad utformning av utjämningsmagasinet och uppföljning av eventuella krav på 

föroreningshalter i utgående renat dagvatten bör följas upp. 

6.6 Naturmiljö  

6.6.1 Bedömningsgrunder 

FN-konventionen om biologisk mångfald (Convention on biological diversity)  

Sverige har skrivit under konventionen om biologisk mångfald (FN-fördrag). Konventionen 

om biologisk mångfald syftar till bevarande och uthålligt nyttjande av den biologiska 

mångfalden, samt till en rättvis och skälig fördelning av de resurser som följer av 

användandet. De länder som har undertecknat och ratificerat konventionen har ett uttalat 

ansvar för att bevara mångfalden på gennivå, artnivå och ekosystemnivå.  

Konventionen har införlivats i det svenska miljöarbetet bland annat genom de nationella 

miljökvalitetsmålen och miljöbalken. (Naturvårdsverket, 2020c)  

Miljöbalken (MB)  

Av 1 kap. 1 § MB framgår bland annat att miljöbalken ska tillämpas så att värdefulla 

naturmiljöer skyddas och vårdas samt att den biologiska mångfalden bevaras. Vidare 

framgår det av 2 kap 3 § MB att skyddsåtgärder, begränsningar och försiktighetsmått i 

övrigt ska vidtas för att hindra eller motverka skada eller olägenhet för människors hälsa 

eller miljön. I 3 kap 6 § MB finns bestämmelser om att mark- och vattenområden som är 

särskilt känsliga ur ekologisk synpunkt, så långt som möjligt ska skyddas mot åtgärder 

som kan skada naturmiljön och att behovet av grönområden i tätorter och i närheten av 

tätorter ska särskilt beaktas.  

Plan- och bygglagen (PBL)  

Av 2 kap. 3 1 PBL framgår det att i samband med planering ska hänsyn tas till 

naturvärden. 
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Götene kommuns översiktsplan 

I kommunens översiktsplan pekas grönstrukturen och ekosystemtjänsternas betydelse i 

samhällsplaneringen ut.   

Av översiktsplanen framgår det att i framtidens Götene ska naturområdena vara gröna 

oaser där invånarna kan uppleva lugn och ro, ostördhet och avkoppling. De utformas 

med plats för möten, aktivitet och rekreation. En god standard för tillgång till grönområden 

är att det finns mindre park- och skogsområden nära bostaden och arbetsplatsen. 

Angående ekosystemtjänster gör kommunen ställningstagandet att de kulturella 

ekosystemtjänsterna, såsom rekreation, samvaro och motion behöver ständigt ske. 

Försörjande ekosystem, såsom livsmedelsproduktion utmärker sig som en av 

kommunens starkaste näringsgrenar. Förutsättningarna för att denna typ av 

ekosystemtjänst ska kunna levereras behöver vara ständigt närvarande i den praktiska 

samhällsplaneringen där markanvändning beslutas. 

De reglerande ekosystemtjänsterna reflekteras inte över rutinmässigt idag. De behöver 

lyftas i den praktiska samhällsplaneringen, till exempel inom dagvattenhantering. 

Stödjande ekosystemtjänster, såsom biologisk mångfald, utmärker sig särskilt vid platser 

med hög biologisk mångfald. Dessa platser är i Götene ofta naturreservat som 

kommunen vill fortsätta vårda och utveckla, men även att lyfta övriga områden. 

Miljökvalitetsmål  

De nationella miljökvalitetsmålen Levande skogar, God bebyggd miljö och Ett rikt djur- 

och växtliv är tillämpbara bedömningsgrunder för detta avsnitt. 

6.6.2 Nuläge 

Som ett underlag till planarbetet har en naturvärdesinventering (Sweco, 2020f) utförts 

enligt svensk standard för naturvärdesinventering (SS199000:2014). I 

naturvärdesinventeringen ingick även en fågelinventering och en inventering av lämpliga 

biotoper för groddjur. Under september månad 2020 genomfördes ett uppföljande 

platsbesök för att studera åkerholmen i planområdets sydvästra hörn.  

Planområdet består främst av grandominerad produktionsskog, som till största delen 

ligger på fuktig mark som är genomkorsad av grunda diken. Mot väster öppnar 

landskapet upp sig och övergår till aktivt brukad jordbruksmark. Det finns inga kända 

naturvärden, såsom skyddade områden eller inrapporterade naturvårdsarter i eller i direkt 

anslutning till planområdet.  

Vid besöken identifierades två naturvärdesobjekt med visst naturvärde, klass 47, tre 

värdeelement och tre generella biotopskydd; ett dike, en åkerholme samt ett odlingsröse. 

 
7 Naturvärdesobjekt delas in från klass 1 – högsta naturvärde till klass 4 – visst 
naturvärde. 
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Naturvärdesobjekten återfinnas i skogsbrynet i angränsning till jordbruksmarken och 

består av tallar, ek och asp med varierande torra och friska gräsmarker.  

Generella biotopskyddsområden är lätt igenkännbara små mark- eller vattenområden 

som på grund av sina särskilda egenskaper är värdefulla livsmiljöer för hotade djur- eller 

växtarter. Dessa biotoper omfattas av det generella biotopskyddet enligt 7 kap 11 § 

miljöbalken. Det biotopskyddade diket sträcker sig längs med åkerkanten och 

åkerholmen, där även odlingsröset är upplagt, ligger i planområdets sydvästra del. Inom 

ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd som kan 

skada naturmiljön. Om det finns särskilda skäl, får dispens från förbudet ges i det 

enskilda fallet.  

De tre värdeelementen utgörs av träd, såsom sälg och aspar med spår av födosök samt 

några medelålders tallar.  

Både i skogen och i jordbrukslandskapet runt omkring observerades olika fågelarter, 

varar två är upptagna på den nationella rödlistan. Dessa var hussvalanVU (sårbar) och 

gulsparvenNT (nära hotad). Dessa fåglar är främst knutna till jordbrukslandskapet. 

Inga observationer av groddjur gjordes vid inventeringen och varken planområdet eller 

dess närliggande omgivning bedöms hysa sådana biotoper som tyder på att det skulle 

kunna finnas förutsättningar för groddjur. Se Figur 18 nedan.  

Områdets betydelse som spridningslänk för djur och växter bedöms som litet, dels mot 

bakgrund av de nuvarande förhållanden på platsen med låga naturvärden (tät 

produktionsskog), dels på grund av att spridningsmöjligheterna söder ut stoppas upp av 

värmeverket, jordbruksmark och riksväg 44. 

Området är i nuläget inte exponerat för något artificiellt ljus från strålkastare eller liknande 

anordningar. 
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Figur 18. Kartbild över inventeringsområdet med utpekade naturvärdesobjekt, biotopskydd och 
värdeelement. (Sweco, 2020f). 
 

Bedömning av områdets värde  

Planområdet hyser små naturvärden och områdets betydelse som spridningslänk för djur 

och växter bedöms som litet. Sammantaget bedöms området ha ett lågt värde.  

6.6.3 Påverkan, effekter och konsekvenser vid nollalternativet 

Vid ett nollalternativ kommer marker att brukas likt nuläget. De utpekade naturvärdena 

och värdeelementen kan med tiden om de lämnas orörda troligen kunna utveckla högre 

värden. Området i stort kommer dock fortsatt ha låga naturvärden. Sammantaget bedöms 

konsekvenserna vid ett nollalternativ som obetydliga.    

6.6.4 Påverkan, effekter och konsekvenser av planförslaget  

Naturvärden 

Vid en etablering på platsen kommer stor del av skogen och delar av den närbelägna 

åkern att tas i anspråk. Detta innebär att båda de utpekade naturvärdesobjekten och de 

biotopskyddade objekten (diket, åkerholmen och odlingsröset) kommer att tas i anspråk, 

se Figur 19.  
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En skyddande vegetationsridå kommer att sparas mot söder och öster. Inom den östra 

ridån står också de träd som utgör de utpekade värdelementen. Av planbeskrivningen 

framgår det att dessa bör bevaras så långt det är möjligt utifrån säkerhetsaspekter 

gällande närhet till trafik, kraftledningen och biogasanläggningen. Vidare framgår det av 

planbeskrivningen att om något av dessa träd som utgör värdeelement behöver tas ned, 

bör möjligheten att spara dessa som död ved övervägas. Enligt ansökan för miljötillstånd 

ska värdeelementen markeras ut på plats i terrängen för att undvika nedtagning.  

Eftersom dikets funktion är för åkermarkens avvattning och den planerade anläggningen 

är i behov av marken behöver hela diket tas i anspråk.  

Förlusten av åkerholmen och odlingsröset kommer att kompenseras genom uppläggning 

av en stenformation längs en del av gränsen mot åkermarken i väster. Placeringen styrs 

av verksamhetens layout och därför kan ingen bestämd plats längs den västra 

plangränsen pekas ut i nuläget. Stenarna staplas på varandra så att det skapas 

mellanrum mellan stenarna vilket bedöms gynnar arter som är beroende av dessa 

miljöer. En viss mängd ved från nedtagna träd läggs även upp inom delar av detta 

område. Området lämnas sedan orört för en naturlig återkolonisering av växter och djur. 

Dispensansökan hanteras inom miljöprövningsprocessen.  

 
Figur 19. Flygfoto som visar planområdet tillsammans med utpekade naturvärden och vilka 

områden där insynsskyddade vegetationsridå och natur lämnas kvar. 

Ett ianspråktagande av marken inom planområdet kommer innebära att habitaten för de 

djur och växter som lever inom där kommer att försvinna, vilket kommer ge negativa 
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effekter på kort sikt. Genomförd inventering visar dock att området är artfattigt och de 

värden som finns ligger i trädskiktet. Området bedöms inte heller att vara av särskilt värde 

för fågellivet eller för groddjur. Många av de berörda arterna bedöms sedan kunna 

kolonisera det nyanlagda diket, stenrösena och den nya randzon som kommer uppstå 

längs den nya plangränsen varför effekterna på lång sikt inte bedöms vara negativa. 

De fågelarter som noterades (hussvalaVU och gulsparvNT) är knutna till 

jordbrukslandskapet och ett av de bedömt största hoten mot gulsparven är borttagande 

av småbiotoper (Artfakta, u.d). Mot bakgrund av ovan beskrivna kompensationsåtgärder 

tillsammans med att det finns flera småbiotoper i planområdets omedelbara närhet 

bedöms påverkan som obetydlig till liten negativ.  

Som förslag på kompensationsåtgärd för ianspråktagandet av diket föreslås i 

miljöprövningen att anlägga ett våtmarksliknande efterpoleringssteg till det planerade 

utjämningsmagasinet. Detta bedöms bidra positivt till djur- och växtlivet vid jämförelse 

mot nollalternativet då en våtmark kan bidra positivt till områdets biodiversitet genom att 

nya värden kan tillföras området (Johansson et al., 2019).  

Götene kommun har i ett LONA-projekt identifierat förslag till lokaler för 

iordningsställande av våtmarker inom kommunen. Någon av dessa lokaler skulle även 

kunna vara lämplig för genomförandet av en kompensationsåtgärd för aktuellt diket, då 

som en alternativ lösning istället för åtgärder inom plan- och verksamhetsområdet. 

Eftersom frågan hanteras inom miljöprövningen styrs val av plats för kompensationen inte 

inom planprocessen. Tillräckligt utrymme för åtgärder bedöms dock finnas inom 

planområdet.   

Som särskilt skäl för påverkan på de biotopskyddade objekten anges att den sökta 

verksamheten utgör en exploatering av stort allmänt intresse. Dispensansökningarna 

utgör en del av handlingarna till den parallella processen för tillståndsansökan.  

Eftersom inga groddjur eller lämpliga livsmiljöer för dessa noterades vid inventeringen, 

och att inventeringen genomfördes under lämplig tid för groddjursinventering (skiftet 

mars/april fram in i maj) bedöms sannolikheten att ett genomförande av planen riskerar 

att påverka lokala groddjurspopulationer som liten.  

Artificiellt ljus 

Planområdet har sedan tidigare inte varit direkt påverkat av artificiellt ljus vilket ett 

genomförande av planen kommer bidra till. Reflekterande ljus från städer samt 

punktkällor som gatlyktor, fyrtorn, master samt andra ljuskällor bidrar till ljusföroreningar. 

Bland annat orsakar ljusföroreningar en bleknande natthimmel som försvårar möjligheten 

att se stjärnor och andra himlakroppar (Longcore & Rich, 2004). Ljusföroreningar i form 

av nattlig artificiell belysning kan störa nattaktiva djurs orienteringsförmåga och påverka 

ett områdes artsammansättning genom att predatorer och bytesdjur reagerar olika på 

artificiellt ljus (Longcore & Rich, 2004).  
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Bedömning av påverkan  

Ett genomförande av planen bedöms sammantaget ge upphov till obetydlig till liten positiv 

påverkan för den biologiska mångfalden. 

Samlad bedömning 

De allmänna hänsynsreglerna i miljöbalkens 2 kap. och de grundläggande bestämmelser 

för hushållning med mark- och vattenområden i miljöbalkens 3 kap. bedöms vara 

uppfyllda i och med att platsen saknar högre naturvärden samt att försiktighetsmått och 

skyddsåtgärder vidtas. Iordningställandet av ett utjämningsmagasin med 

efterpoleringssteg bedöms bidra positivt till FN-konventionen om biologisk mångfald och 

följa inriktningarna i Götene kommuns översiktsplan.  

Tillkommande artificiellt ljus riskerar att påverka nattaktiva djur negativt.  

Sammantaget bedöms ett genomförande av planen ge upphov till obetydliga till små 

positiva konsekvenser. 

Miljökvalitetsmål 

Planen bedöms under denna aspekt främst påverka miljökvalitetsmålen Levande skogar, 

Ett rikt djur- och växtliv, God bebyggd miljö samt Myllrande våtmarker. Utifrån ovan förda 

resonemang är anläggningens placering väl vald för att minimera påverkan på kända och 

högre naturvärden.  

Miljökvalitetsmålet Myllrande våtmarker bedöms gynnas vid ett genomförande av planen 

då ett våtmarksliknande efterpoleringssteg anläggs. Antingen anläggs denna inom 

planområdet eller så anläggs en våtmark på annan plats inom kommunen.  

Miljökvalitetsmålen Levande skogar bedöms dock motverkas vid ett genomförande av 

planen eftersom ett skogsområde kommer att tas i anspråk. Målet Ett rikt djur- och växtliv 

påverkas både positivt och negativt. Positivt mot bakgrund av de planerade 

kompensationsåtgärderna och negativt eftersom skogs- och jordbruksmark tas i anspråk.  

Miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö riskeras att påverkas negativt till följd av 

tillkommande lastbilstrafik vilken kan störa vistelsen på en sträcka längs gång- och 

cykelvägen och att närliggande skogsområden, främst på östra sidan av gång- och 

cykelvägen kan bli mindre attraktivt att vistas inom.  

6.6.5 Förslag till åtgärder och fortsatt arbete samt uppföljning 

Ett utjämningsmagasin med efterpoleringssteg kommer att anläggas som en 

kompensation för ianspråktagandet av diket. Alternativt sker kompensationen utanför 

planområdet  

Stenar bör läggas upp i rösen eller andra stenformationer inom planområdet, ut mot 

åkermarken. 

Död ved bör läggas upp inom planområdet där insynsskyddade trädridåer sparas och i de 

delar där rösen läggs upp.   
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6.7 Risk 

6.7.1 Bedömningsgrunder 

Plan- och bygglagen (PBL)  

Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad för 

ändamålet med hänsyn till boendes och övrigas hälsa.  

Riskhantering i detaljplaneprocessen  

I skriften Riskhantering i detaljplanprocessen - Riskpolicy för markanvändning intill 

transportleder för farligt gods (Skåne län, Stockholms län & Västra Götalands län, 2006) 

rekommenderas att risker från farligt gods bör beaktas inom 150 meter från farligt 

godsled.   

Miljömål 

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms vara en relevant bedömningsgrund för detta 

avsnitt.  

6.7.2 Nuläge 

Planområdet utgörs i nuläget av produktionsskog och åkermark. Närmaste bostadshus är 

Åsen ca 550 meter från planområdet och avståndet till närmsta verksamhet 

(Västerbyverket) är ca 350 meter. Närmsta bostadshus i tätorten är ca 1000 meter bort. 

En gång-, cykelväg passerar strax öster om planområdet. 

Utöver gång- och cykelvägen samt Västerbyverket saknas särskilda målpunkter i 

området. 

6.7.3 Påverkan, effekter och konsekvenser vid nollalternativet 

Vid ett nollalternativ kommer planområdet inte att tas i anspråk och nuvarande 

markanvändning fortgår. Konsekvenserna bedöms som oförändrade.  

6.7.4 Påverkan, effekter och konsekvenser av planförslaget  

Flera olika riskutredningar har genomförts i samband med planprocessen vilka 

sammanfattas i en övergripande riskutredning (Sweco, 2020e). För mer detaljerad 

information hänvisas till respektive utredning och den sammanfattande riskutredningen. 

Aktuellt avsnitt om detaljplanens konsekvenser avseende risk baseras på dessa 

utredningar och bedöms under förutsättning att föreslagna åtgärder i utredningarna vidtas  

Utifrån den övergripande riskidentifieringen är det främst transporter av farligt gods, 

trafikolyckor och brand och utsläpp av farliga ämnen som kan medföra större 

olyckshändelser inom planområdet och dess närmaste omgivning. Dessa risker beskrivs 

närmare längre ner i avsnittet.  

Riskutredningens bedömning av omgivande risker; antagonistiska hot och påverkan från 

närliggande verksamhet, är låga och hanterbara med normalt skalskydd i form av 
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stängsel och det långa avståndet mellan den planerade verksamheten inom planområdet 

och Västerbyverket.  

Risker för naturolyckor bedöms som små. Topografin i planområdet och dess 

omgivningar gör att det inte finns några större risker för ras eller skred. Det finns inte 

heller några angränsande vattendrag som bedöms kunna svämma över och planområdet 

ligger inte i någon lågpunkt som kan medföra risk för stora tillrinningar av ytvatten vid 

perioder med mycket regn (läs mer om skyfall längre ned i avsnittet). Baserat på resultat 

av den geotekniska undersökningen bedöms grundläggningsförhållanden på platsen vara 

goda.  

Farligt gods 

Risker kopplade till olyckor med farligt gods bedöms vara acceptabla då transporter sker 

på det allmänna vägnätet och till största del kommer kunna gå på rekommenderade leder 

för farligt gods (riksväg 44 samt väg 2727). Värmevägen som leder till planområdet är inte 

utpekad rekommenderad led för farligt gods. Vägen är dock bred och det finns inga 

byggnader eller människor som bedöms kunna påverkas betydande för att 

riskreducerande åtgärder ska vara motiverade. I och med att farligt gods har beaktats 

under planprocessen bedöms riktlinjerna vara uppfyllda.  

Trafikolycka  

Det passerar en gång- och cykelväg över Värmevägen. För att säkerställa att gång- och 

cykeltrafikanter kan passera på ett säkert sätt behöver området vid denna korsning 

anpassas utefter detta. Anpassningen kan vara att fordon som passerar på vägen ska ha 

god sikt för att upptäcka personer eller hästar i tid och att de som passerar området ska 

ha möjlighet att passera utan att känna oro för påkörning. 

Olycka på anläggningen 

Den planerade biogasanläggningen kommer att producera LBG. Hantering av gas 

innebär en brandfara och explosionsrisk. Den planerade verksamheten inom planområdet 

omfattas av lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) som syftar till att 

hindra, förebygga och begränsa olyckor och skador på liv, hälsa och miljö som kan 

uppkomma genom brand eller explosion orsakad av brandfarliga eller explosiva varor. 

Utförlig riskanalys har genomförts för att utreda och åtgärda alla brand- och 

explosionsrisker.  

Den planerade biogasanläggningen kommer att lagra biogas i så pass stor omfattning att 

den även klassas som anläggning i lägre kravnivå enligt regelverket för att förebygga och 

begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesoförordningen).  

Vid beräkning av risker utgår man från två olika gränser, acceptabel och oacceptabel risk. 

Risker över den övre gränsen anses som oacceptabla, medan risker under den nedre 

gränsen bedöms som acceptabla. Området mellan den undre och övre gränsen benämns 

ALARP (As Low As Reasonably Practicable). I ALARP-området ska alla rimliga 

riskreducerande medel vidtas för sänka riskerna, d.v.s. att kostnaderna för åtgärderna 



   

 
 

 

52(74) 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2021-01-15 

GRANSKNINGSHANDLING 

MKB TILLHÖRANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV GÖTENE 2:2 

M.FL. 

 

 

re
p
o
0
0
1
.d

o
c
x
 2

0
1
5
-1

0
-0

5
 

WG \\selpifs001\projekt\25475\15006110_götene_biogas\000\6_arbetsmaterial\300_detaljplan\planhandlingar\2 granskning\210115 leverans för beslut om 
granskning\strategisk miljökonsekvensbeskrivning 2021-01-15.docx 
 

 

ska vara rimliga i förhållande till den riskreducerande effekt som erhålls. Se Figur 20 för 

ett exempel på detta.  

 

Figur 20. Exempel på oacceptabel respektive acceptabel risk. Svart linje symboliserar den 

beräknade risken. 

Riskerna på en individ- och samhällsrisknivån genererad av transporter med LBG ligger i 

sin helhet inom acceptabla nivåer. Individrisken genererad av hanteringen av LBG inom 

planområdet ligger inom oacceptabla risknivåer för de närmsta 44 metrarna intill 

planområdet (dock inte för tillfällig vistelse, se nedan). Mellan närmsta 44–328 metrarna 

intill planområdet ligger risknivåer i nedre delen av acceptabla nivåer och därefter helt 

inom acceptabla nivåer. I aktuellt fall anses rimliga riskreducerande åtgärder vara 

vidtagna genom att LBG-anläggningen utförs i enlighet med LNGA 2020 (Anvisningar – 

anläggningar för flytande metan), vilken återger krav enligt Myndigheten för 

samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av brandfarlig gas och 

brandfarliga aerosoler (MSBFS 2020:1). Risknivån kan därmed anses vara acceptabel 

oberoende av var LBG-anläggningen placeras inom aktuellt detaljplaneområde. Se Figur 

21 för en övergripande illustration över individrisknivån för hantering av LBG.  

Individrisk är ett riskmått som beskriver sannolikheten för dödliga skador i anslutning till 
en riskkälla. Riskmåttet tar inte hänsyn till hur många människor som vistas i närheten av 
riskkällan och förutsätter att en person står på samma ställe dygnet runt under ett års tid.  

Personer som vistas på den närbelägna gång-, cykelvägen kommer endast vara på 

platsen korta tidsperioder och förväntas kunna förflytta sig från området till säker plats om 

det skulle ske en olycka på biogasanläggningen. Risken bedöms mot bakgrund av detta 

som försumbar. 
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Figur 21. Illustration över kartkonturer för den sammanlagda individrisknivån genererad av transport 

och hanteringen av LBG. Område markerat med orange illustrerar område med oacceptabel 

individrisknivå (inom 44 m) och område markerat med blått illustrerar område med en 

individrisknivå inom ALARP-området (inom 328 m). Utanför dessa markerade områden är den 

sammanlagda individrisknivån inom acceptabla nivåer. Verksamhetsområdet inom planområdet är 

markerat med rött. (Sweco, 2020e) 

I samband med brand inom anläggningen visar framtagen släckvattenutredning att 

mängden släckvatten som behöver tas om hand inom anläggningen förväntas uppgå till 

cirka 130 m2 efter vidtagna åtgärder. 

De åtgärder som rekommenderas för att omhänderta denna volym av släckvatten uppnås 

genom att hindra spridning av släckvatten utanför hårdgjorda ytor. Detta genom att delar 

av anläggningen vallas in med en asfaltsvall och utgående dagvattenledningar förses 

med avstängningsmöjlighet. Utjämningsmagasinet inom planområdet kommer även 

utformas för att kunna samla in släckvatten. 

Utöver ovanstående behöver eventuella brunnar kopplade till dagvattenledningar utföras 

täta så att släckvatten inte kan spridas via dessa. Dessutom ska en insatsplan upprättas 

över anläggningen för att tydliggöra Räddningstjänstens åtgärder vid en insats. 

Det kommer även att finnas två vägar inom planområdet vilka möjliggör att 

räddningstjänsten har åtkomst till hela planområdet, i händelse av att en av vägarna inte 

är farbar i samband med insats.   
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Skyfall 

Den framtagna dagvattenutredningen (Sweco, 2020d) har analyserat 

översvämningsrisker till följd av skyfall vid ett 100-årsregn.  

Dagvattensystemet inom planområdet dimensioneras för att omhänderta ett 20-årsregn 

motsvarande en regnvolym av 21,5 mm inklusive en klimatfaktor på 1,25. Ett 100-årsregn 

antas ha motsvarande regnvolym på 37 mm, antaget en klimatfaktor på 1,25. Antaget att 

framtida dagvattensystem dimensioneras för att omhänderta ett 20-årsregn innebär det 

ett avdrag på 21,5 mm, vilket ger en nettoregnsvolym på 15,5 mm. Denna 

nettoregnsvolym om 15,5 mm har sedan använts i skyfallsanalysen för att utvärdera 

huruvida det finns risk för översvämning inom planområdet. 

För utvärdering av översvämningsskador utgår analysen utifrån generella typvärden för 

olika vattendjup, detta eftersom effekterna av vattendjupet beror på aktuell yta och 

markanvändningen på denna. Acceptabla vattendjup är 10 cm för hus, 30 cm för vägar 

och 50 cm för gröna ytor.  

Utifrån ovanstående princip och generella typvärden bedöms risken liten för 

översvämning inom planområdet vid skyfall, förutsatt att området höjdsätts och utformas 

för att hantera ett 20-årsregn. Med dagens förutsättningar sker mycket små och lokala 

ansamlingar med djup som överstiger 10 cm vid 15,5 mm nettonederbörd. Det finns dock 

ett mindre område där vatten kan komma att stå högre än 30 cm och det sammanfaller 

med infartsvägen, se Figur 22. I detta område rekommenderas ett specifikt 

avvattningssystem för att kunna hantera vattenmassorna.  

 

Figur 22. Planområdet och vattensamlingspunkter och djup vid belastning av 15,5 mm regn i 

Scalgo Live. Djup över 30 cm markeras inom röd ellips. Figuren utgår från en gammal utbredning 

av planområdet. Detta bedöms dock inte påverka resultaten. (Sweco, 2020d) 
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Samlad bedömning 

De största riskerna vid ett genomförande av planen är trafikolyckor, olyckor i samband 

med transport av farligt gods samt olyckor inne på anläggningen som kan ge upphov till 

brand och utsläpp av kemikalier. Samtliga identifierade risker bedöms dock som 

acceptabla om föreslagna riskreducerande åtgärder vidtas. Lokaliseringen bedöms med 

bakgrund av detta som lämpad för ändamålet och riskerna som acceptabla.  

Miljökvalitetsmålen 

Planen bedöms under denna aspekt främst påverka miljökvalitetsmålet God bebyggd 

miljö. Planområdets geografiska placering i förhållande till närliggande skyddsobjekt 

tillsammans med utredningarnas föreslagna skyddsåtgärder bedöms vara tillräckliga för 

att risken för människors hälsa och miljö ska vara acceptabla. Planen bedöms inte 

påverka målet negativt. 

6.7.5 Uppföljning 

Åtgärder för att öka trafiksäkerheten vid gång- och cykelvägens passage över 

Värmevägen behöver utredas och följas upp.  

6.8 Landskap och kulturmiljö  

6.8.1 Bedömningsgrunder 

Kulturmiljölag (1988:950)  

Av 2 kap. 6 § i kulturmiljölagen framgår det att det är förbjudet att utan tillstånd rubba, ta 

bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra 

eller skada en fornlämning. 

Götene kommuns översiktsplan (2010) 

Götene kommuns viljeinriktning är att bevara och värna om kulturarvet genom att göra 

det levande. Värdefulla landskaps- och bebyggelsemiljöer samt kulturhistoriskt 

intressanta minnesmärken ska användas och upplevas. 

Landskapskaraktärsanalys för Västra Götalands län  

I Trafikverkets framtagna landskapskaraktärsanalys (2012) för Västra Götalands län listas 

landskapets känslighet utifrån olika påverkanskällor. Bland annat bedöms slättlandskapet 

vara känsligt mot uppstickande byggnadsverk som kan förändra landskapets visuella 

karaktär. Som exempel nämns master och höga industrier. 

Riksintresse 

Riksintresset för kulturmiljövården Kinnekulle bedöms vara en relevant bedömningsgrund 

för detta avsnitt.   
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Miljömål 

Miljömålet God bebyggd miljö bedöms vara en relevant bedömningsgrund för detta 

avsnitt.  

6.8.2 Nuläge 

Landskap 

Götene ligger på Skara-Varaslätten vars viktigaste karaktärsdrag är en storskalig 

öppenhet. Denna öppenhet karaktäriserar främst av landskapet öster om planområdet. I 

karaktärsområdets kantzoner finns mer småskaliga enheter där slätten övergår till en mer 

mosaiklik prägel med inslag av skogar, vilket landskapet strax intill och väster om 

planområdet istället karaktäriseras av. Se Figur 23 nedan. 

Uppstickande objekt på slätten, såsom silos och kyrktorn, men även luftburna ledningar 

och skyltar kan bli karaktärsgivande inslag på den platta jordbruksslätten (Trafikverket, 

2012). I mosaiklandskapet blir sådana byggnader inte fullt så iögonfallande då de delvis 

smälter in i skogslandskapet. Själva planområdet utgörs av uppvuxen skog och åkermark. 

Omkringliggande höga byggnader i landskapet är det närbelägna värmeverket, Rasta och 

ett vindkraftverk. Se Figur 23 nedan. 

Nordväst om planområdet sticker Kinnekulle upp som en mäktig fond i landskapet, vilket 

främst kan ses söder och öster om planområdet vid färd över slättlandskapet. 

Riksintresset för kulturmiljövården Kinnekulle ligger på ett avstånd om ca 1,5 kilometer. 

Motiveringen till riksintresset lyder: Rikt sammansatt centralbygd8 kring platåberget 

Kinnekulle vars betydelse allt sedan stenåldern bl a kommit till uttryck i monumentala och 

unika fornlämningsmiljöer samt Husaby. Platsen är av stor rikspolitisk och kyrkohistorisk 

betydelse och är bl a förknippad med Olof Skötkonung.”  

Uttrycket för riksintresset lyder: Fornlämningar, bl.a. hällkistor, Västergötlands största 

hällristningskomplex vid Flyhov, flera järnåldersgravfält, vid Källby hallar med två av 

landets mest monumentala runstenar. Medeltida kyrkor bl a vid Husaby, Sankt Sigfrids 

källa, enligt legenden platsen för Olof Skötkonungs dop, ruinen av Husaby medeltida 

biskopsborg. Herrgårdar och byar med kontinuitet från medeltid med delvis välbevarat, 

öppet, odlingslandskap med stenmurar mm från 1800-talet. Kalkstensbrott och lämningar 

efter kalkugnar och stenindustri. 

De närmaste två medeltida kyrkorna inom riksintresset är Kinne- Vedums kyrka på ett 

avstånd om ca 2 kilometer och Kinne-Kleva kyrka på ett avstånd om ca 3 kilometer från 

planområdet.  

 

 
8 Centralbygd är att likställa med den slättbygd som beskrivs ovan. 
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Figur 23. Planområdet i förhållande till riksintresset för kulturmiljövården (röda områden), mosaik- 

och slättlandskapets ungefärliga utbredning samt befintliga höga byggnader i landskapet. Källa: 

Riksantikvarieämbetet.  

Fornlämningar 

Som ett underlag till planarbetet har en arkeologisk utredning genomförts på 

fastigheterna Fullösa 3:11 och Götene 2:2 för att utreda om planområdet hyser några 

sedan tidig are okända fornlämningar. Strax utanför planområdet, på en av de 

närbelägna åkerholmarna, ligger det en sedan tidigare känd fornlämning i form av en 

fångstgrop (RAÄ Götene 56:1/ L1962:2475). 

I samband med fältarbetet grävdes 125 schakt vilka totalt omfattade 1 159 m2. Inga spår 

av äldre mänsklig aktivitet påträffades i någon av schakten.  

Bedömning av områdets värde  

Planområdet utgörs av ett mosaiklandskap vilket inte är lika känsligt för uppstickande 

byggnadsdelar i och med att skogen utgör en naturlig fond i bakgrunden. Vyn över 

Kinnekulle och det öppna slättlandskapet är dock känsliga för påverkan, vilket även höga 

byggnader som är placerade i mosaiklandskapet kan påverka.    

Sammantaget bedöms omkringliggande landskap ha ett högt värde.  

Den arkeologiska utredningen har inte visat på någon förekomst av äldre mänsklig 

aktivitet. Sannolikheten att området hyser några fornlämningar bedöms därför som liten. 
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6.8.3 Påverkan, effekter och konsekvenser vid nollalternativet 

Vid ett nollalternativ kommer nuvarande markanvändning att fortgå inom planområdet. 

Landskapet närmast planområdet kommer till stor del vara likt nuläget, bortsett från att 

den barkborreangripna skogen kommer att tas ned.   

Sammantaget bedöms konsekvenser vid ett nollalternativ som oförändrade. 

6.8.4 Påverkan, effekter och konsekvenser av planförslaget 

Landskap  

Den nuvarande skogs- och åkermarken inom planområdet kommer att ersättas av 

bebyggelse. Anläggningen har planerad högsta totalhöjd om 28 meter, med enstaka 

högre uppstickande byggnader och byggnadsdelar. Utifrån framtaget fotomontage 

kommer inte anläggningen påverka siktlinjen eller vyn över Kinnekulle vid utblick från 

Götene tätort. I Figur 24 Fel! Hittar inte referenskälla.nedan redovisas fotomontaget. 

En trädridå kommer att skärma mot insyn och minska anläggningens visuella påverkan 

från den närliggande gång- och cykelvägen. Träddungar och åkerholmar kommer kunna 

skymma anläggningen vid vy från riksriksväg 44. Planområdets sydöstra del, i höjd med 

befintliga kraftledningar, har en del av det befintliga skogsområdet avsatts som 

insynsskyddande vegetation för att säkerställa ett fortsatt insynsskydd även efter det att 

den barkborreangripna skogen söder om kraftledningen tas ned.  

Framtaget fotomontage visar att anläggningen inte skulle synas bakom skogsområdet vid 

värmeverket med den exempelutformning (röd kontur) som redovisas i Figur 24. Om 

planens byggrätt utnyttjades till fullo (orange kontur) skulle en mindre del av 

anläggningen, framför allt i den västra delen (till vänster i bild) bli synliga bakom 

skogsområdet. Orange kontur ligger i denna figur generellt på 28 meters nockhöjd och 

med enstaka högre byggnadsdelar som når upp till 35 meters höjd. Huruvida 

anläggningen kommer att kunna synas tydligare efter det att den barkborreangripna 

skogen tas ned är dock svårt att bedöma, troligast kommer den att till största del att vara 

skymd bakom skogen som sparas inom planområdet, dock kommer delar av 

verksamheten som hamnar inom den nuvarande åkermarken i sydväst troligtvis att kunna 

synas.  

Vid utblick väster om planområdet, öster ut, kommer anläggningen att kunna synas. 

Anläggningens placering med skog bakom bedöms emellertid kunna minska den visuella 

påverkan och bidra till att anläggningen får en mer naturlig plats i landskapet än om det 

skulle ha stått som en solitär anläggning i det öppna landskapet. Skogen bedöms även 

bidra till att uppstickande delar på anläggningen, såsom kyltorn, inte blir lika 

framträdande. 

Anläggningen bedöms mot bakgrund av detta inte heller få någon påverkan på 

riksintresset. Planområdet kommer inte kunna ses från de två ovan nämnda kyrkorna då 

siktlinjerna mellan planområdet och kyrkorna bryts av skogspartier.  
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Figur 24. Fotomontage av hur biogasanläggningen i planområdet i dagsläget skulle uppfattas från 
väg 44 med siktlinje norrut mot värmeverket Västerbyverket och Kinnekulle. Fotomontaget är ett 
exempel på hur anläggningens profil skulle kunna se ut, där anläggningens röda kontur ligger dolt 
bakom skogsområdet vid värmeverket. Inte heller om planens byggrätt utnyttjades till fullo (orange 
kontur) skulle biogasanläggningen synas bakom nuvarande skogsområde. Orange kontur ligger i 
denna figur generellt på 28 meters nockhöjd och med enstaka högre byggnadsdelar som når upp 
till 35 meters höjd. Att de röda och orange konturerna skiljer sig åt i höjd beror på att den orange 
konturen symboliserar byggnader så långt söderut i planområdet som byggrätten tillåter medan den 
röda konturen symboliserar byggnader som placeras enligt en föreslagen layout (se framsida), dvs 
något längre norrut i planområdet. Därför framstår också den orange konturen som högre eftersom 
de byggnaderna ligger närmare betraktaren av bilden. Foto: Sweco. 

 

Fornlämningar 

Fornminnet RAÄ Götene 56:1 är beläget utanför planområdet och bedöms därför inte 

påverkas av planläggningen och resultatet av genomförd undersökning inom 

planområdet visar att sannolikheten att finna på ytterligare fornlämningar är liten.   

Bedömd påverkan  

Ett genomförande av planen bedöms sammantaget ge upphov till en liten påverkan.  
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Samlad bedömning 

Detaljplanen gör inte anspråk på fornlämningar eller övrig kulturhistoriskt skyddsvärd 

mark varför uppförandet av anläggning inte anses bidra med negativa konsekvenser ur 

ett kulturmiljöperspektiv.  

Det framtagna fotomontaget visar att den planerade anläggningen inte påverkar vyerna 

över Kinnekulle. Anläggningens visuella påverkan i övrigt bedöms främst vara lokal. Dels 

mot bakgrund av att anläggningens uppstickande byggnadsverk inte bedöms förändra 

landskapets visuella karaktär då de högsta anläggningsdelarna ungefär är i samma höjd 

som omkringliggande skog. Dels för att anläggningen kommer att kunna skymmas av en 

trädridå längs gång- och cykelvägen samt att träd och åkerholmar till stor del komma att 

skymma anläggningen vid vy från riksväg 44. Dock kommer anläggningen att synas vid 

vyer väster om planområdet, dock inte från Kinne-Kleva kyrka. 

Sammantaget bedöms konsekvenserna av planförslaget ge upphov till obetydliga 

konsekvenser.  

Miljökvalitetsmål 

Planförslaget bedöms under denna aspekt främst påverka miljökvalitetsmålet God 

bebyggd miljö med dess preciseringar Infrastruktur och Kulturvärden i bebyggd miljö. Vid 

planering av anläggningens utformning och lokalisering har hänsyn tagits till natur- och 

kulturmiljö och omgivande landskap. Planen bedöms inte påverka målet negativt. 

6.9 Brukningsvärd åkermark 

6.9.1 Bedömningsgrunder 

Miljöbalken (MB)  

Enligt 3 kap. 4 § MB får brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 

detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 

att annan mark tas i anspråk.  

Livsmedelsstrategin 

Regeringen har lagt fram en livsmedelsstrategi vars övergripande mål är en 

konkurrenskraftig livsmedelskedja där den totala livsmedelsproduktionen ökar, samtidigt 

som relevanta nationella miljömål nås, i syfte att skapa tillväxt och sysselsättning och 

bidra till hållbar utveckling i hela landet.  

Regeringen gör följande bedömning i strategin: Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, 

inklusive den ekologiska produktionen, förutsätter att företagen har tillgång till produktiva 

mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen behöver hänsyn tas till 

jordbruksproduktionen jämte andra samhällsintressen. (Regeringskansliet, 2017)  
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Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland  

Utmaningar för ett hållbart Västra Götaland är ett regionalt åtgärdsprogram för miljömålen 

2017–2020 (Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 2017). Programmet är framtaget av 

Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen i samverkan med Västra Götalandsregionen. Syftet 

med åtgärdsprogrammet är att vägleda och stödja prioriteringar samt stimulera till en 

ökad samverkan i det lokala och regionala miljöarbetet. Åtgärdsprogrammet fokuserar på 

fyra utmaningar för Västra Götaland, varav ett bedöms vara relevant för denna aspekt:  

• Hållbart brukande av skog och odlingslandskap  

Varav åtgärden ”Samverka för att bevara jordbruksmark” bedöms vara en 

relevant bedömningsgrund. 

Götene kommuns översiktsplan (2018) 

Brukningsvärd jordbruksmark bör endast tas i anspråk för andra ändamål om det rör sig 

om väsentliga samhällsintressen som inte kan tillgodoses på annat sätt. Ska sådan mark 

tas i anspråk bör ingreppen utformas på ett sätt som medför minsta möjliga inverkan på 

jordbruket. I första hand ska förtätning ske kring befintlig infrastruktur. Men i de fall där 

det inte är möjligt, måste viss jordbruksmark tas i anspråk. Då måste en bedömning göras 

på kvalitén på jordbruksmarken. Bedöms kvalitén som låg, eller att marken inte ingår i ett 

större sammanhang anser Götene kommun att det finns skäl att ta jordbruksmark eller 

skogsmark i anspråk 

Miljökvalitetsmål  

Miljömålen God bebyggd miljö och Ett rikt odlingslandskap bedöms vara relevanta 

bedömningsgrunder för detta avsnitt.  

6.9.2 Nuläge 

I Götene kommun finns det i nuläget 17 474 hektar åkermark enligt SCB:s statistik från år 

2015 och vid aktuellt planområde utgörs ytan av cirka 3 hektar aktivt brukad åkermark. 

Sedan den föregående mätningen år 2010 har andel åkermark i kommunen minskat med 

1 177 hektar. (SCB, u.d.) 

Inom hela planområdet förekommer överst ett lager med sandig mulljord som ställvis är 

lerig, vilken underlagras av lera vilken har en mäktighet om cirka 2 meter. 

Grundvattennivån (under vinterhalvåret 2020) ligger på cirka 0,-.0,4 meter under 

markytan. (Sweco, 2020g) 

Bedömning av områdets värde  

Jordbruksmarken är aktivt odlad och består av mulljord som underlagras av lera. 

Grundvattennivån är relativt grund. Förhållanden för jordbruk bedöms mot bakgrund av 

ovan som goda. Marken bedöms ha ett högt värde.  
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6.9.3 Påverkan, effekter och konsekvenser vid nollalternativet 

Vid ett nollalternativ kommer marken att fortsätta att användas som jordbruksmark och 

den bördiga åkermarken kommer fortsätta att generera spannmål och andra odlade 

grödor. 

En indirekt effekt vid ett nollalternativ är att markens värde, likt många andra 

jordbruksmarker, utifrån ett livsmedelsförsörjningsperspektiv blir större. Efterfrågan på 

bördig åkermark kommer globalt bli större i framtiden till följd av klimatförändringarnas 

effekter. (Jordbruksverket, 2015) 

Mot bakgrund av detta bedöms konsekvenserna som små positiva.  

6.9.4 Påverkan, effekter och konsekvenser av planförslaget  

Vid ett genomförande av planen kommer jordbruksmarken inom planområdet att tas i 

anspråk och gå förlorad. Detta bedöms vara en irreversibel åtgärd. En angränsade del av 

åkermarken utanför planområdets sydvästra del, ca 0,6 hektar, under kraftledningarna, 

riskerar att bli obrukbar då ytan är så begränsad i yta att den inte blir rationell att bruka. 

I ett längre tidsperspektiv kommer åkermarken i Sverige få en viktigare roll globalt 

(Jordbruksverket, 2015) mot bakgrund av de globala klimatförändringar som ger upphov 

till havsnivåhöjningar och ökenspridning och därmed minskad tillgång på jordbruksmark i 

många länder.  

De indirekta- och kumulativa effekterna av ianspråktagande av produktiv jordbruksmark 

kan därmed bli försämrade möjligheter för samhället att stå emot framtida 

klimatförändringar, självhushållning och den ökande globala efterfrågan på bördig 

åkermark. 

Ianspråktagande av åkermarken inom planområdet bidrar till den totala exploateringen i 

Sverige av ungefär 600 hektar jordbruksmark per år (Jordbruksverket, 2017b) vilket i stort 

försvårar möjligheten att uppnå de för detta avsnitt relevanta miljökvalitetsmål och globala 

mål. Det innebär också i längden sämre förutsättningar för Sverige att uppnå 

livsmedelsstrategin där ett av målen är att öka självförsörjningsgraden på livsmedel 

(Regeringskansliet, 2017) och motverkar ett av målen i det regionala åtgärdsprogrammet.  

Den aktuella ytan som utgör produktiv åkermark utgör dock en begränsad del av den 

totala åkerarealen i Götene kommun. Planområdets placering har föregåtts av en 

lokaliseringsutredning, där aktuellt planområde har bedömts vara det mest lämpliga 

utifrån en avvägning av flertalet kriterier, bland annat avstånd till olika skyddsvärden och 

närhet till existerande infrastruktur. Mot bakgrund av detta bedöms planen även uppfylla 

översiktsplanens inriktning kring placering som medför minsta möjliga inverkan på 

jordbruket.  

Ett genomförande av planen möjliggör en verksamhet som producerar förnybart 

drivmedel med låga växthusgasutsläpp samt ett lokalt producerat gödselmedel. Detta 

bedöms vara ett väsentligt samhällsintresse vilket gör att planen inte bedöms gå emot 

miljöbalkens 3 kap. 4 §.  
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Samlad bedömning 

Ett genomförande av planen kommer innebära att aktivt brukad åkermark tas i anspråk. 

Åkermarken bedöms ha en hög bördighet och bedöms därför ha ett högt värde. Påverkan 

bedöms som liten mot bakgrund av att arealen berörd åkermark är begränsad.  

Sammantaget bedöms ett genomförande av planen ge upphov till små negativa 

konsekvenser.  

Miljökvalitetsmål 

Den planerade verksamheten bedöms under denna aspekt främst påverka 

miljökvalitetsmålen God bebyggd miljö med dess precisering Hushållning med energi och 

naturresurser och målet Ett rikt odlingslandskap med dess precisering Åkermarkens 

egenskaper och processer. 

Planområdets geografiska placering är vald bland annat utifrån att minimera 

ianspråktagandet av jordbruksmark. Dock kommer jordbruksmark behöva tas i anspråk. 

Detta bedöms motverka miljökvalitetsmålet. 

6.10 Kumulativa effekter 

Kumulativa effekter uppstår när flera olika effekter samverkar med varandra, det kan vara 

olika slags effekter från en och samma källa eller effekter från olika källor som samverkar 

(Naturvårdsverket, 2019c).  

Syftet med att lyfta in kumulativa effekter i MKB är att miljön ständigt påverkas av en 

mängd faktorer som samverkar. Utifrån bedömningen av kumulativa effekter går det att 

se längre i bedömningen av de förväntade samlade miljöeffekterna av planförslaget. 

Vid identifiering och bedömning av kumulativa effekter ska både tidigare, pågående och 

planerade åtgärder vägas in i bedömningen (Wallentinus & Wärnbäck, 2007), se Figur 

25. 

 

Figur 25. Översiktlig visualisering över begreppet kumulativa effekter 9.  

 
9 Baserad på Europeiska kommissionen, 1999. Guidelines for the Assessment of Indirect 
and Cumulative Impacts as well as Impact Interactions 
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Detta avsnitt syftar till att bedöma hur effekterna av det här planförslaget samverkar med 

effekter av andra tidigare, pågående och framtida stadsomvandlingsprojekt i Götene. Till 

skillnad från tidigare konsekvensbedömning i MKB:n (avsnitt 6) väger alltså 

konsekvensbedömningen här även in samverkan med andra planer i kommunen.  

6.10.1 Brukningsvärd åkermark  

Att ta jordbruksmark i anspråk motverkar den svenska livsmedelsstrategin med syfte att 

öka Sveriges självförsörjningsgrad (Regeringskansliet, 2017). Fler människor på jorden 

betyder också en större efterfrågan på mat i Sverige men också globalt. 

I flera sedan tidigare antagna och nu pågående planer samt områden utpekade i 

översiktsplanen, har eller planeras att ta jordbruksmark i anspråk i Götene kommun. 

Figur 26 visar dessa områden vid Götene tätort.   
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Figur 26. Kartan visar områden vid Götene tätort där jordbruksmark sedan tidigare har tagits i 

anspråk eller är utpekade för framtida exploatering. Källa bakgrundskarta: Lantmäteriet.  

Klimatförändringarna är även det en viktig aspekt att beakta vid bedömning av de 

kumulativa effekterna vid ianspråktagande av jordbruksmark. Ett varmare klimat globalt 

förändrar förutsättningarna för det globala jordbruket och kan leda till en ökad efterfrågan 

på svensk jordbruksmark.  

Sammantaget bedöms de kumulativa effekterna av tidigare antagna och nu pågående 

planer medföra negativa konsekvenser. 

6.10.2 Buller 

I översiktsplanen är ett område mellan riksväg 44 och Värmevägen utpekat område för 

framtida handel och industri, se Figur 27. Tillkommande trafik till och från detta område 

kan riskera att tillsammans med befintlig trafik samt tillkommande trafik till det nu aktuella 

planområdet norr om värmeverket påverka närliggande bostäder med förhöjda 

bullernivåer. 
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Figur 27. Värmevägen och riksväg 44 (gröna streckade linjer) i förhållande till det utpekade 

handels- och industriområdet (13). Figuren är beskuren och redigerad. (Götene kommun, 2018) 

Sammantaget bedöms de kumulativa effekterna av nu pågående samt planerade planer 

medföra negativa konsekvenser.  

Värmevägen 

Rv 44 
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7 Samlad bedömning 

Miljökonsekvensbeskrivningen har genomförts för att analysera och bedöma 

konsekvenser på människors hälsa och miljön som kan uppstå vid ett genomförande av 

planförslaget. Den sammanfattande bedömningen redovisas i tabellen nedan. 

Tabell 10. Miljökonsekvensbeskrivningens samlade bedömning. 

Miljöaspekt       
 

Konsekvenser vid 
nollalternativ  

Konsekvenser vid 
planerad verksamhet 

Motivering  

Lukt  Oförändrade  Obetydliga eller i 
enstaka fall små 
negativa  

Vid normaldrift och vid de 
skyddsåtgärder som 
genomförs för att 
minimera luktpåverkan 
bedöms ett 
genomförande av planen 
inte bidra till olägenhet 
för närboende eller 
närliggande 
verksamheter. 

Klimat 
 

Oförändrade Stora positiva  Ett genomförande av 
planen bidrar till att totalt 
sett minska mängden 
växthusgaser som släpps 
ut i atmosfären.  

Buller  Obetydliga  Obetydliga med risk för 
små negativa 

Gällande bullerriktvärden 

kommer att innehållas 

vid ett genomförande av 

planen, dock kommer 

ljudnivåerna vid den 

närmaste närbelägna 

bostaden och en del av 

gång- och cykelvägen 

och skogen i närheten av 

planområdet att öka. En 

förändrad ljudbild kan 

komma att upplevas.   

Utsläpp till luft  Oförändrade Stora positiva  Ett genomförande av 

planen kommer bidra till 

ökade lokala utsläpp av 

luftföroreningar, som 

bl.a. NOx och partiklar, 

vilka huvudsakligen 

kommer från 

tillkommande transporter. 
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Den biogas som kommer 

att produceras bidrar 

samtidigt till att sänka 

utsläppen av skadliga 

luftföroreningar totalt sett 

inom regionen.  

Utsläpp till vatten  Oförändrade Obetydliga  Dagvattenhanteringen 
inom planområdet 
utformas med fördröjning 
och rening för att kunna 
omhänderta och rena 
dagvatten innan det når 
recipient. Beräknade 
föroreningshalter ligger i 
regel under riktvärden för 
utsläpp till vatten.  

Naturmiljö  Obetydliga Obetydliga till små 
positiva  

Skogs- och 

jordbruksmark kommer 

att tas i anspråk inom 

planområdet. Föreslagna 

kompensationsåtgärder, 

bland annat ett 

utjämningsmagasin med 

efterpolering, bedöms 

bidra positivt till den 

biologiska mångfalden.  

Risk Oförändrade Acceptabla  Flera riskutredningar har 
genomförts för att 
identifiera risker med 
planerad verksamhet 
inom planområdet.  
 
Risker som identifierats 
berör främst risk för 
trafikolycka, olycka med 
farligt gods, risker där 
brand blir konsekvens 
samt utsläpp av farliga 
ämnen. Sammantagen 
bedömning är att efter 
genomförda 
skyddsåtgärder vid 
planerad verksamhet är 
konsekvenserna för 
skada på människors 
hälsa och miljön 
acceptabla 
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Landskap och 
kulturmiljö 

Oförändrade Obetydliga  Inga fornlämningar eller 
kulturhistoriska 
skyddsvärden har 
påvisats inom 
planområdet.  
 
Den planerade 
anläggningen inom 
planområdet kommer att 
ge upphov till en viss 
lokal påverkan på 
landskapsbilden i 
närheten av 
planområdet. Framtaget 
fotomontage visar att 
anläggningen inte 
skymmer vyerna över 
Kinnekulle. 

Brukningsvärd 
åkermark  

Oförändrade Små negativa  Ett genomförande av 

planen kommer innebära 

att aktivt brukad 

åkermark tas i anspråk. 

Åkermarken bedöms ha 

en hög bördighet och 

bedöms därför ha ett 

högt värde. Påverkan 

bedöms som liten mot 

bakgrund av att arealen 

berörd åkermark är 

begränsad.  

8 Uppföljning 

Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning innefatta en 

redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som ett genomförande av planförslaget medför.  

Syftet med uppföljningen är dels att kontrollera att negativ miljöpåverkan inte blir större än 

avsett, dels att upptäcka och åtgärda oförutsedda negativa konsekvenser. Uppföljningen 

är också av betydelse för det långsiktiga målet om hållbar utveckling. Uppföljning bidrar 

också till kunskapsuppbyggnad som på sikt kan ge bättre och effektivare 

miljöbedömningar. Se tabellen nedan för vilka aspekter och åtgärder som bör följas upp.  
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Tabell 11. Uppföljning. 

Miljöaspekter att följa upp Vad ska följas upp? Uppföljningssystem 

Lukt Uppföljning av 

anläggningens 

luktpåverkan på 

omgivningen. 

Frågan följs upp inom 

miljöprövningsprocessen 

och verksamhetens 

egenkontroll 

Utsläpp till vatten Utformning 

utjämningsmagasinet och 

uppföljning av eventuella 

krav på föroreningshalter i 

utgående renat 

dagvatten. 

Detaljerad projektering i 

samband med upprättande 

av bygghandlingar och 

uppföljning i 

miljöbedömningsprocessen 

Naturmiljö Ett våtmarksliknande 

efterpoleringssteg till 

utjämningsmagasinet 

kommer att anläggas som 

en kompensation för 

ianspråktagandet av diket. 

Alternativt anläggs en 

våtmark på annan plats 

inom kommunen. 

Stenformationer bör 

läggas upp inom 

planområdet, ut mot 

åkermarken. 

Död ved bör läggas upp 

inom planområdet där 

trädridåer sparas och vid 

stenformationer.   

Frågorna följs upp inom 

miljöprövningsprocessen 

och i dispensansökan. 

Risk Åtgärder för att öka 

trafiksäkerheten vid gång- 

och cykelvägens passage 

över Värmevägen. 

Frågan följs upp inom 

kommunens arbete kring 

trafiksäkerhet 
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