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Sammanfattning 
Sammanfattning av synpunkter 
Totalt inkom 15 yttranden vid granskningen som varade 2021-02-22 – 
2021-03-26. Synpunkterna tar mest upp att den valda lokaliseringen inte är 
lämplig för ändamålet. Lämpligheten ifrågasätts utifrån flera perspektiv där 
sannolikheten för luktpåverkan och olika risker kopplat till ökade trafikflöden är 
två exempel. Synpunkterna tar också upp ändrade förhållanden inom och utanför 
planområdet som anses påverka lämpligheten och till viss del trovärdigheten för 
detaljplanen och planprocessen. 
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Inledning 
Detta utlåtande innehåller en redovisning av de synpunkter som inkommit under 
granskningen samt sektor Samhällsbyggnads svar och förslag till förändringar av 
planförslaget med anledning av synpunkterna. 

Detaljplanen upprättas med utökat förfarande i enlighet med 5 kap. plan- och 
bygglagen (PBL). Det utökade förfarandet används eftersom planförslaget ska 
antas medföra en betydande miljöpåverkan då den möjliggör en verksamhet som 
kräver miljöprövning och tillstånd från länsstyrelsen för att få bedrivas. 
Planförslaget bedöms heller inte vara förenligt med den gällande översiktsplanen. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås med stöd av detta granskningsutlåtande anta 
detaljplaneförslaget. 

Hur samråd och granskning har bedrivits 
Detaljplanesamråd 
Ett planförslag har varit föremål för samråd under tiden 2020-11-16 till 
2021-01-10. Samrådstiden förlängdes från 2020-12-16 till 2021-01-10 då den 
kommunicerade e-postadressen för inlämnande av synpunkter blev fel. Samrådet 
kungjordes i Nya Lidköpings-tidning 2020-11-09. Samrådet annonserades även i 
Götene tidning 2020-11-11. Annons om förlängd samrådstid var införd i Götene 
tidning 2020-12-16, samma dag meddelades fastighetsägare enligt 
fastighetsförteckningen särskilt om förlängningen. 

Under samrådstiden har planhandlingarna varit utsända på remiss till myndigheter 
och fastighetsägare enligt upprättad sändlista och fastighetsförteckning. 
Handlingar har under hela tiden inklusive förlängningen funnits tillgängliga på 
kommunens hemsida. 

För en redogörelse över inkomna synpunkter från samrådet, se särskild 
samrådsredogörelse upprättad i januari 2021. 

Granskning av detaljplan 
Ett planförslag har varit föremål för granskning under tiden 2021-02-22 till 
2021-03-26. De som lämnat synpunkter i samrådet, fastighetsägare enligt 
framtagen fastighetsförteckning och myndigheter enligt framtagen sändlista har 
underrättats om granskningen och att handlingar finns tillgängliga på kommunens 
hemsida innan granskningen inleddes. Underrättelsen anslogs på kommunens 
anslagstavla 2021-02-17. Annons om granskningen var införd i Götene tidning 
2021-02-24. 

Ett digitalt informationsmöte hölls 2021-03-02. Där informerades om pågående 
detaljplaneprocess, pågående miljöprövningsprocess, vilka synpunkter som 
inkommit under detaljplanesamrådet och hur dessa har påverkat 
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granskningsförslaget. Möjlighet att ställa frågor skriftligen fanns. Mötet spelades 
in och presentationsdelen fanns tillgänglig tillsammans med övriga planhandlingar 
på kommunens hemsida 2021-03-16 till och med 2021-03-26. 
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Inkomna synpunkter 
Nedan följer inkomna skrivelser, som innehåller synpunkter på förslaget, i sin 
helhet. Efter vardera skrivelsen kommer sektor Samhällsbyggnads kommentarer 
till skrivelsen. 

Följande har godkänt eller lämnat skrivelser utan erinringar på förslaget: 

• Lantmäteriet 
• Service och Teknik 
• Trafikverket 

Statliga verk och myndigheter 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL 
och nu kända förhållanden att planen kan accepteras och därför inte kommer att 
prövas av Länsstyrelsen om den antas. 

Länsstyrelsen befarar inte att:  

• Riksintresse kommer att skadas påtagligt (både MB kap 3 och 4) 
• Mellankommunal samordning blir olämplig 
• Miljökvalitetsnormer (MKN) inte följs (MB 5 kap, luft och vatten) 
• Strandskydd upphävs i strid med gällande bestämmelser (MB 7 kap) 
• Bebyggelse blir olämplig för människors hälsa och säkerhet eller till risken 

för olyckor, översvämning eller erosion (buller, strålning, risk för olyckor, 
översvämning, erosion) 

I samband med samrådsremissen för den nu aktuella detaljplanen framförde 
Länsstyrelsen synpunkter beträffande planens avvikelse från gällande 
översiktsplan vad gäller lokalisering av anläggningen. Länsstyrelsen framförde 
även synpunkter gällande människors hälsa och säkerhet och luktutbredningen av 
anläggningen. Kommunen har i samband med granskningshandlingarna angivit 
nedanstående: 

”Kommunen tar med sig synpunkterna angående översiktsplanen in i det 
pågående översiktsplanearbetet. En granskningshandling är under framtagande 
där anläggningen och frågor kopplade till denna ska inarbetas i förslaget.” 

”Vid normal drift av anläggningen, det vill säga att luktreningen innehåller de 
garantivärden som leverantören givit, så understiger luktstyrkan vid närmsta 
bostäder 1 luktekvivalent per kubikmeter (LE/m3) för 99,9e percentilen av årets 
timmar. Definitionen av 1 LE/m3 är att 50 % av en population förnimmer lukt vid 
den luktstyrkan. Luktstyrkan vid närmaste bostäder understiger också gränsvärdet 
i norska riktlinjer för lukt, vilka kan användas för att utvärdera luktstörningar, då 
det saknas svenska gränsvärden.” 

Parallellt med detta detaljplanearbete pågår prövning av tillstånd till verksamheten 
utifrån dess miljöfarliga hantering av gödsel och matrestprodukter. 
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Tillståndsbeslutet kommer att vara kopplat till ett antal villkor för verksamheten 
enligt Miljöbalkens krav. De villkor som är relevanta ska beaktas och arbetas in 
både i detaljplanen (om beslut fattas innan detaljplanen antas) och den 
efterföljande bygglovgivningen. 

Länsstyrelsen har med anledning av det som framförs här ovan inga ytterligare 
synpunkter att tillföra planen. 

Synpunkter enligt annan lagstiftning 

Länsstyrelsen ser väldigt positivt på att planområdet ändrats för att ta hänsyn till 
fornlämning. Tillstånd till ingrepp i fornlämning krävs, men om det impediment 
som fornlämningen (L1962:2475) ligger på inte berörs av markingrepp ställer inte 
Länsstyrelsen krav på arkeologiska åtgärder. 

Ansökan om tillstånd till ingrepp i fornlämning ska skickas in i god tid till 
Länsstyrelsen. 

Ett förtydligande angående omprövning av markavvattningsföretag kan vara på 
sin plats. Omprövning görs genom en ansökan till mark- och miljödomstolen. 

Kommentar 
Kommunen ser att Länsstyrelsen inte har några synpunkter på planhandlingarna. 

Planbeskrivningen förtydligas gällande omprövning av markavvattningsföretag. 

Uppgifter om tillstånd för ingrepp i fornlämning lämnas till exploatören. 

Sakägare 
Sakägare 1 
Vi vidhåller vår tidigare inställning att den tänkta placeringen av en 
biogasanläggning på inga villkor är en lämplig plats. 

Vi anser att det finns alltför osäkra mätresultat, bristfälliga utredningar och 
alldeles för många antaganden, bedömningar och osäkra indata som väger mycket 
tungt för att ovanstående detaljplan inte ska antas. 

Den här biogasanläggningen kan utan tvekan klassas som ”storskalig 
biogasanläggning”. För produktion används upp till totalt 400 000 ton substrat per 
år. Detta kan exempelvis jämföras med: 

- Skövde: tillstånd till 100 000 ton per år 
- Laholm: tillstånd till 70 000 ton per år 
- Falkenberg: tillstånd till 120 000 ton per år 
- Lidköping: 100 000 ton per år 
- Mariestad: 60 000 ton gödsel som pumpas från den egna gården, Vadsbo 

mjölk. Anläggningen ägs av Gasum och Vadsbo mjölk. Trots att gödsel 
pumpas till anläggningen luktar det rejält när man åker förbi med bil. 

Ovanstående detaljplan har nu skickats ut för granskning. 
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Vi jämför vad som skiljer sig mot föregående utskick då det gällde samråd av 
ovanstående detaljplan. Det gick fort att jämföra, förutom tiden att läsa igenom 
vad som hade ändrats.  

De ”mycket stora förändringar” som skett är att markområdet för anläggningen 
minskats ner marginellt norrut. 

Den andra ”mycket stora förändringen” är att den så kallade skogsridån mellan 
banvallen och anläggningsområdet ökats med hela fem meter, som enligt 
kommunen är en väsentlig förbättring, nu totalt hela 15 meter. 

Det finns inga garantier att denna så kallade ”trädridå” inte drabbas av 
barkborreangrepp och därför behöver avverkas. Kraftiga vindar som medför 
nedfallna träd innebär att ”trädridån” helt eller delvis försvinner. 

Enligt kommunens svar ”Skog är ett flyktigt element som avverkas och senare 
växer upp igen.” Vi instämmer att träd/skog växer upp igen men det tar många år 
för att återskapa en ”trädridå” igen. Då kanske den här biogasanläggningen på 
grund av ålder nedmonterats och skrotats. 

Enligt plankartan tillhörande planbeskrivning, granskningshandling 2021-01-22, 
skall mellan biogasanläggningen, även tillfartsvägen till anläggningen, och 
banvallen finnas insynsskyddade vegetation, n3 på plankartan. Plankartan 
överensstämmer inte med verkligheten. Eftersom avverkning har gjorts i mars 
2021 så saknas det helt träd för norra delen av tillfartsvägen. För södra delen av 
tillfartsvägen finns enstaka stora granar med långt mellanrum, enkelrad av träd. 
Detta kan knappast kallas ”insynsskyddade vegetation”. 

Detta är att ”bjuda till” ordentligt av kommunen. Dessa ”stora förändringar” är 
resultatet av många kommuninvånares inlämnade synpunkter. Med andra ord 
minimalt tillmötesgående. 

Det verkar helt oväsentligt enligt politikerna hur vi närboende påverkas som bor 
bortanför kriteriet, ”biogasanläggning så långt bort från samhället som möjligt”. 
Vi på landsbygden ska finna oss i alla negativa effekter som anläggningen ger 
upphov till. Inte under begränsad tid utan ständigt återkommande sett stort antal år 
framöver. Vi boende på landsbygden har tydligen inte samma värde som de i 
samhället. 

Det är ett totalt misslyckande från kommunens sida att kommunen inte kunnat 
tillmötesgå och lyssnat på att de synpunkter som skickats in. Detta är bevis på att 
kommunen redan har tagit ställning för denna placering av biogasanläggningen. 
Återigen tar kommunen ingen som helst hänsyn till hur vi närboende påverkas. Vi 
trodde, i vår enfald, att kommunen någon gång har tagit lärdom från tidigare 
projekt, exempelvis Medeltidens Värld, hur ni då också ”körde över” 
kommuninvånarna. 

Men ledande politiker och tjänstemän har i alla fall ”bjudit till”, som de tycker är 
tillräckligt. De hänvisar och läser innantill från ”Näringslivspolitiskt program 
2019-2023” och ”Klimat- och miljöpolitiskt program 2019-2024” båda antagna av 
kommunfullmäktige. Politikerna framhåller att Götene kommun skall vara en 
hållbar kommun. 
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I Klimat- och miljöpolitiska programmet står det också att främja en 
samhällsutveckling med jämlika sociala levnadsförhållanden och hållbar livsmiljö 
för människorna. Denna samhällsutveckling stämmer väldigt dåligt eftersom det 
är vi närboende som påverkas av framför allt luktutsläpp. Ständig lukt och alla 
negativa effekter som anläggningen bidrar med är absolut ingen hållbar livsmiljö. 
Som både länsstyrelsen och kommunen bedömer kan planförslaget medföra 
betydande miljöpåverkan. Återigen frångår kommunen sitt egna politiska program 
som de själva beslutat om. Syftet med miljöbalken är att främja en hållbar 
utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer kan leva i en 
hälsosam och god miljö. Kommunen går till och med emot miljöbalken. 

I gällande översiktsplan ”Framtidsplan för Götene kommun: 2009-2020” finns ett 
område med högt bevarande- och rekreationsvärde. I samrådsversionen av 
kommunens nya översiktsplan ”Översiktsplan 2018: Götene kommun” är området 
inte längre utpekat som viktigt för sina rekreativa värden. Hur kan ni påstå att 
området inte är viktigt? Det finns väl en anledning till att området i gällande 
översiktsplan utpekar området med högt bevarande- och rekreationsvärde. Om ni 
känner er osäkra på varför så kan vi informera er om detta. Området används 
flitigt av kommuninvånarna för rekreation, förmodligen kanske ännu mer i nu 
coronatider och framöver, eftersom det är ett tätortsnära rekreationsområde. Det 
här lättillgängliga naturområdet värderas mycket högt på grund av all 
klimatpåverkan och stress som vi människor ständigt utsätts för. Forskare vid 
Sveriges lantbruksuniversitet Alnarp visar att naturen är mer effektiv än mediciner 
när det gäller att bota stressjukdomar som utmattningssyndrom. Det räcker inte 
mar att i detaljplanen för granskning att en stig kommer att ligga utanför 
anläggningsområdet och att en så kallad trädridå ökats ett fåtal meter för att 
uppväga värdet på omgivningen på grund av biogasanläggningen. 

Anläggningen skall naturligtvis ligga i närheten av de större producenterna av 
gödsel. Det är absolut inte försvarbart varför gödsel ska transporteras in till 
Götene tätort på redan mycket trafikerade vägar och sen igen frakta tillbaka den 
”bearbetade” gödseln till lantbrukarna. Detta är verkligen att motarbeta sig själv 
som en ”klimatsmart och hållbar kommun”. 

Enligt en representant från Gasum har i ett tidigt skede föreslagits en placering av 
anläggningen väster om den nu tänkta placeringen. Ett område i närheten av 
bergtäkten. Men detta förslag föll bara bort, enligt Gasums representant. Där 
ligger inga bostadshus och avståndet till tätorten blir ungefär lika långt. Där finns 
redan en väg för tunga fordon. Infrastrukturen kan inte vara lämpligare. Den här 
vägen går enbart till bergtäkten, alltså inte på långa vägar så trafikerad som väg 
2727 och rv 44 och trafiken utgörs nästan enbart av lastbilar. Det blir ingen 
köbildning för att komma ut på rv 44 eftersom det redan finns en rondell som gör 
att trafiken flyter på. Kommunen och Gasum slipper alla osäkerhetsfaktorer som 
kan påverka de närboende och klagomål. Det värdefulla rekreationsområdet får 
vara kvar opåverkat. Varför har denna placering inte nämnts i 
lokaliseringsutredningen? Detta tycker vi är mycket anmärkningsvärt och 
märkligt. 



 

10 

Vad händer om alla, enligt Gasum, ”tillförlitliga” beräkningar, antaganden, 
omdömen och syften inte får det resultat som kommunen och Gasum absolut är 
helt övertygande om? Det blir väl ”tyvärr så blev resultatet inte som vi förväntat 
oss”. Och inga ytterligare nya tekniker finnas att tillgå. Då är det vi närboende 
som sitter där och får finna oss i luktutsläpp och alla andra negativa faktorer som 
vi närboende har påpekat i alla våra synpunkter. Vem är ansvarig för detta? 

Kommunens representanter hänvisar till olika utredningar som gjorts för detta 
projekt och som de anser är absolut tillförlitliga. Som vi i tidigare skrivelser 
påpekat så anser vi att utredningar och analyser är bristfälliga och till och med 
saknar tillförlitliga underlag. Det är alltför många bedömningar, antaganden och 
beräkningar genom teoretiska modeller och osäker indata. Osäker indata är något 
som Gasum själva skriver. 

Det finns inga gränser- eller riktvärden för lukt i Sverige. Här använder man sig 
av riktvärden från Norge. Norge är likvärdig med Sverige menar de. Detta är ett 
helt orimligt antagande visserligen kan dessa värden vara vägledande men varje 
plats för anläggande av en biogasanläggning är unik beroende på omgivningarna. 
Effekten av luktstörningar är svårbedömda och upplevs ofta individuellt. 

Risken för olyckor med farligt gods ökar väsentligt på väg 2727, Götene – 
Hällekis. Mängden trafik, lastbilar och personbilar har väsentligt ökat de senaste 
åren. I miljökonsekvensbeskrivningen anges ett trafikflöde från 2012. Vi kräver 
att en trafikräkning genomförs som speglar dagens trafikflöde. Nollalternativet 
anses följa transportutvecklingen i samhället och beräkningar visar att 
trafikmängderna kommer att öka fram till år 2040. Denna beräkning är mycket 
missvisande eftersom, förmodar vi, att besök till en stor växthusanläggning inte 
finns med i dessa beräkningar. Trafikflödet ökar väsentligt på väg 2727 från tidig 
vår till sen höst. Därmed är risken för trafikolyckor mycket hög. Det kommer att 
bli ytterligare trafikbelastning av tunga fordon eftersom Paroc i Hällekis har 
planer på en nybyggnation och även en ökning av mineralullstillverkning. Detta 
innebär att nollalternativet inte alls, i detta fall, följer transportutvecklingen. 

Sweco har, 2021-01-22, genomfört kapacitetsberäkningar för korsningen väg 
44/väg 2727. Dessa beräkningar, både för 2022 och 2040, visar på god 
framkomlighet utan köer både med och utan tillägg för trafik till 
biogasanläggningen. Detta stämmer inte med verkligheten i dagsläget. Varför bara 
göra beräkningar som blir missvisande? Åk ut för att på plats se hur intensivt 
trafikflödet är, framför allt tung trafik, och att det snabbt bildas köer på väg 2727. 
Eftersom Semper bygger ett höglager mellan gamla och nya E20 så kommer 
transporter mellan detta lager och Semper, vid ”Arlaområdet” att öka trafikflödet 
ytterligare på väg rv 44. Risken för olyckor ökar väsentligt på grund av att 
lastbilschaufförer/personbilar tar större risker för att komma ut på väg rv 44. 

Enligt representant från Götene Biogas ekonomisk förening ska gödsel 
transporteras via lastbilar från Lidköping, Skara, Skövde och Mariestad och 
naturligtvis inom Götene kommun till denna anläggning i Götene. All denna trafik 
bidrar till ökade lokala utsläpp av luftföroreningar. Övervägande av lastbilarna 
körs på diesel. Verksamhetens ambition är att fordon i största möjligaste mån ska 
drivas av biogas. Det lär ju dröja åtskilliga år innan detta kan genomföras. Det kan 
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på inga villkor vara försvarbart med dessa lastbilstransporter som bidrar till ett 
försämrat klimat. Syftet med en miljösmart och hållbar kommun går ju rakt åt 
motsatt håll. 

Men ovanstående argument vill ledande politiker och tjänstemän inte låtsats om. 
De anser att dessa negativa effekter är så obefintliga och de positiva effekterna är 
så ”ofantligt stora och värdefulla” för kommunen. Det framkommer aldrig att 
kommunen går emot de flesta miljökvalitetsmålen som kommunen antagit. Det 
enda som framkommit är att detaljplan inte är förenlig med gällande 
översiktsplan. Men det åtgärdas ju genom att ta fram en ny översiktsplan där 
området med högt bevarande- och rekreationsvärde inte längre finns med. Så lätt 
och enkelt är det. Att ändra en översiktsplan, som ska vara vägledande, medför 
helt plötsligt andra förutsättningar. Sådan ändrad planering drabbar i väsentlig 
grad den enskilde. 

Ett projekt har genomförts vid ”Institutet för jordbruks- och miljöteknik” 
avseende undersökning av luktreducerande system och deras effekter i storskaliga 
biogasanläggningar i Europa. Ett antal kontakter har tagits med svenska 
biogasanläggningar. I projektet kunde konstateras att luktolägenheter förekommit 
i större eller mindre omfattning på samtliga kontaktade anläggningar för biologisk 
avfallsbehandling. Det framkommer också att ”Lokaliseringen av 
behandlingsanläggningen med hänsyn till risken för luktolägenheter har i många 
fall inte varit en prioriterad fråga. Detta har medfört att många anläggningar har 
placerats alltför nära omkringboende som blivit störda av lukt.” 

”Lokaliseringen av anläggningen i förhållande till närmaste tätort och den 
förhärskande vindriktningen är två faktorer som är avgörande för hur 
störda de närboende kan bli av luktemissionen. Vid planering av nya 
anläggningar är det viktigt att stor hänsyn tas till dessa faktorer.” 
Meteorologiska faktorer kan resultera i att lukt kan förflytta sig långa avstånd 
utefter marken och förorsaka luktproblem. 

Vi kan inte längre hänga ut tvätt och känna den friska lukten av nytvättat. Detta är 
livskvalitet för oss. Men på grund av ständig gödsellukt är detta i fortsättningen 
omöjligt. 

Samtliga kommuninvånare som vi har pratat med anser att placeringen är mycket 
olämplig då den bland annat påverkar ett mycket värdefullt rekreationsområde. 

Det är höga insatser man spelar med här, en biogasanläggning mot fara för 
människors hälsa och avsevärd mindre möjlighet till rekreation till tätortsnära 
friluftsområde. Det är oerhört värdefullt i dagens samhälle med alla 
klimatpåverkningar att det finns tätortsnära skogar så människan har chans att 
kunna återhämta sig genom att vara ute i naturen. 

Är kommunen verkligen beredd att ta dessa stora risker som den tänkta 
biogasplaceringen medför? Är kommunen beredd att ta ansvar för att nuvarande 
och kommande generationer inte kan leva i en hälsosam och god miljö på grund 
av den här biogasanläggningen? Götene kommun visar verkligen ingen respekt för 
de närboende. Vi bor i Götene kommun och även vi betalar skatt. 
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Det stämmer verkligen som Götene Biogas Ekonomisk Förening skriver i 
tidningen, NLT 2020-12-14. ”Helst vill man ha den någon annanstans än i 
närheten av sig själv.” 

I Miljökonsekvensbeskrivningen, 2021-01-15, står det ”När planen har 
antagits ska kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan 
som genomförandet av planen faktiskt medför.” Den här skrivningen visar att 
politikerna erkänner och medger, inte bara antar, att planen faktiskt medför 
betydande miljöpåverkan. Innan planen antas av kommunfullmäktige ska 
kommunen naturligtvis skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som 
en biogasanläggning medför. Detta måste ju noga undersökas innan 
kommunfullmäktige tar beslut, inte efter. 

En radiointervju med en politiker i Radio Skaraborg den 23 mars 2021 stämmer 
verkligen med ovanstående att kommunen ska skaffa sig kunskap om den 
betydande miljöpåverkan när planen antagits. Politikern säger ”det ska inte 
komma ut någon lukt om allt fungerar som det ska”. Detta uttalande stämmer 
verkligen inte. Politikern verkar inte heller vara påläst. 

I planbeskrivningen 2021-01-22 står det att ”även om anläggningen utformas 
för att minimera luktstörande utsläpp kommer en viss mängd lukt att 
släppas ut från anläggningen.” En miljöhandläggare har påpekat ”att det 
inte är en luktfri verksamhet”. I ett projekt som Institutet för jordbruks- och 
miljöteknik” genomfört konstaterar de att luktolägenheter förekommit 
större eller mindre omfattning på samtliga kontaktade anläggningar i 
Sverige. 

Vi har inte lägre något förtroende för våra folkvalda politiker. 

Anläggningen av en så storskalig biogasanläggning är ett förhastat projekt och 
som bara har forcerats fram. Eftersom det finns så många osäkerhetsfaktorer från 
en biogasanläggning som medför alltför stora risker för omgivningen så krävs det 
oerhört mycket mer förarbete och kunskap om miljöaspekterna. 

Med hänvisning till redovisade risker, osäkerhetsfaktorer och framför allt 
okunskap om den betydande miljöpåverkan en sådan här storskalig 
biogasanläggning medför anser vi att detaljplanen inte ska antas av 
kommunfullmäktige. 

Götene kommun verkar ha den inställningen att i Götene kommun ska det inte 
finnas någon levande landsbygd. 

Götene kommuns vision ”bo i Götene – lev i världen” verkar inte våra politiker 
kunna leva upp till. 

Kommentar 
Som bilaga till yttrandet finns det yttrande som lämnades i samrådet. Dessa 
synpunkter finns bemötta i samrådsredogörelsen. 

Utredningar 

Kommunen gör även fortsatt bedömningen att de utredningar som tagits fram är 
tillräckligt tillförlitliga. De har tagits fram enligt beskrivna metoder som är 
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allmänt vedertagna. Indata finns redovisat liksom vilka osäkerheter som finns i 
beräkningar och bedömningar. Osäkerheterna är invägda i det resultat som 
presenteras i utredningarna.  

Utredningen för att beskriva anläggningens luktpåverkan har använt svenska och 
platsspecifika indata. Resultaten jämförs med norska riktvärden eftersom det inte 
finns svenska riktvärden för lukt från gödselsubstrat.  

För att verksamheten ska få bedrivas krävs också ett miljötillstånd som prövas av 
Länsstyrelsen. Om ett tillstånd beviljas kommer det vara förknippat med ett antal 
villkor som till viss del grundar sig i utredningarna. Om dessa villkor inte kan 
uppfyllas kan i förlängningen verksamheten tvingas upphöra. 

Vegetationszon 

Ändringen att bredda vegetationszonen något har gjorts för att bättre nå den avsikt 
som regleringen har. Områdena ska fungera insynsskyddande och avskiljande för 
att det fortsatt ska kunna upplevas mer som att röra sig på väg ut i naturen än 
direkt invid en tillfartsväg till en industri. Detaljplanen reglerar vad som får finnas 
inom ett område, inte vad som finns där idag. Att den befintliga vegetationen 
tagits ner ställer enbart större krav på en återplantering av vegetation som är 
insynsskyddande. Planbeskrivningen kompletteras inför antagandet med en 
beskrivning av vilken sorts vegetation som avses. Enligt uppgift från markägaren 
har skogen tagits ner under våren som en följd av angrepp av granbarkborre. 

Översiktsplan 

Det är den gällande översiktsplanen som gäller och det är mot den som 
förfrågningar och ärenden avgörs. Denna detaljplan blir om den antas ett avsteg 
från översiktsplanen, vilket kommunen varit tydliga med från starten av 
planläggningsprocessen. Området är en del av ett naturområde som är använt av 
många i och kring tätorten. De uppgifterna finns med i bedömningarna om det är 
lämpligt att använda området till en biogasanläggning istället. Den sammanfattade 
bedömningen är att kommunen anser att de positiva konsekvenser som 
anläggningen innebär väger tyngst. 

Översiktsplanen är vägledande vid beslut. Översiktsplanen är dock inte bindande. 
Kommunfullmäktige har möjlighet att ta beslut som går emot översiktsplanen. Det 
bör ske på ett informerat sätt vilket kan säkerställas till exempel genom en 
detaljplaneprocess.  

Trafikflöden 

När utlåtandet sammanställs har Trafikverket redovisat nya värden för 
årsdygnstrafiken under år 2020. Dessa visar att det totala trafikflödet längs väg 
2727 har minskat något, men att andelen och antalet tunga fordon ökat. Alla 
värden som är uppmätta under 2020 kan dock vara påverkade av följder av Covid-
19. 

Kommunen bedömer att ÅDT för 2020 inte visar en rättvis bild av trafikflödet. 
Resmönstren under 2020 har påverkats och lett till en temporär minskning av 
trafikflödet. Transporterna med tunga fordon bedömer kommunen att inte är 
påverkade i någon större utsträckning. Verksamheterna som använder vägen har 
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såvitt kommunen vet kunnat hålla sina verksamheter igång i ungefär samma 
utsträckning som innan Covid-19. 

Det nya värdet för tunga fordon visar att de beräknade värdena i utredningar till 
detaljplanen och som redovisas i granskningshandlingarna stämmer mycket bra 
med verkligheten. Det pekar i sin tur på att den kapacitetsberäkning som gjorts för 
korsningen väg 2727 och riksväg 44 är tillförlitlig. 

I trafikflödet finns all trafik som åker längs den mätta sträckan med. Det är ett 
medeltal och det finns en viss säsongsvariation liksom det finns dygnsvariation. 
Något högre trafikflöden förväntas under vår och höst och lägre under vintern. 
Variationen är liten. 

Alla beräkningar, så väl nollalternativ som korsningens kapacitet, skedde innan 
det blev känt att Paroc ville öka sin produktion. Ett ökat trafikflöde därifrån är 
därför inte inräknat. De delar av väg 2727 som blir mest påverkade av både 
biogasanläggningen och Parocs utökning är från Värmevägen till riksväg 44 
inklusive korsningen mellan väg 2727 och riksväg 44. Marginalen i 
kapacitetsberäkningen för korsningen är så pass stor att korsningens kapacitet 
bedöms som tillräcklig även om trafikflödet ökar ytterligare något. Att kapaciteten 
beräknas vara tillräcklig ska dock inte misstolkas för att det aldrig kommer bli en 
viss väntetid i korsningen. Mer exakt hur Parocs eventuella utvidgning påverkar 
kommer att utredas i det tillståndsärendet. 

Miljöbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning 

Miljöbedömning sker enligt en särskild process. Det första steget är att en 
Undersökning görs om betydande miljöpåverkan kan antas. Detta görs alltså innan 
något annat arbete påbörjas. För vissa typer av verksamheter ska alltid betydande 
miljöpåverkan antas. Därefter påbörjas arbetet med miljöbedömning inom de 
områden som undersökningen visat att kan bli påverkade. Detta görs genom 
bedömningar utifrån resultat av utredningar och undersökningar. 
Miljökonsekvensbeskrivningen är en beskrivning av miljöbedömningen och den 
påverkan som förväntas av verksamheten. I beskrivningen finns även en 
sammanvägning av den totala påverkan från verksamheten. Med detta som 
underlag beslutas om verksamheten kan få tillstånd eller som när det gäller en 
detaljplan om detaljplanen kan antas. I det fall tillstånd beviljas ska verksamheten 
följas upp och den faktiska miljöpåverkan från verksamheten ska tas fram. Detta 
kan inte göras förrän verksamheten faktiskt är på plats och i drift. 

Ja, miljöbedömningen visar att det blir en betydande miljöpåverkan av ett 
genomförande av detaljplanen. I detta fall blir det en stor positiv påverkan 
sammanvägt. Inom vissa delområden blir den något negativ. Verksamheten 
beräknas totalt sett bidra till ett minskat utsläpp av luftföroreningar. De lokala 
mindre ökningar som kan bli bedömer kommunen vara godtagbara. 

Sakägare 2 
Jag motsätter mig planerna på en biogasanläggning och därmed förslaget till 
detaljplan för del av Götene 2:2 m.fl. jag hänvisar till mitt mejl daterat 24 
november 2020. 
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Kommentar 
Synpunkter i e-post från 2020-11-24 har lämnats i samrådet. Dessa synpunkter 
finns bemötta i samrådsredogörelsen. 

Sakägare 3 
I detaljplanen för granskning är det bara gjorda kosmetiska ändringar i jämförelse 
med vad det var vid samrådet. Trädbevuxna kanten mellan f.d. järnvägen skall bli 
15 meter mot tidigare 10 meter. Denna ändring har ingen betydelse för vare sig 
sikt eller förhindra luktspridning. Skogen där vägen/infarten skall gå till 
anläggningen från Värmevägen fram till elledningen är redan i dag nedtagen. Det 
står endast några granar kvar på hela den sträckan. Området där anläggningen är 
avsett att byggas avgränsas norr ut av ett ganska stor hygge och i väster av 
åkermark. Skog som finns mellan elledningen och hygget kommer att tas ned med 
undantag av en remsa på 15 meter enligt detaljplanen. Det betyder i praktiken att 
hela området är ett ”kalhygge”. 

Varför kan det anses lämpligt att placera en biogasanläggning så nära tättbebyggt 
område och nära livsmedelsindustrierna ARLA och SEMPER som har en 
betydande verksamhet och har stor betydelse för Götene kommun samt för hela 
riket? Till ARLA och deras ostlager ALEXANDER är det 750 meter och direkt i 
anslutning till detta ligger ARLAS övriga verksamhet samt SEMPER. Vad skulle 
hända om det kommer in lukt eller annan negativ påverkan i deras anläggningar? 

Enligt detaljplanen är det 500 meter till närmaste bostadshus som är Åsen. Öster 
om Åsen ligger Ängsbacken 650 meter från biogasanläggningen. Ytterligare öster 
ut ligger Evedal med ett avstånd på 800 meter. Fridhem ligger 800 meter i 
nordostlig riktning från området. Norr ut ligger Nordhagen med ett avstånd på 800 
meter från området. Då den förhärskande vindriktningen är sydvästlig så kommer 
Åsen, Ängsbacken och Evedal att drabbas hårdast och de fastigheter som ligger 
längre bort i vindriktningen. 

I MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 1.2 står det ”När planen har antagits 
ska kommunen skaffa sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som 
genomförandet av planen faktiskt medför.” Varför görs det när planen är 
antagen och inte innan så att man förhoppningsvis vet vilken miljöpåverkan 
verksamhet har och kan agera enligt erhållet resultat. 

Trafikräkningen som är gjord 2012 är inaktuell i dag. Framförallt har 
lastbilstrafiken ökat sedan dess på 2727. Det beror på att flera av de lastbilar som 
kommer från Uddevalla/Lidköpingshållet på väg 44 och skall till Hällekis tidigare 
körde väg 2714 via Källby/Medelplana/Västerplana mot Hällekis. På den vägen är 
det idag utplacerat chikaner vilket gör det svårt för lastbilar att passera. De är nu 
rekommenderade att åka väg 2727 (Götene/Hällekis) istället. Redan idag bildas 
det kö i korsningen vägarna 2727/44 när flera lastbilar/personbilar står och väntar 
på att den bil som står först i kön för att svänga vänster från väg 2727 för att 
komma ut på väg 44 för att fortsätta mot E20. 

Trafiken av tyngre fordon på väg 2727 kan komma att öka med upp till 40 % då 
PAROC i Hällekis har sökt tillstånd att utöka produktionen med 40 %. Då bör det 
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rimligtvis innebära att transporterna till/från deras anläggning kommer att öka 
motsvarande. 

Trafikverkets bedömning att korsningen väg 44/2727 är utformad så att den klarar 
de tillkommande transporterna och att det finns ett vänstersvängfält. Det finns 
inget vänstersvängfält på väg 2727 för att köra ut på väg 44. Däremot finns det 
vänstersvängfält på väg 44 för att svänga in mot väg 2727. 

All trafik från biogasanläggningen kommer inte att gå ut via väg 44 utan norr ut i 
riktning Hällekis och när transportörerna upptäcker att det går att åka väg 2727 
och sedan väg 2732 till/från gamla E20 för vidare körning söder eller norr ut på 
E20. Detta för att slippa stå i korsningen väg 2727/väg 44. Detta vore olyckligt då 
väg 2732 ”Ängavägen” är mycket smal och gör det svårt med möte mellan 
lastbilar. 

Cykel- och gångtrafik är redan idag farlig på väg 2727 då vägen är smal och 
framför allt när lastbilar passerar. De kör tyvärr om gående/cyklister även när de 
får möte. Då finns det ingen plats kvar för cyklister och gående. 

Anläggningen borde inte lokaliseras så nära tätorten utan på landsbygden i 
närheten av någon av leverantörerna av råvaran. Det måste vara totalt 
omdömeslöst att transportera gödsel/grönmassa till området av tätorten och sedan 
köra resterna tillbaka ut till lantbrukarna. 

Gasum AB har redan ansökt om tillstånd till biogasanläggning på fastigheten 
Götene 2:2 och Fullösa 3:11 i Götene kommun. Vad kommer det sig att man 
ansöker om tillstånd innan detaljplanen är antagen? Har de fått 
underhandsinformation om att detaljplanen kommer att antas oavsett vilka 
synpunkter som kommer fram vid granskning. 

Med hänvisning till allt ovanstående yrkar jag att detaljplanen inte skall antas. 

Kommentar 
Se svar ovan till sakägare 1 om Vegetationszon, 
Miljöbedömning/Miljökonsekvensbeskrivning och Trafikflöden. 

Kommunen delar inte farhågan att transportörer kommer att välja väg 2732 för att 
komma till E20 framför väg 2727. Detta då väg 2732 är en liten väg, det skulle bli 
en längre sträcka och bedöms inte medföra sådan tidsbesparing att mer än 
möjligen någon enstaka transportör väljer den. 

Miljötillstånd och Planprocess 

De två processerna framtagande av detaljplan och ansökan om miljötillstånd är 
skilda från varandra. Den ena förutsätter inte den andra, även om bägge kan 
behövas för att en anläggning ska kunna byggas och verksamhet bedrivas. Vilken 
ordning som en verksamhetsutövare väljer att söka i är upp till 
verksamhetsutövaren. Båda processerna är tidskrävande och tar normalt cirka 1-2 
år. Om processerna genomförs parallellt kan tid sparas innan verksamhet kan 
starta.  

Genom att ge ett positivt planbesked och påbörja en planläggningsprocess har 
Götene kommun visat att vi är positiva till en anläggning och att vi ser platsen 
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initialt som möjlig. Platsens lämplighet för den önskade användningen är det som 
planprocessen ska visa. Kommunen utlovar inget om hur en detaljplan kommer att 
utformas eller att ett antagandebeslut kommer tas genom att ge positivt 
planbesked. Inte heller senare i planprocessen utlovas att något visst beslut 
kommer att fattas. Det är upp till fullmäktige och dess ledamöter att besluta fritt 
om de vill anta detaljplanen eller inte, med planprocessen som underlag för sitt 
beslut. 

Lokalisering 

Den föreslagna placeringen av anläggningen har föregåtts av en 
lokaliseringsutredning. Lokaliseringsprocessen har startat med ett större område 
som uppskattats vara upptagnings- och spridningsområdet för anläggningen. 
Utifrån de krav som ställs i miljöbalken samt utifrån tekniska och ekonomiska 
parametrar har en handfull platser hittats som utretts närmare. Inför varje nytt 
skede av planprocessen (samråd, granskning och antagande) har en bedömning 
gjorts av utredningen där slutsatsen blivit att den fortsatt är tillräckligt omfattande. 

Sakägare 5 
Skriver detta brev till ett antal politiker. Ni får gärna vidareförmedla till era 
partikamrater. Anledningen till detta brev är att jag som kommuninvånare vill 
säkerställa att mina synpunkter inom rubricerat ärende når fram till ledande 
beslutsfattare inom kommunen. 

Inledningsvis vill jag påpeka att jag är positivt inställd till företagsetableringar 
inom kommunen, inte minst inom miljöområdet. Det framgår av Gasums 
årsredovisning för 2019 att man beviljats investeringsstöd inom Klimatklivet på 
158,2 MSEK för biogasproduktion i Götene. Det är således stora belopp som det 
rör sig om för denna etablering. Företags investeringsvilja får dock inte förblinda 
beslutsprocessen till den grad att man inte ser klart vad som är på gång att ske. 

Undertecknad är helt emot den valda placeringen av anläggningen. Det kan inte 
vara rimligt att riskera ett helt samhälles livskvalitet. Risk för lukt finns och ett 
helt område inom kommunen avskärmas från miljövänliga transporter. Jag anser 
inte att det acceptabelt att överlåta allt ansvar till Trafikverket. Såg någon 
kommentar i tidningen från någon kommunpolitiker nyss med andemeningen ”att 
vi får lita på att Trafikverket gör en bra bedömning – de är experter”. Att resonera 
på ett sådant sätt är att göra politikerlivet väl enkelt för sig (åtminstone 
inledningsvis). Våra folkvalda politiker kan förväntas tänka själva och ha 
konkreta åsikter i viktiga samhällsfrågor – inte gömma sig bakom andras 
uttalanden. 

Bifogar det yttrande som inskickades tidigare i planprocessen för en mer 
detaljerad redogörelse för mina åsikter. 

Undertecknad har vidare tagit del av den samrådshandling som tagits fram. 
Slutsatsen när man låser handlingen är att några mindre justeringar gjorts som 
eftergift för protesterande sakägare men att man i stora delar ignorerar de faktiska 
omständigheterna och verkar ha bestämt sig för att ”köra över” de som inte håller 
med. 
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Kommunens företrädare har ibland ärenden av större dignitet än i det löpande, 
ordinarie arbetet. Detta är ett sådant ärende. Eftertänksamhet före stora beslut är 
viktigt vilket inte minst kommunens historia påvisat. Jag hoppas med detta brev 
kunna påverka er folkvalda politiker att tänka till innan det är för sent och 
grundligt sätta er in i ärendet. Besluta inte om att anta den föreslagna 
detaljplanen! 

Kommentar 
Som bilaga till yttrandet finns det yttrande som lämnades i samrådet. Dessa 
synpunkter finns bemötta i samrådsredogörelsen. 

Lokalisering 

Se svar ovan till Sakägare 3. 

Sakägare 6  
Jag vill inte på något sätt gå de demokratiska händelserna i förväg utan bara 
konstatera att antingen kommer biogasanläggningen byggas på presenterad plats 
hur olämpligt det än kan anses eller byggs den inte alls. 

Då kan jag tycka att vill man trots allt uppföra anläggningen här bör man i alla fall 
försöka visa lite förståelse för den gruppering som motsätter sig bygget och 
komma med konstruktiva förslag på hur man kan eliminera lukt, buller samt lite 
försköning hade varit på sin plats. 

Sida 7 i det utskickade materialet med den torra benämningen ”Trädbård mot 
öster”. 

”Det är positivt att en trädbård med död ved kan sparas mot gc-väg i öster. De 
äldsta och grövsta träden som avverkas sparas som död ved. Bården får gärna vara 
så bred som möjligt, dels för att kunna behålla så stor del ekologisk funktion som 
möjligt men även för att skydda friluftsstråket mot visuell påverkan så mycket det 
går. De utpekade naturvårdsobjekten i denna del av området bör inkluderas i detta 
stråk.” 

Läs gärna detta stycke igen om ni kan hålla er för skratt…… 

En trädbård med död ved som står upp kommer att vara en säkerhetsrisk för alla 
som går eller cyklar på ”banvallen”. Död ved (gran) brukar inte stå upp så länge 
(vind). De äldsta/grövsta träden som avverkas lämnas liggandes (30-60 cm) högt 
staket, visuell påverkan? Bården får gärna vara så bred som möjligt? Misstänker 
max 15 meter! Ekologisk funktion? 

Det är ju inte direkt så ni friar till promenad/tränings/cykelmänniskorna längs med 
banvallen. 

LÄMPLIGEN använd de 15 metrarna i bredd riktigt väl. En minst 5 meter hög 
vall parallellt med ”gc”. Snabbväxande poppel högst upp och trevliga 
planteringar, roliga buskar på slänten mot ”gc”. Anlita gärna någon som kan mer 
än bara död ved och lavar. 
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Enligt detta förslag slipper man se merparten av anläggningen. Träd och buskar 
dämpar buller, kan med lite god vilja försöka kompensera mindre behagliga dofter 
och på något sätt ändå göra att den som går/cyklar på ”gc” får en positiv känsla av 
att vara i Götenes finaste rekreationsområde. 

Vidare vore det intressant med en bra beskrivning av hur korsningen 
”gc”/Värmevägen bör utformas och en större parkering i området så motionärerna 
inte behöver parera på eller längs med vägen och därmed försvåra för 
transporterna. 

Det står även på sida 7 att ”lämpligen ska en buffertzon läggas runt den tänkta 
anläggningen så att inga andra verksamheter ska få möjlighet att etablera sig i 
anslut till anläggningen” 

En sådan formulering ger naturligtvis upphov till nya frågor. Hur bred ska en 
sådan zon vara? Varför ska den vara? Är det något problem med biogasen som det 
inte är redogjort för? Bebyggelsen som redan fanns innan biogasen som hamnar i 
zonen, vad händer med dem? Går det att anlägga solceller inom zonen? Bör det 
finnas död ved inom zonen? Bör det finnas någon doftdämpande vegetation inom 
zonen? 

Kommentar 
I yttrandet hänvisas till vad Länsstyrelsen lämnat som synpunkt i samrådet 
(sidnumret är ur samrådsredogörelsen). 

Kommunens avsikt med vegetationszonen är inte en trädbård med övervägande 
del död ved. Områdena ska vara bevuxna med insynsskyddande vegetation. Skulle 
exploatören vilja placera något av de äldre och grövre träd som måste tas ner inom 
andra delar av planområdet här ser dock kommunen inget problem med det. 
Kommunen ser förslaget om att delvis komplettera vegetationen med en vall som 
positivt. Det föreslås dock ingen ändring av bestämmelserna i detaljplanen för 
detta. Kommunen anser att det är vegetation som är det viktiga i området och 
nuvarande bestämmelse medger att höjning av marken, som i någon sorts vall, kan 
göras. Områdenas funktion kommer inte i första hand vara för att ta bort lukt eller 
buller. De är till för att vara insynsskyddande och avskiljande. 

En buffertzon kommer övervägas i översiktsplanearbetet. Där får avgöras hur stor 
och vad den kan användas till med riskutredningarna från denna detaljplan som 
underlag. En första bedömning är att zonen inte bör behöva vara särskilt stor då 
utredningarna inte visar på några större risker för människor utanför 
anläggningens område. Solceller som nämns i yttrandet bör inte vara ett problem 
då det inte innebär att människor befinner sig där stadigvarande. 

Ellevio 
Vi har tagit del av granskningshandlingarna gällande detaljplan för del av Götene 
2:2 m.fl. Biogasanläggning i Götene. Etableringen kommer att medföra många 
tunga transporter under de båda kraftledningarna och någon typ av portal eller 
liknande som anger höjdbegränsning bör ordnas både norr och söder om 
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ledningarna på ett av stånd av minst 10 meter för att minska risken att köra under 
med upplyft flak och liknande. 

I övrigt har vi inget att erinra mot förslaget. 

Kommentar 
Önskan om portal eller liknande har framförts till Exploatören som initialt ser 
positivt på det. Detta är dock inget som bestäms i detaljplanen varför inga 
förändringar sker till följd av yttrandet. 

Vattenfall 
Vattenfall Eldistribution noterar att kommunen tagit med Vattenfall 
Eldistributions önskemål som framförts i samband med samrådet i uppdaterade 
planhandlingar. 

Vattenfall flygbesiktar alla luftledningar med en spänning från 11 kV och uppåt. 
Enligt Vattenfall Eldistributions riktlinjer gäller följande avseende fasta föremål 
som finns inom område närmast Vattenfall Eldistributions 145 kV luftledning. 

• Det ska finnas en hinderfri zon på 100 meter ut från kraftledningens 
yttersta del från marken upp till 50 meter. 

• Transportstyrelsen har följande inställning beträffande markering av 
hinder i närheten av kraftledningar 10 – 400 kV med hänsyn till 
driftbesiktning och driftinspektioner med helikopter. Följande 
säkerhetsavstånd: master med höjd 50 meter och lägre placeras inte närmre 
kraftledning än 100 meter. 

Avståndet på 100 meter måste hållas vid placering av enstaka byggnadsdelar som 
är högre än 28 meter, t.ex. mindre torn, skorstenar, rör, arbetsbelysning och 
omrörare på biogasanläggningens rötkammare. 

I framtagen planbeskrivning står följande: ”Byggnader kan uppföras till en 
nockhöjd av 28 meter. Därutöver får enstaka byggnadsdelar vara höger, t.ex. 
mindre torn, skorstenar, rör, arbetsbelysning och omrörare på 
biogasanläggningens rötkammare.” Detta är orsaken till att vi valt 28 meter som 
gräns i vårt yrkande ovan. 

Kommentar 
Planbeskrivningen kompletteras med uppgifter om att ledningsägare ska höras 
innan lov för byggnadsdelar över 28 meter inom 100 meter från ledningen 
beviljas. Planförslagets bestämmelser ändras dock inte. Exploatören har idag inte 
slutligt bestämt utformningen på anläggningen, men har ett par exempel där de 
inte överstiger 28 meter inom 100 meter från ledningen. 
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Övriga berörda 
Berörd 1 
Jag motsätter mig inte anläggningen som sådan, men jag motsätter mig starkt 
PLACERINGEN av den. 

De ändringar som gjorts i planen på grund av inkomna synpunkter påverkar inte 
min inställning till anläggningens föreslagna placering. Placeringen är ju 
densamma! 

Skälen har jag angivit i en skrivelse insänd till kommunen 23 nov 2020. 
Skrivelsen bifogas. 

Ytterligare synpunkter samt frågor: 

1 I gällande översiktsplan är området utpekat som ett område med högt 
bevarande och rekreationsvärde. Varför gäller inte detta längre? 

2 Ett genomförande av planen kommer att bidra till ökade lokala utsläpp av 
luftföroreningar. Samtidigt sänks utsläppen av skadliga luftföroreningar 
totalt sett inom regionen. Boende i Götene tätort med omnejd ska alltså 
”betala” med sin hälsa för att övriga i regionen ska få bättre luft och hälsa! 
Hur kan det anses innebära ”Stora positiva konsekvenser”? 

3 I en radiointervju den 23 mars sa kommunalrådet Susanne Andersson att 
anläggningens tänkta placering är ”… så långt från samhället som 
möjligt.” Avståndet är 700 meter! Av de lokaliseringsalternativ som 
utretts, är detta det närmaste! Övriga fyra är alla belägna längre bort, tre av 
dem betydligt längre bort. 

4 I alternativet ”Norr om värmeverket” finns fyra placeringsalternativ, 
däribland det nu aktuella. Är det bara dem ni har utrett seriöst? 

5 Kommunalrådet sa också att området avgränsas med skogsbarriärer. Var 
finns de skogsbarriärerna? Någon 15 meter bred skogsbarriär mellan 
banvallen och infarten till anläggningen från Värmeverksvägen lär dröja, 
eftersom skogen där nyligen avverkats. 

6 För en verksamhet av denna art ska det väljas en plats som är lämplig med 
hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med MINSTA INTRÅNG och 
OLÄGNHET för människors HÄLSA och för MILJÖN. (2 kap 6 § MB) 
Anläggningens utformning och avståndet till närliggande bostäder och 
andra verksamheter är viktigt för att inte skapa olägenheter för 
omgivningen. (Lokaliseringsutredning sid. 3) Anser ni att dessa 
bedömningskriterier är uppfyllda? Det anser inte jag. 

Beträffande trafiken vill jag påpeka följande: 

7 Det finns INGEN VÄNSTERSVÄNGFIL på väg 2727 för trafik som ska 
svänga in på Värmeverksvägen. Detta innebär stor risk för köbildning och 
olyckor. 
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8 Det finns endast EN kamera för hastighetsövervakning på 60-sträckan på 
väg 44. Den finns i riktning mot Lidköping strax innan avfarten mot 
Hällekis, alltså väg 2727. För trafik som kommer från Lidköpingshållet 
finns ingen kamera. 
 

9 Att som myndigheterna vill att vi ska göra, ta cykel istället för bil till jobb 
och skola mm är på väg 2727 förenat med livsfara redan nu. Det finns inga 
vägrenar och vägen trafikeras av mycket tung trafik. Dessutom är de båda 
korsningarna man måste passera för att ta sig in till Götene mycket farliga. 
Paroc har nyligen meddelat att man planerar en 40-procentig utbyggnad av 
anläggningen i Hällekis. Det finns anledning att räkna med en betydande 
ökning av tung trafik därifrån på väg 2727 och på väg 44. 

Slutsats: 

Planeringen av biogasanläggningen har pågått i närmare 10 år, enligt vad som 
sades på informationsmötet den 4 mars. 

Jag antar att placeringen har varit bestämd sen åtminstone några år tillbaka. 
Kommuninvånarna har nu getts möjlighet att lämna in synpunkter. Då väntar man 
sig att hänsyn tas till de synpunkter som kommer in, och att förändringar är 
möjliga. 

De förändringar som gjorts inför granskningen är mycket små och gäller inte alls 
det som de flesta som lämnat synpunkter vill förändra, nämligen 
PLACERINGEN. Anläggningen är bra, men PLACERINGEN är helt FEL! 

Men än är det inte försent för er som styr i Götene kommun, att visa, att ni bryr er 
om oss invånare. Än är det inte försent för er att sätta er in i situationen för alla 
dem, som på olika sätt drabbas negativt av anläggningens placering. Än är det inte 
försent att göra rätt! 

Tänk efter, tänk om, gör RÄTT! 

Kommentar 
Bifogat yttrandet finns yttrande från samrådsskedet. Dessa synpunkter finns 
bemötta i samrådsredogörelsen. 

1 Området har ett värde som rekreationsområde. Något som kommunen tog 
ställning för när gällande översiktsplan togs fram och antogs. Genom hela 
denna planprocess har kommunen gjort avvägandet vad området är bäst 
lämpat för utifrån dagens förutsättningar och behov. Där har 
rekreationsvärdet varit en sida. Möjligheten att bidra till minskade 
klimatutsläpp och satsa för framtiden har varit en annan. Kommunen 
bedömer att området idag är mest lämpat för biogasanläggning och att de 
värden som rekreationsområdet har kan tillgodoses genom andra områden. 

  



 

23 

2 Den ökning av utsläpp som kan ske lokalt är små och bedöms inte bidra 
till en försämrad hälsa. De sammanvägda konsekvenserna av påverkan på 
luftutsläpp bedöms fortsatt vara positiva eftersom anläggningen totalt sett 
bidrar till en stor minskning av utsläppen. 
 

3 Av de lokaliseringsalternativ som Gasum ansökte planbesked för är detta 
det som är längst från Götene tätort. 
 

4 Det aktuella området har utretts mest. Övriga områden har utretts så pass 
att lokaliseringsutredningen kunnat ge en rättvis bild av områdena och 
möjligheten att etablera sig där. 
 

5 Mot öster och söder avgränsas anläggningen i detaljplanen av områden 
med regleringen n3: ”insynsskyddande vegetation ska finnas”. Där skogen 
har eller kommer att tas ner inom dessa områden ska ny vegetation 
planteras för att uppfylla det. Se även svar till sakägare 1 ovan. 
 

6 Det är få åtgärder som behöver säkerställas genom regleringar i 
detaljplanen för att den ska uppfylla de krav som finns för bland annat 
människors hälsa och säkerhet och för miljön. De utredningar av påverkan 
som tagits fram visar att påverkan är liten. Därför gör kommunen 
bedömningen att platsen är lämplig för ändamålet. 
 

7 Det är helt riktigt att det inte finns vänstersvängfält på väg 2727. Det finns 
enbart på riksväg 44 för att svänga till väg 2727. Risken för köbildning 
och olyckor bedömer kommunen som liten. 
 

8 Det stämmer också att det är hastighetskamera enbart från ett håll i 
närheten av korsningen. Den uppgiften finns invägd i gjorda bedömningar. 
 

9 Hur en eventuell utveckling av Parocs verksamhet påverkar väg 2727 ska 
främst bedömas i det ärendet. Den mindre sträcka biogasanläggningen och 
Paroc gemensamt påverkar är kort och kapacitetsberäkningen som gjorts 
för korsningen väg 2727/riksväg 44 har en marginal för ytterligare ökat 
trafikflöde. Se svar till sakägare 1 ovan. 

Exploatören kan mycket väl ha planerat för anläggningen under 10 år. Kommunen 
fick ansökan om planbesked under 2020. Det är då som den kommunala 
processen att avgöra ett områdes lämplighet startar. Alla de synpunkter och inlägg 
som inkommer under planprocessen tas under övervägande. Vissa leder till 
ändringar, andra inte. Överväganden har inför varje nytt skede gjorts om 
utredningar är tillräckligt omfattande och kompletteringar har skett där så bedömts 
nödvändigt. 
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Berörd 3 
Vi motsätter oss fortfarande en etablering av biogasanläggningen på den tilltänkta 
platsen. Detta främst på grund av två orsaker, dels att man inte kan säkerställa att 
anläggningen inte kommer att skapa stora luktproblem för oss närboende och 
troligen stora delar av tätorten. Frågan är om beslutande politiker besökt de 
närliggande biogasanläggningar som finns i drift för att skapa sig en uppfattning i 
denna fråga, om inte så kan man undra om man brukar besluta i blindo? 

Och den andra synpunkten är den ökade trafiken på väg 2727. Denna fråga kanske 
man behöver se på i ett större perspektiv då nu även Paroc i Hällekis ansöker om 
att öka sin produktion med 40 %, Semper AB är igång med bygget av sitt nya 
centrallager och nu även denna biogasanläggning. All trafik till 
biogasanläggningen och Paroc kommer att gå på väg 2727 och ut på riksväg 44. 
Vi upplever redan idag köbildning vid korsningen väg 2727-rv 44 och den 
kommer knappast att minska med dessa etableringar, ett troligt scenario är att 
trafiken från biogasanläggningen vid köbildning kommer att istället gå norr ut på 
väg 2727 sedan vidare ut på gamla E20. Denna sträcka är våra barns skolväg, där 
ska dom korsa vägen för att komma till skolbussen vid Målargården, en passage 
som redan idag är med livet som insatts. Så frågan kvarstår, har ni ens tänkt i 
dessa banor? Eller litar ni blint på Trafikverkets trafikmätning från 2012 samt vad 
har man haft för parametrar för trafikutredningen? 

Kommentar 
Se svar ovan till Sakägare 1 om Trafikflöden. 

Lukt 

Det garanteras inte att verksamheten kommer att vara luktfri. Med de 
förutsättningar som finns bedöms dock att verksamheten genom luktstörningar 
kommer påverka i liten grad. 

Berörd 4 
Översiktsplanen 
I samrådsförfarandet för detaljplanen framförde jag synpunkten att planförslaget 
var i strid med gällande översiktsplan. Det svar jag då fick var att man inte måste 
följa översiktsplanen, den var inte bindande. I utredningar kring Gasums 
lokalisering ser jag då hänvisningar till en samrådsversion av en ännu inte antagen 
översiktsplan. Ska detta tolkas som att antagna planer inte gäller men ännu icke 
antagna planer gäller? Ja, det är inte lätt att vara medborgare i Götene kommun. 

Lokaliseringen 
Placeringen av Biogasanläggningen stämmer inte med Miljöbalken kap 12 § 6. 
Där sägs i lagen att ”för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett mark- 
eller vattenområde skall det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 
ändamålet skall kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors 
hälsa och miljö”. Den föreslagna placeringen av biogasanläggningen gör alltför 
stora ingrepp i närmiljön för de många närboende för att lagens mening ska kunna 
anses uppfylld. Den gjorda lokaliseringsutredningens enda syfte kan uppfattas ha 
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varit att fastlägga en lokalisering som skulle minimera Gasums 
investeringskostnad utan vederbörligt hänsyn till de närboendes hälsa och miljö. I 
det placeringsförslag som arbetats fram är det väldigt uppenbart att teknisk 
försörjning och infrastruktur är det enda kriteriet för placeringen och då finns i 
princip inga andra lokaliseringsalternativ. Jag ifrågasätter därför om övriga 
”utredda” lokaliseringsalternativ någonsin verkligen har setts som alternativ eller 
om de bara finns med för att bekräfta det redan valda. Att som enda 
urvalskriterium för lokaliseringen ha krass företagsekonomi är inte i enlighet med 
Miljöbalkens mening. Det finns all anledning att komplettera, vidga och fördjupa 
lokaliseringsutredningen. 

Rekreationsområde 
Det har, inte minst under det senaste året, blivit väldigt tydligt vilken viktigt 
hälsobefrämjande effekt skogen och skogspromenaderna har för människor. 
Särskilt viktigt är det för de som bor relativt trångt och saknar en egen täppa. För 
dem är den nära skogen en livsnerv. De närboendes syn i frågan får inte 
negligeras av Götene kommuns politiker på detta flagranta sätt. Vi måste alla få 
leva och känna att vi mår gott av omgivningarna i vår närmiljö utan att sätta oss i 
bilen för att komma ut i naturen. 

Gamla järnvägsbanken har gett oss alla Götenebor en hyggligt säker cykelled ut i 
naturen med riktning mot det vackra Kinnekulle. Naturligtvis kommer den 
upplevelsen inte att bli alls densamma med en biogasanläggning och många 
lastbilar på väg dit eller därifrån. Vilken väg ska vi cyklister då välja? Den stora 
möjligheten att för en billig penning göra Götene till en riktig cykelkommun är 
därmed spolierad. 

Att skogen temporärt förändras p.g.a. barkborrens skadegörelse gör ingen skillnad 
för den växer upp igen efteråt och även barkborren är ju en del av naturen även 
om vi inte tycker om det den åstadkommer. 

Trafiken 
Angående trafik till och från anläggningen så informeras vi om att riksväg 44 är 
en väg avsedd för farliga transporter. Ifrån riksväg 44 leds de tunga fordonen in på 
en liten länsväg 2727 i 17 sekunder innan vänstersväng skall göras in på 
Värmevägen, vilken inte är dimensionerad för tunga transporter eller lämpad för 
farliga transporter med bostadshus ganska nära. 

Korsningen av väg 44 och väg 2727 är idag redan mycket belastad av tung trafik 
och transporter till Paroc i Hällekis. Idag går drygt 100 stora lastbilar dagtid till 
Paroc och den kommer ökas med 90 per dygn som mestadels går under dagtid till 
den planerade biogasanläggningen. Korsningen mellan Värmevägen och väg 2727 
är inte på något sätt dimensionerad för denna trafik. Dessutom, Paroc som 
producerar isoleringslösningar av stenull i Hällekis, vill i ett kommande projekt 
bidra till minskade utsläpp och samtidigt öka produktionen med 40 %. Detta ökar 
också den tunga trafiken på länsväg 2727. Arbetstillfällena på Paroc är många och 
mycket viktiga för kommunen som helhet och för Hällekis i synnerhet. Detta 
måste beaktas nu! Länsväg 2727 är i dagsläget förenat med livsfara att cykla på. 
Vägen är smal och de tunga transporterna breda. Låt inte begreppet ”farliga 
transporter” få ännu en innebörd på väg 2727. 
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Vi är så angelägna om att få ha vår trafiksäkra cykelled på banvallen med fin 
natur att tillgå! Och håll den i bra skicka för att cykla på! 

Miljöbelastning 

Lokalt 
Vi vet följande: Trafikflödet ökar, explosionsrisk finns enligt projektansvariga, 
vilket innebär att också den ökar, vi vet också att risk för gasutsläpp finns, 
utsläppen av växthusgaser ökar lokalt, vi vet också att ett viktigt område för 
rekreation för ortens invånare förstörs, risken för olyckor i cykelvägens korsning 
ökar. Det blir också en ökad risk för salmonellaspridning enligt information från 
Gasum. Vad händer om vår närliggande livsmedelsindustri (Arla och Semper), 
som är så viktig, skulle drabbas av salmonellaspridning som härrör från 
anläggningen? Vi vet också att det finns osäkerheter i de bedömningar avseende 
lukt, vind och buller som gjorts i projektet. Så stora mängder biogas kommer att 
lagras så att SEVESO-lagens regelverk (vi minns väl alla Sevesokatastrofen) 
måste efterföljas för att begränsa följderna av kemikalieolycka. Kan Götenes 
invånare må bra och känna sig trygga under sådana villkor? NEJ! Kommunens 
slogan ”Sagolika Götene” är i svajning. 

Regionalt 
Regionalt skall enligt uppgift växthusgaserna minska. Anläggningen ger ett 
tillskott av fossilfri gas. Restprodukterna skall användas som biologiskt 
gödselmedel. Vi vet att läkemedelsanvändningen i djurhållningen fortfarande är 
stor och att läkemedelsrester finns i gödseln. Kommer dessa rester att tas bort i 
processen eller får de följa med gödseln ut på åkrarna och gå in i kretsloppet och 
förgifta åkermarken? Kommer anläggningen även att ta emot slam från 
kommunala reningsverk? Här finns ju i så fall både läkemedelsrester, tungmetaller 
och andra miljögifter att ta hand om? Det finns gott om sådana exempel på 
förgiftningar av åker mark.  

Biogas 
Att tillverka biogas verkar i dagsläget sunt och bidar förhoppningsvis till miljön 
på ett positivt sätt även långsiktigt. Att vara politiker är att ha ett 
förtroendeuppdrag och jag förväntar mig att ni lyssnar på oss och gör ett sunt val i 
frågan om placeringen av det tilltänkta biogasprojektet. Var mån om oss lokalt 
och vår hälsa också. 

Kommentar 
Översiktsplan 

Se svar ovan till Sakägare 1. 

Lokalisering 

Se svar ovan till Sakägare 3. 

Rekreationsområde 

Områdets värde som rekreationsområde finns invägt i den lämplighetsbedömning 
som görs i och med planprocessen. Anläggningen kommer bidra till en annan 
upplevelse när man rör sig längs banvallen. Det är ofrånkomligt. Avvägningen är 
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dock att anläggningens positiva konsekvenser överväger de negativa och att 
området är lämpat för verksamheten. Behovet av rekreationsområde kan 
tillgodoses genom andra områden. 

Trafik 

Se svar ovan till Sakägare 1. 

Värmevägen är dimensionerad även för den tillkommande trafiken. Vägen 
kommer behöva förstärkas för att ha fortsatt bärighet över hela sin livslängd och 
inte kräva onormalt ökat behov av underhåll. 

Miljöbelastning – Regionalt 

Svenskt lantbruk har en av EUs lägsta användning av antibiotika enligt statistik 
från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA. Riskerna för läkemedelsrester i 
ingående stallgödsel är liten. Riskerna för spridning av läkemedel via biogödseln 
bedöms som liten där biogödseln inte sprider mera läkemedelsrester än vad 
stallgödseln annars skulle spridit. 

Slam från kommunala reningsverk kommer inte tas emot. För mer information om 
vilket substrat som kommer tas emot se tillståndsprövningen. Där avgörs vilket 
och hur mycket substrat som anläggningen får ta emot. 

Västtrafik 
Genomförandet av planen väntas inte förändra förutsättningarna för 
kollektivtrafiken. Hållplatsen som i planbeskrivningen benämns som ”Götene 
Prästgårdsvägen” heter ”Prästgårdsängen”. Till och från hållplatser i centrum 
finns goda förutsättningar för att ta sig med cykel eller gång i och med den gamla 
banvallen. 

Kommentar 
Benämningen i planbeskrivningen ändras. 
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Ställningstagande 
Revideringar efter granskningen 
Med anledning av inkomna synpunkter föreslås följande förändringar och tillägg 
göras i detaljplanen: 

Planbeskrivning 

• Förtydligande gällande omprövning av markavvattningsföretag. 
• Kompletteras med uppgifter om att ledningsägare ska höras innan lov för 

byggnadsdelar över 29 meter inom 100 meter från ledningen beviljas. 
• Beskrivning av vegetationen inom områden med bestämmelsen n3 
• Förtydligande beskrivning att ändring av marknivå är möjligt inom 

områden med bestämmelsen n3. 

Kvarstående synpunkter 
Skriftliga synpunkter som inkommit under samrådet respektive granskningen och 
bedömts inte fått dem helt tillgodosedda. 

Synpunkter under samrådstiden 
Sakägare: 1, 2, 3, 4, 5, 6 

Övriga: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Bostadsrättsföreningen Riksbyggen Götene Hus 3, 
Rösets Samfällighetsförening 

Synpunkter under granskningen 
Sakägare: 1, 2, 3, 5, 6  

Övriga: 1, 3, 4 
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Medverkande 
Utlåtandet har tagits fram av Sektor Samhällsbyggnad, Götene kommun, genom 
Elin Perjos, planarkitekt. 
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