Välkommen till samråd för
Götene biogasanläggning
• Kl 17.30 startar presentationen
• Frågor kan ställas under och efter
presentationen i meddelanderutan
• Fyll i ditt namn och adress då dessa uppgifter
redovisas i samrådsredogörelsen

• Frågorna kommer att besvaras efter
presentationen
• Mötet är öppet till klockan 19.00
• Vill du ha hjälp att ställa en fråga under
samrådet, kontakta Emma Gunnarsson, 013991 96 73, emma.gunnarsson@gasum.com

Agenda

Inledning
Syfte med samråd
Presentation Gasum
Presentation Götene biogas
ekonomisk förening
Verksamhetens omfattning och
utformning
Lokalisering
Miljöpåverkan
Tillståndsprocessen
Frågestund
Emma Gunnarsson, 013-991 96 73,
emma.gunnarsson@gasum.com

Du kan när som helst ställa en
fråga.
Vi svarar efter presentationen

Vill du ha hjälp att ställa en fråga
under samrådet, kontakta Emma
Gunnarsson, 013-991 96 73,
emma.gunnarsson@gasum.com

Klicka här för att skriva en fråga

Vill du ha hjälp att ställa en fråga
under samrådet, kontakta Emma
Gunnarsson, 013-991 96 73,
emma.gunnarsson@gasum.com

Skriv ditt namn och var du bor
Skriv din fråga
Tryck på pilen för att publicera din fråga

SAMRÅD ENLIGT
MILJÖBALKEN
AVSEENDE ANSÖKAN
OM TILLSTÅND FÖR NY
BIOGASANLÄGGNING I
GÖTENE KOMMUN

Tillstånd krävs för miljöfarlig verksamhet enligt Miljöbalken
Utfärdas av Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Västra
Götaland
Omfattande lagstiftning som bland annat reglerar utsläpp till luft
och vatten
Ansökan ska bland annat innehålla en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB).

Tillståndsprocessen

Under hela samrådet, men även efter att ansökan har lämnats in
till Miljöprövningsdelegationen, kommer det att ges flera tillfällen
att lämna synpunkter och ställa frågor.
Miljöprövningsdelegationen fattar därefter beslut.
Ett tillstånd reglerar

• under vilka förutsättningar, försiktighetsåtgärder och villkor som
verksamheten får bedrivas på platsen, t.ex. utsläpp till luft och vatten, lukt
• verksamhetens egenkontroll
• tillsynsmyndigheten, som i detta fall är kommunen, kontrollerar att villkoren
efterlevs

Syfte med samråd
• Att verksamhetsutövaren (Gasum) får tidig kunskap om
• kända eller befarade omständigheter som kan utgöra hinder
för tillstånd
• klargöra problemställningar
• visa på om alternativa lösningar eller lokaliseringar närmare
behöver utredas och redovisas

• Ger de olika parterna tidig kunskap om planerna och
möjlighet att påverka inriktningen på projektet

Genomförda samråd hittills
• Miljöhandläggare hos Länsstyrelsen Västra Götaland och kommunens
tillsynshandläggare
• Ger inriktning av miljöbedömning
• Samrådskrets

• Särskilt berörda och allmänheten/Götene tätort

• Götene Värme & Vatten (tidigare idag)
• Kraftledningsägare – Vattenfall respektive Ellevio pågår
• Allmänheten och närboende (idag)

• Övriga myndigheter

• Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samt Havs- och vattenmyndigheten – ännu ej
svar
• Jordbruksverket, Naturvårdsverket, Försvarsmakten – har svarat och har i nuläget inga
synpunkter att lämna
• Trafikverket – har redovisat att tillräckliga säkerhetsåtgärder för korsningen väg 44 och väg
2727 finns samt önskar förtydliganden om infart till verksamheten

Tidsplan
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GASUM 2019
FÖRSÄLJNING - NATURGAS

OMSÄTTNING

24 TWh

€1128 m

FÖRSÄLJNING - BIOGAS

RÖRELSERESULTAT (EBIT)

428 GWh

€141 m

FÖRSÄLJNING - LNG

BALANSOMSLUTNING

6 TWh

€1648 m

ANSTÄLLDA

INVESTERINGAR

373

€124 m

ÄGARE

Finska staten 100%

Erik Woode | Gasum

GASUM UTVECKLAR DET NORDISKA
GASEKOSYSTEMET OCH BIDRAR TILL
HÅLLBAR UTVECKLING
Tornio
Oulu

LNG PRODUKTIONSANLÄGGNING

Kuopio

LNG TERMINAL
LNG TEMINAL (delägd)

Honkajoki

BIOGAS, Gasum

Pori

BIOGAS (delägd)

Turku
Risavika
Øra
Lysekil

Örebro
Vadsbo

Huittinen
Vehmaa
Porvoo
Lahti

Västerås
Katrineholm

Riihimäki

Lidköping
Espoo

Jordberga

Kouvola

Lokaliseringar
för Gasums nordiska
stationsnät för LNG/LBG
25 stationer t.o.m. 2020 i Sverige, 50 totalt
- Nationell täckning ett krav
- Ökad redundans för användare ger tryggare
investeringar
- Driver marknad genom att bygga stationer
innan efterfrågan etablerats

Existerande stationer
Etablering i närtid
Planerade stationer

Gasum bygger tankinfrastruktur för LNG/LBG på
strategiska platser i Sverige, Norge och Finland

Erik Woode| Gasum

Götene Biogas ekonomisk förening


Vi samlar lantbrukarnas intresse för att ”låna ut” gödseln för
biogasproduktion



Vårt syfte är att främja medlemmarnas ekonomiska intresse genom att


Kartlägga och samordna utbudet av stallgödsel som biogassubstrat



Förhandla om villkor och priser på biogassubstrat och rötrest



Utveckla ny teknik som ökar värdet på biogassubstrat




Beräkningsmodell, transportteknik, pumpledningar, gödselbehållare, gödselseparering,
surgörning, spridningsteknik

Vi kan komma att bedriva transport och spridning av biogassubstrat och rötrest



Vi är för närvarande drygt 40 medlemmar och har kontakt med lika många till



Dag Arvidsson Lövåsa är ordförande. Johnny Johansson Sandbäck är vice ordf.
Kjell Gustafsson Göttorp är sekreterare och kassör. Olof Jansson Kårtorp och
Claes Johansson Änkegården Skånings-Åsaka är styrelseledamöter.

Fördelar med biogas från stallgödsel


Ger uppgraderad flytande biogas som ersätter fossila drivmedel



Minskar utsläpp av växthusgaser vid lagring och spridning av stallgödsel



Minskad ammoniakavgång vid lagring gödsel



Växtnäringen kväve är mer effektivt i rötresten än i stallgödseln beroende på
lägre C/N-kvot



Mindre luktproblem vid spridningen



Mera info finns på gotenebiogas.se

Verksamhetens omfattning
IN TOTALT

350 000 ton

Organiska avfall och restprodukter från
- stallgödsel
- spannmålsavrens, ensilage
- stärk
- hushåll och verksamheter, t.ex källsorterat organiska avfall från mejerier,
livsmedels- och fodertillverkning, butiker och matavfall från hushåll
UT TOTALT
Biogödsel
Flytande biogas

upp till 350 000 ton

350 000 ton
8 500 ton

Biogas- och
biogödselproduktion
• Två huvudprodukter
• Bakterier omvandlar
biomassa till biogas
• Biogas består av metangas,
koldioxid och kvävgas
• Biogasen renas till
fordonsgas, dvs 96%-98%
metan
• Kväve mineraliseras i den
kvarvarande vätskan och gör
kvävet mer lättillgängligt för
växter jämfört orötat
stallgödsel

Fordon
Leverans av spannmål och tankbil för gödsel och biogödsel
vid Gasums biogasanläggning i Lidköping

Mottagning
• Mottagningshall för flytande,
utlastningshall biogödsel

• Inomhus med undertryck, kanaliserad
ventilation och luktrening
• Två körfält
• Uppsamling spolvatten

• Mottagning av fastgödsel i hall
• Mottagning av icke luktstörande
fraktioner tex avrens i
utomhuslager med tak

Förbehandling
• Förbehandling av fasta material
och spädning med flytande för
beredning till slurry
• Flera redundanta linjer för
kontinuerlig produktion
• Inomhus

• Undertryck
• Kanaliserad ventilation med luktrening

Rötning
• Rötning sker i ett till tre steg
• Biologisk process, ca 15-20
dagar
• Hygienisering för avdödning av
patogener
• Godkänns av Jordbruksverket

• Byggnation enligt
Biogasanvisningar 2017

• Förebygger risker
• Ökar säkerheten vid hantering av
biogas

Avvattning

• Separerar i två fraktioner

• Flytande för spridning på åkermark
• Fast för recirkulation till processen

• Teknik

• Skruvpressar
• Centrifuger

Uppgradering
• Rening av biogas till fordonsgas

• ca 60% metan
• Resterande CO2 och kväve av förnybart
ursprung
• Fordonsgas 96-98% metan

• Rening

• Scrubbertorn där gasen tvättas
• Membranseparation
• Aktivt kol

Förvätskning
• Kylning av gas till vätska för att effektivisera
distribution och räckvidd

Spridning av
biogödsel på
åkermark
• Spridning sker med
traditionell teknik
• Biogödsel, lukt påminner
om jord

Undersökta lokaliseringar
• Fem lokaliseringar
• Fyra placeringsalternativ norr om Västerbyverket

Bedömningskriterier

• Placering
• Kommunala planer och
program
• Riksintressen
• Skyddsvärden
• Yta
• Markanvändning och rådighet
• Teknisk försörjning
• Störningar i
påverkansområdet
• Transportinfrastruktur

Lokaliseringsutredning

Kända risker för miljöpåverkan och
åtgärder för att minska dessa

• Landskapsbild
• Lukt
• Vattenhantering
• Buller
• Transporter
• Kemikaliehantering och avfall
• Klimataspekter
• Energianvändning
• Säkerhet

Landskapsbild

• Anläggningens utformning

Principer för
minska risk
för lukt

•
•
•
•
•

All hantering kan ske inomhus
Kanaliserad ventilation
Punktutsug vid bearbetande maskiner
Luktreduceringsanläggning
Hjultvätt

• Grön ridå runt anläggningen
• Goda driftsförhållanden i processen
• Rutiner
• Städ och tvätt utomhus och inomhus

• Vindriktning i huvudsak sydvästlig
• Biogödsel har mindre risk för luktpåverkan
i omgivningen än stallgödsel

Principer för
vattenhanteringen
• Anslutning sker till kommunalt vatten och avlopp
för sanitärt avlopp från kontoret
• Spol- och tvättvatten samlas upp och recirkuleras
till processen
• Takavvattningen recirkuleras i syfte att förse
processen med det spädvatten om behov finns
• Råvattenbehovet kan hållas nere, avloppsvatten
minimeras samt att näringsämnen tas omhand
och nyttjas i processen
• Damm för uppsamling av rent vatten som ev
släpps till recipient.
• Dammens är också en säkerhetsåtgärd för
• hålla ett lager av vatten för eventuell brand
• ta emot släckvatten vid eventuell brand
• ta emot flytande biomassa vid ett eventuellt läckage

Buller
• Källor till buller minimeras

• Verksamheten bedrivs i
huvudsak inomhus
• Grön ridå omger anläggningen
• Uppgradering placeras i bakre
delen av anläggningen

• Anläggningen utformas så att
Naturvårdsverkets riktvärden
för externt industribuller vid
nyetablering kan innehållas
• Transporterna minimeras

Verksamhetens
transporter
• Totalt ca 60 transporter per
dygn
• Trafiksäkerhet vid avfart väg
44 till väg 2727 är god
• Infart via Värmevägen

Planerad infart

Kemikalier och avfall
• Exempel på kemikalier
• Järnklorid, aktivt kol
• Desinficeringsmedel
• Smörjolor och fetter

• Förvaras så att eventuellt spill och läckage
inte kan nå omgivande mark och
vattenförekomster

• Avfall från verksamheten, tex
batterier, lysrör, plast,
restkemikalier

• Tas omhand av avfallsentreprenör

Klimataspekter och
ändliga resurser
• Generellt minskas klimatpåverkan genom att
• Fossila bränslen (bensin och diesel) ersätts med fordonsgas
• Konstgödsel kan ersättas med biogödsel
• Gödsel som råvara ger dubbelt positiv påverkan då lagring
av orötad gödsel i gödselbrunnar annars ger upphov till
ammoniak- och metanemissioner som båda är
växthusgaser
• Egenkontroll metanemissioner version 2.0

• Näringsämnen recirkuleras till åkermark och
användningen av ändliga näringsämnen som
fosfor kan minska
• Målet är att transporter som genereras ska
drivas med fordonsgas

Energianvändning
• Primär värmekälla av biobränsle,
till exempel från Götene Vatten
och Värme
• Omhändertagande av interna
värmekällor

• Utgående varm biomassa från processen
värmeväxlas mot inkommande biomassa
• Lågvärdig restvärme används för
uppvärmning av kontor, hallar och ytor

Säkerhet
• Metan och luft kan inneslutet
nå en brandfarlig och explosiv
blandning och brand kan
uppstå vid t.ex gnistbildning
• I utomhusluft blir blandningen
snabbt utspädd

• Anläggningen konstrueras
enligt de lagar och regler som
finns idag

• Ca 280 biogasanläggningar följer
samma lagar och regler med mycket
få incidenter eller olyckor
• Säkerhetsavstånd
• Brandskydd
• Rutiner

Svenska
miljömålen

30/03/2020

Götene

39

Exempel
- Naturvärdesinventering
- Dagvattenutredning
- Arkeologisk undersökning
- Miljöriskanalys
- Riskanalys kring säkerhet
=> Samlad miljöbedömning

Tidsplan
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Liselott Roth
Senior konsult, IPMA-C

Mobil +46 (0)732 01 87 83
liselott.roth@sweco.se

1.

Placering, kopplat till lukt, buller och trafik

1.1.

Fråga: Enligt kommunalrådet Susanne Andersson har politiken varit tydlig med att
anläggningen ska ligga så långt ifrån tätorten som möjligt. Vad är det som gör att vald
plats anses som lämpligast? Vald plats är enligt er 500 m och är väl ett
minimumavstånd.
Svar: Vi tittar på många olika faktorer för att bedöma lokalisering. Placeringen norr om
Värmeverket som är vårt huvudalternativ är fördelaktig eftersom den är nära Götene
Vatten & Värme och övrig infrastruktur. Det finns inget reglerat minsta avstånd. Det
som bedöms i miljöprövningsprocessen är under vilka förutsättningar och villkor
verksamheten kan bedrivas på platsen och också att verksamheten inte utgör någon
olägenhet.

1.2.

Fråga: Vad är det för bullernivå från anläggningen? Anser att bostadsområdet är
mycket nära.
Svar: För bullernivåer finns i riktvärden vid bland annat bostäder och
undervisningslokaler. Vi planerar anläggningen för att inte överstiga Naturvårdsverkets
riktvärden för industribuller.

1.3.

Fråga: Inom närområdet finns både förskola, grundskola, högstadium, flerfamiljshus
och Röset samfällighet. Det är med andra ord många människor som bor i närområdet
och är oroliga för lukt och buller samt mycket tung trafik.
Svar: Vi tar tacksamt emot synpunkter om vad man är orolig för. Detta är inga okända
risker för oss Gasum arbetar i planeringen med att minska dessa risker.

1.4.

Fråga: Visa på kartan de fyra alternativa placeringarna av biogasanläggningen.
Svar: I presentationen som visades syns två markerade placeringar i närheten av
Värmeverket. De fyra placeringarna som avses är 1) direkt norr om Värmeverket, men
söder om kraftledningarna och väster om banvallen, 2) orr om Värmeverket, norr om
kraftledningarna och väster om banvallen, 3) öster om banvallen, norr om Värmevägen
och 4) öster om banvallen, söder om Värmevägen

1.5.

Fråga: Vilka säkerhetsavstånd till bostäder gäller för brand och explosioner?
Svar: Det finns inga bostäder inom det undersökta området med de här placeringarna
norr om värmeverket. Det säkerhetsavstånd vi har fått anpassa oss mest till är till
kraftledningarna. Avstånd som krävs är 30 eller 50 meter beroende på ledningarnas
konstruktionsspänning.

1.6.

Fråga: Området är för närvarande ett populärt rekreationsområde, det kan vi väl
glömma om denna verksamhet hamnar här?
Svar: Vi har förstått att ni använder skogen. Inte hela skogen kommer tas i anspråk. Vi
har också förstått att banvallen är ett viktigt promenad- och cykelstråk, varför vi
planerar att inte röra denna. Gasum planerar att etablera sig väster om banvallen och
lämna ett grönt stråk mot banvallen för att minska intrånget.

1.7.

Fråga: Jag håller med om i princip allt ni säger, det är lokaliseringen precis intill en
tätort som jag ifrågasätter
Svar: Det noteras. Lokaliseringsutredningen kommer vara en del av ansökan.
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1.8.

Fråga: Angående störningar för allmänheten. Området norr om Götene är ett
rekreationsområde för oss boende på Prästgårdsängen. Transporterna korsar
cykelvägen, cykelvägen går intill anläggningen, tänker på ev. lukt.
Svar: Att få till en bra korsning är också viktigt ur trafiksäkerhetssynpunkt. Den
grönridå som planeras syftar också till att minska luktpåverkan även så nära som på
banvallen.
Sävsjö är ett bra exempel där man byggt en biogasanläggning i anslutning till
promenadstråk och fina strövområden. Här bedöms besökarantalet ökat för att flera
promenadstigar anlades i området i samband med att biogasanläggningen byggdes.
Kompletterande svar ses även i frågan nedan.

1.9.

Fråga: Toppen med biogas! Det ligger i tiden, men! Hur kan ni verkligen försäkra oss
boende i närområdet om att vi inte kommer behöva bo med en gödsellukt i området…?
Svar: Vi kan aldrig försäkra att det aldrig kommer lukta. Men det finns många åtgärder
för att minska lukt. Påverkan ska inte bli så stor så det blir en olägenhet, för då
fungerar det inte att bedriva verksamheten på platsen. I en tillståndsprocess har
Gasum bevisbördan för detta. Om Gasum inte kan visa detta för
miljöprövningsmyndigheten kommer vi inte få tillstånd. Beslutsfattarna och
handläggarna har erfarenhet av att bedöma denna typ av verksamhet.

1.10.

Fråga: Det kommer uppenbarligen lukta frågan är bara hur mycket?
Svar: Se svar 1.9

1.11.

Fråga: I Örebro har kommunen löst in fastigheter på grund av luktproblem från
biogasanläggningen. Kan det ske även i Götene?
Svar: Vi har ingen specifik kunskap om att det ska ha skett. Gasum har en
biogasanläggning i Örebro och på platsen finns även annan verksamhet. Här har vi
haft en del problem, något som vi nu kommit till rätta med. Gasum har fått ett förnyat
miljötillstånd här. I Götene vill Gasum nu bygga en ny anläggning och använd lärdomar
från befintliga anläggningar. Vi har för avsikt att bygga på sådant sätt att det inte ska
uppstå några problem.

1.12.

Fråga: I Attersta utanför Örebro har kommunen löst in fastigheter.
Svar: Se föregående fråga.

1.13.

Fråga: Sitter här med en vindros från 2012 och den visar att det blåser mest västliga
vindar sedan är det jämt fördelat mellan sydvästliga och nordvästliga vindar. Hur har ni
kommit fram till att det mest blåser sydvästliga?
Svar: Vi är tidigt i miljötillståndsprocessen. Vi har förhållit oss till SMHI:s generella
uppgifter om sydvästliga vindriktningar i princip i hela Sverige, undantaget ostkusten
och dalgångar i norr. Vi har dock inte fördjupat oss i detta än.

1.14.

Fråga: Kommer det finns någon gräns för hur mycket det får lukta från anläggningen?
Alltså ett värde i luktenheter.
Svar: Det är svårt att mäta lukt och lukt upplevs olika. Ammoniak exempelvis mäts på
anläggningen av arbetsmiljöskäl. I industriutsläppsförordningen som styr denna
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verksamhet finns reglemente om vad som ska mätas. Verksamheter som i huvudsak
använder gödsel som substrat är undantagna från dessa luktmätningar.
Luktreduktionsanläggningen kommer att ha samma höga tillgänglighet som
anläggningen i övrigt, ca 98% är ett riktvärde, men inte vid ett tillfälle. Detta kan
redovisas närmare längre fram i projekteringen, till miljöprövningen. Verksamheten
lyder under industriutsläppsförordningen som föreskriver bästa tillgängliga teknik (best
available technology, BAT), hur beskrivs närmare i tillståndsansökan.
1.15.

Följdfråga: 98 %, det innebär att det kan uppstå problem 6 dagar om året?
Svar: Det vi kan styra är hög tillgänglighet på luktreningen. I den dagliga driften av
biogasanläggning arbetar vi strukturerat när vi får en driftstörning som leder till
luktproblem. Orsaken utreds, direkta åtgärder görs och förebyggande arbete görs för
att förhindra att det händer igen. Tillsynsmyndigheterna kontrollerar och det
säkerställer om vi lyckats tillräckligt väl.
Teknisk arbetar vi med att de 2% otillgänglighet inte sker vid ett och samma tillfälle.
Otillgängligheten vill vi sprida ut på tex max 4 timmar vid varje tillfälle. Men exakt hur
detta kommer kravställas och dimensioneras återkommer vi till.
Industriutsläppsdirektivet kräver också att vi ska ha en lukthanteringsplan där det
strukturerade arbetet ovan styrs. Planen innehåller även hur kommunikation och
information om orsaker och åtgärder ska genomföras.

2.

Inkommande material

2.1.

Fråga: Organiska restprodukter ge ett exempel restprodukter. Är det slaktavfall?
Svar: Slakteriavfall har vi pratat om. Det är ett möjligt organiskt avfall. Vi kommer
precisera i ansökan vilka avfall vi söker för.

2.2.

Fråga: Ni nämnde animaliska restprodukter, innebär det att det kommer att
transporteras kadaver till anläggningen?
Svar: Nej, det innebär det inte. Gödsel är också en animalisk restprodukt.
Lantbrukarna som skall använda biogödseln vill inte att anläggningen använder till
exempel slakteriavfall då det påverkar möjligheterna för spridning av biogödseln
negativt, till exempel får biogödsel då inte spridas på vallar för ekologisk odling.

2.3.

Fråga: Vad är stärk?
Svar: Stärk är en restprodukt ifrån sprittillverkningen på Lantmännen Reppe i
Lidköping. Detta körs till anläggningen i tankbilar.

3.

Efterfrågan av biogas

3.1.

Fråga: Finns underlag för gas när det gäller bussar och bilar?
Svar: Om man tittar regionalt finns det väldigt stor efterfrågan för biogas till
personbilar, och flera åkerier efterfrågar flytande biogas. Biogasen kan även användas
industriellt. Generellt är efterfrågan på biogas mycket större än produktionen idag.
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3.2.

Fråga: I stort sett alla regioner i Sverige kommer att byta ut biogas till el inom 10 år
Svar: Gasum ser en efterfrågan av biogas för en lång tid framöver. Förbränningsmotor
driven av biogas för regionala transporter är ett sådant exempel.

3.3.

Fråga: Volvo har redan 2 st konceptbilar i Europa för både Volvo och Scania jobbar för
att tung trafik ska gå på el.
Svar: När vi tittar på kollektivtrafiken så vet vi att bussarnas bränslen byttes ut för 10 år
från fossila bränslen till biogas. Men biogasbussar har en förbränningsmotor som gör
att den bullrar. Omställning av bussar till el kommer troligtvis ske i många städer på
grund av detta, medan landsvägsbussarna som behöver ha längre räckvidd än vad
eldrivna bussar kan prestera så är biogas fortsatt aktuellt.

4.

Transporter

4.1.

Fråga: Hur många gastransporter blir det per dygn?
Svar: Cirka fem.

4.2.

Fråga: Hjultvätt är ett krav, betyder det att alla transporter kommer att få hjulen
tvättade innan de kör in i anläggningen?
Svar: Hjulen tvättas om de är smutsiga. Det är inte säkert att alla hjul tvättas vid både
in- och uttransport från anläggningen.

4.3.

Fråga: Ska trafiken till anläggningen gå dygnet runt?
Svar: För att sprida ut trafikbelastningen är det fördelaktigt om trafiken kan gå stora
delar av dygnet, men detta är inte bestämt.

4.4.

Fråga: Kommer hjulen också att tvättas innan fordonen lämnar lantgårdarna?
Svar: Självklart kan hjulen tvättas på gårdarna om behov finns. Men bilarna kommer
inte att köra runt i gödseln på gårdarna, utan det är mest vägdamm som finns på
hjulen.

4.5.

Fråga: I dag förekommer att bilar till värmeverket blockerar åtkomst till banvallen, det
blir nog inte bättre med all tillkommande trafik
Svar: Det var ny information som vi är tacksamma att få ta del av. Vi tar upp detta i det
kommande samrådet med Götene Vatten & Värme och hur vi ska hantera detta.

5.

Arbetstillfällen

5.1.

Fråga: Hur många arbetstillfällen kommer anläggningen generera?
Svar: I branschen räknar man direkta och indirekta arbetstillfällen som ett arbetstillfälle
per GWh. Gasum planerar för en produktion på 100 GWh, vilket alltså ger 100
arbetstillfällen i regionen. Direkta arbetstillfällen på anläggningen kommer att vara
mellan 6-8 stycken.
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6.

Tidsplan

6.1.

Fråga: Om det blir klartecken när kan byggstart bli?
Svar: Miljötillstånd- och detaljplaneprocess tar sin tid. Tidigast beslut om dessa båda i
första kvartalet 2021. Troligen kan byggstarten som tidigast då vara i slutet av andra
kvartalet 2021. Även bygglov och marklov ska sökas innan byggnation kan påbörjas.

7.

Erfarenheter från liknande anläggningar

7.1.

Fråga: Var finns det en anläggning som motsvarar den ni vill bygga här?
Svar: Vi har erfarenhet från våra anläggningar i Västerås, Katrineholm exempelvis där
vi även har gödsel som råvara. Biogödsel har vi i alla anläggningar och i exempelvis
Lidköping är biogödseln kravmärkt. Förvätskning av biogas har vi också erfarenhet av
från Lidköping. Motsvarande storlek på anläggningar med gödsel som råvara finns i
Danmark, dock utan förvätskning.

7.2.

Fråga: Hur många driftstopp blir det på ett år för en anläggning i den här storleken?
Svar: För Lidköping har vi ett driftstopp på 5 dagar/år samt några kortare stopp på
några timmar. För den här anläggningen vet vi inte. En biologisk process stoppar vi
bara inte, men man kan få stopp i uppgradering eller inmatning exempelvis, och
planerade stopp av exempelvis en brunn.

8.

Teknikval

8.1.

Fråga: Kommer lastning och lossning ske utomhus som i Lidköping?
Svar: Det mesta av lastning och lossning kommer att ske inomhus i en
mottagningshall för att undvika lukt vid exempelvis i- och urkoppling, spill med mera.
Spannmålsavrens kan lastas och lossas utomhus och lagras utomhus under tak.

8.2.

Fråga: Kommer det vara redundans på filtren som ska ta bort lukten?
Svar: Det är under projektering och diskuteras. Vi kommer använda bästa möjliga
teknik (BAT).

8.3.

Fråga: Vad händer vid strömavbrott?
Svar: Det kommer finnas reservkraft för väsentliga och kritiska delar, exempelvis vissa
fläktar.

9.

Personbilstankning

9.1.

Fråga: Ska man kunna tanka en personbil med gas i Götene? Det går inte i dag
Svar: Ett flertal av de tankstationer vi har byggt kommer vara möjligt att även tanka
personbilar i. Vad gäller personbilstankning med biogas i Götene vet vi inte svaret i
dagsläget.
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10.

Riskhantering

10.1.

Fråga: Vilka är "worst case scenarios", om en transport välter etc. hur ser
konsekvensanalys ut?
Svar: Det är en del av den miljöriskanalys som görs i samband med miljöprövningen.
Denna är inte gjord än. Miljöriskanalys visar påverkan på tredje man, det vill säga
människa och miljö.

11.

Mötesformen

11.1.

Fråga till publiken: Hur har det gått med denna typ av möteshantering? (online)
Svar från en av deltagarna: Fungerade bra
Svar från annan av deltagarna: Fungerade mycket bra!

12.

Frågor som uppkom under mötet som ej rör samrådet

12.1.

Fråga: (Ex-jobb om biogasanläggning) Finns möjlighet att få tillgång till
presentationen? Och får jag använda innehållet och era namn i min rapport?
Svar: Presentationen kommer göras tillgängligt på Gasums hemsida där
samrådsunderlaget finns. Den är offentlig. Använd referensen med omsorg och
hänvisa till Gasums samråd.

12.2.

Fråga: Vet ni hur planerna ser ut för biogasanläggningar i norra Stockholm? Svårt att
hitta information om detta. Tipsa gärna vart jag kan hitta information! (om tid finns för
mindre relevanta frågor förstås)
Svar: Kontakt tas efter samrådet med kontaktpersonerna, se samrådsunderlaget.

memo01.docx 2012-03-28

7 (7)
PM FRÅGOR OCH SVAR FRÅN SAMRÅD
ENLIGT MILJÖBALKEN FÖR NY
BIOGASANLÄGGNING I GÖTENE
KOMMUN
2020-03-30

RL c:\users\selirs\desktop\15006110_nytt upplägg.docx

