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Sammanfattning 

Uppsala Vatten och Avfall AB (hädanefter benämnt Uppsala Vatten) äger och driver 

biogasanläggningen vid Kungsängens gård i Uppsala. Biogasanläggningen behandlar 

årligen upp till 50 000 ton substrat enligt nuvarande tillstånd. Substrat som behandlas 

inom den befintliga verksamheten är kommunalt avfall (källsorterat matavfall och 

livsmedelsavfall från restauranger och storkök) och industriavfall (till exempel 

slakteriavfall och organiskt avfall från livsmedelsindustrin). Biogasen som framställs 

används framförallt som drivmedel, bland annat för Uppsalas stadsbussar i stället för 

fossila drivmedel. Biogödseln, som är en näringsrik gödsel med lågt klimatavtryck, 

används inom jordbruket i Uppsala med omnejd. 

Uppsala Vatten ser en ökad efterfrågan på biogas inom regionen samt en potential i att 

kunna ta hand om mer substrat så som gödsel eller kommunalt avfall på anläggningen. 

Det finns även en ökad efterfrågan på biogödsel från bl.a. lantbrukare. Uppsala Vatten 

avser därför att ansöka om tillstånd till miljöfarlig verksamhet enligt 9 kap. miljöbalken för 

biogasanläggningen, vid Kungsängens gård i Uppsala. För att klara kommande 

efterfrågan på biogas behöver villkoren för att ta emot mängderna substrat öka till 125 

000 ton. Uppsala Vatten avser att uppgradera biogas motsvarande 105 GWh på 

anläggningen. 

Verksamheten avses att utökas inom befintlig anläggning. Biogasanläggningen är 

placerad inom Kungsängens gård, som är belägen ca 2,5 km sydost från Uppsala 

centrum. 
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1 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare och 
sökande 

Uppsala Vatten och Avfall AB 

Organisationsnummer 
556025-0051 

Besöksadress 
Kungsängen 37:1 

Utdelningsadress  

Uppsala Vatten och Avfall AB,  

Box 1444, 751 44 Uppsala 

Platsnamn 
Kungsängens gård 

Anläggningsnummer  
0380-60-013 

VD och juridiskt ansvarig:   

VD Sigrid De Geyter och styrelseordförande Rafael Waters 

Anläggnings/sektionschef 

Lennart Nordin 
Telefon  
018-7279371 

Miljöansvarig:  

Mikael Ekhagen 
Telefon  

018-7271801 
E-postadress 
mikael.ekhagen@uppsalavatten.se 

Verksamhetskoder 

Miljöprövningsförordningen (2013:259) 

21 kap 5 § Tillståndsplikt B, verksamhetskod 40.15 

29 kap 65 § Tillståndsplikt B, verksamhetskod 90.406-i 
 
Huvudsaklig BAT/BREF 
BAT/BREF för Avfallsbehandling (EU) 2018/1147 

Seveso 

Kemikaliemängder, inkl. gas, 

uppgår inte till de kravnivåer 

som anges i Seveso-lagstiftning. 

ISO-certifieringar 
ISO-9001 

Tillsynsmyndighet 

Miljöförvaltningen, Uppsala 

kommun 

Tillsyn utförs av 
Miljöförvaltningen, Uppsala kommun 

Prövningsnivå 

Miljöprövningsdelegationen, 

Länsstyrelsen Uppsala län 

Prövningsmyndighet 
Länsstyrelsen för Uppsala län 
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2 Bakgrund 

Detta dokument utgör samrådsunderlag för avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken 

för ansökan om tillstånd för befintlig och utökad biogasproduktion vid Uppsala Vattens 

biogasanläggning vid Kungsängens gård i Uppsala. 

I kapitel 12 i föreliggande samrådsunderlag finns en beskrivning av innehållet i planerad 

miljökonsekvensbeskrivning som kommer ingå i ansökan.  

Vid Uppsala Vattens biogasanläggning vid Kungsängens gård produceras biogas och 

biogödsel från kommunalt avfall (källsorterat matavfall och livsmedelsavfall från 

restauranger och storkök) och industriavfall (t.ex. slakteriavfall och organiskt avfall från 

livsmedelsindustrin). Biogasen som framställs används framförallt som drivmedel, bland 

annat för Uppsalas stadsbussar i stället för fossila drivmedel.  

Biogödseln som produceras är rik på växtnäringsämnen och används som gödselmedel 

av lantbrukare i Uppsalas omnejd. Biologiskt behandlat gödsel, dvs biogödsel, möjliggör 

mindre näringsläckage och metanutsläpp vid lagring och användning i jämförelse med 

obehandlad stallgödsel. I jämförelse med mineralgödsel binds mer kol in i marken vid 

användning av biogödsel, och dessutom undviks koldioxidutsläpp från den 

energikrävande mineralgödselproduktionen. (Energigas Sverige, 2019)  

För att möta den ökade efterfrågan på biogas samt för att kunna omhänderta och ta 

tillvara på en större andel organiskt avfall önskar Uppsala Vatten att utöka verksamheten.  

3 Samråd 

Verksamheten antas medföra en betydande miljöpåverkan (BMP), i enlighet med 6 § 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). Undersökningssamråd har därför inte skett. 

Detta dokument utgör ett underlag för ett avgränsningssamråd enligt 6 kap. miljöbalken.  

Enligt 6 kap. 29–30 §§ miljöbalken ska avgränsningssamrådet genomföras inför arbetet 

med miljökonsekvensbeskrivningen. Samråd ska ske med länsstyrelsen, 

tillsynsmyndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt berörda av verksamheten 

samt med de övriga myndigheter, de kommuner och den allmänhet som kan antas bli 

berörda av verksamheten eller åtgärden. 

Samrådsunderlaget kommer att skickas via post till den samrådskrets som bedöms vara 

särskilt berörda av biogasanläggningen. I denna samrådskrets inkluderas företag och 

privatpersoner inom Kungsängens gård samt eventuellt berörda fastighetsägare och 

organisationer. Utöver utskick av detta samrådsunderlag kommer allmänheten att 

informeras om att samråd ska ske via annons i ortstidning med uppgift om att 

samrådsunderlaget finns tillgängligt på Uppsala Vattens webbsida samt var synpunkter 

och frågor på den planerade verksamheten kan skickas. 
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4 Befintligt tillstånd 

Uppsala Vatten har, enligt beslut meddelat av Länsstyrelsen 1996-05-03 (diarienummer 

242-5732-95), tillstånd enligt miljöskyddslagen (1969:387) för att uppföra och driva 

biogasanläggning inom fastigheten Kungsängen 37:1, vid Kungsängens gård (Lilla 

Ultuna) i Uppsala kommun.   

Befintligt tillstånd omfattar årlig rötning av upp till 50 000 ton gödsel, slakteriavfall samt 

livsmedelsavfall och liknande från industrier, handel, storkök och hushåll.  

Vissa ändringar av anläggningen har genomförts sedan det befintliga tillståndet trädde 

ikraft. Det har bl.a. tillkommit ny rötkammare, ny luftrening, ny förbehandlingslinje, och 

tillkommande tankstation med trycksänkningsenhet. Det finns även vissa tillkommande 

anläggningsdelar som planeras att byggas under nästa år, år 2022. Det gäller bl.a. ny 

rötkammare och cykloner. Samtliga ändringar av anläggningen har hanterats via 

anmälningar inom ramen för tillståndet.  

5 Ansökan avser 

Uppsala Vatten avser att ansöka om tillstånd till att bedriva miljöfarlig verksamhet enligt 9 

kap. miljöbalken för biogasanläggningen, vid Kungsängens gård i Uppsala. För att klara 

kommande efterfrågan på biogas behöver villkoren för att ta emot mängderna substrat 

öka till 125 000 ton. Uppsala Vatten avser att uppgradera biogas motsvarande 105 GWh 

på anläggningen. 

5.1.1 IED-verksamhet 

Verksamheten vid biogasanläggningen vid Kungsängens gård är en så kallad 

industriutsläppsverksamhet. Enligt 1 kap. 2 § industriutsläppsförordningen (2013:250), 

IUF, innebär det att verksamheten omfattas av bestämmelserna i 

industriutsläppsförordningen och särskilda bestämmelser i bland annat miljöbalkens 

tillstånds- och tillsynsbestämmelser som införts med anledning av EU:s 

industriutsläppsdirektiv (2010/75/EU), IED.  

Att verksamheten är en IED-verksamhet innebär bland annat att BAT-slutsatser för 

avfallsbehandling (BAT-WT) är tillämpliga samt att en statusrapport ska bifogas ansökan. 

En statusrapport för mark och grundvatten har tagits fram under hösten 2021 och 

kommer att bifogas ansökan. Till ansökan kommer också att bifogas en redovisning av 

hur verksamheten tillämpar relevanta delar av BAT-slutsatserna.  

5.1.2 Seveso 

Befintlig verksamhet når idag inte upp till den lägre kravnivån för att omfattas av 

Sevesolagstiftningen och kommer inte heller att göra det med ansökt verksamhet. 

Sevesolagstiftningen omfattar lagen (1999:381), förordningen (2015:236) och 

föreskrifterna (MSBFS 2015:8) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av 

allvarliga kemikalieolyckor, samt miljöbalken (1998:808), lagen om skydd mot olyckor 

(2003:778) och plan- och bygglagen (2010:900). 
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6 Förutsättningar och rådande miljöförhållanden 

6.1 Lokalisering 

Befintlig biogasanläggning är belägen cirka 2,5 km sydost om Uppsala centrum, se Figur 

1.  

 

Figur 1. Lokalisering av biogasanläggning vid Kungsängens gård i Uppsala, se rödmarkerad cirkel. 
Källa karta: Lantmäteriet. 

Biogasanläggning 
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Befintliga biogasanläggningen är placerad inom fastigheten Kungsängen 37:1, på 

Kungsängens gård i Uppsala. Fastigheten Kungsängen 37:1 upptar en yta motsvarande 

cirka 180 ha och ägs av Sveriges lantbruksuniversitet (hädanefter benämnt SLU). Delar 

av fastigheten, främst inom området för Kungsängens gård, arrenderas av bl.a. Uppsala 

Vatten samt småföretag. SLU hyr även ut bostadshus belägna inom gårdens norra del. I 

Figur 2 nedan redovisas biogasanläggningens placering inom fastigheten samt övriga 

verksamheter och boende vid Kungsängens gård.  

 

Figur 2. Befintliga biogasanläggningens placering inom fastigheten Kungsängen 37:1. Område 
markerat i turkos färg motsvarar hela fastigheten Kungsängen 37:1. Källa karta: Lantmäteriet.  

6.2 Planförhållanden 

Fastigheten Kungsängen 37:1 (se Figur 2) omfattas inte av gällande detaljplaner eller 

planprogram. (Uppsala kommun, kommunkarta) Det finns heller inga pågående 

detaljplaner inom fastighetens västra, östra eller södra delar. Inom den norra delen av 

fastigheten, cirka 200 meter nordväst från anläggningen, pågår detaljplanering gällande 

båtuppställningsplats. (diarienummer PLA 2012–020219)  

I Uppsala kommuns översiktsplan ingår fastigheten i område med landskapsbildskydd 

gällande Fyrisåns dalgång (söder). (Uppsala kommun, 2016a) 

I kommunens översiktsplan går även följande att läsa: 

Biogasanläggning 

Övriga verksamheter 

Hyresbostäder 
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På Kungsängens gård finns Uppsala Vattens biogasanläggning. Anläggningen beräknas 

expandera i framtiden. Om bostäder tillåts alltför nära avfallsanläggningen finns en 

stor risk att det uppstår mycket svårlösta konflikter. Bostäder eller annan störningskänslig 

verksamhet bör därför inte tillåtas så att funktionen som plats för avfallshantering 

respektive biogasverksamhet försvåras. (Uppsala kommun, 2016b) 

6.2.1 Planerad verksamhets förenlighet med gällande detaljplaner  

Biogasanläggningen är placerad utanför planlagt område och strider därför inte mot 

några gällande detaljplaner eller planprogram. Det finns heller inga pågående 

detaljplaner eller planprogram för området i direkt anslutning till Kungsängens gård.  

6.3 Skyddade naturområden och riksintressen 

Försvarsmaktens  intressen  

Fastigheten Kungsängen 37:1 ingår i område utpekat med riksintresse för 

Försvarsmakten och är inom influensområde för luftrum (Minimum Sector Altitude-yta för 

Uppsala flygplats) samt stoppområde för höga objekt.  

Kulturvärden  

Ca 500 meter väster om fastigheten finns område utpekat med riksintresse för 

kulturmiljövård enligt 3 kap. 6 § miljöbalken gällande Uppsala stad, se Figur 3. 

 

Figur 3. Karta över riksintressen i området för biogasanläggningen. Rödstreckat område redovisar 
utpekat område för riksintresse kulturmiljövård. Gulrutiga området är utpekat med riksintresse för 
friluftsliv. Blåstreckade områden är Natura 2000-områden. Röd linje visar riksintresse för befintlig 
järnväg. Källa karta: Boverkets webbgiskarta, Riksintressen. 

Biogasanläggning 
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Friluftsliv  

Ca 500 meter väster om fastigheten finns ett utpekat område för riksintresse gällande 

friluftsliv enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, se Figur 3. Riksintresset för friluftsliv gäller området 

Södra Mälaren samt Norra Mälaren och nedre delarna av tillflödena Fyrisån och Hågaån. 

Naturreservat  och Natura 2000-områden  

Ca 500 meter väster om fastigheten ligger även Kungsängens naturreservat, ett område 

utpekat som Natura 2000-område och av riksintresse i sin helhet enligt 4 kap. 8 § 

miljöbalken. (Boverket, Riksintressen) Se Figur 3 och Figur 4. 

Natura 2000-området Kungsängens naturreservat ingår i ett större naturområde, det 

nyligen bildade naturreservatet Årike Fyris. Årike Fyris är ett stort område i södra Uppsala 

och sträcker sig från Kungsängsleden i norr till Flottsund i söder, på båda sidor av 

Fyrisån. För att komma till den östra sidan av naturreservatet passeras Kungsängens 

gård från väg 255. (Länsstyrelsen Uppsala län, 2018) 
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Figur 4. Årike Fyris naturreservat, se turkost markerat område. Kungsängens naturreservat är 
markerat med rödstreckade linjer i kartan. Källa karta: Länsstyrelsernas webbgiskarta, 
Reservatskartan. 

Järnväg  

Ca 350 meter öster om fastigheten finns utpekat riksintresse för befintlig järnväg, se Figur 

3. (Boverket, Riksintressen) Den så kallade ostkustbanan mellan Uppsala och 

länsgränsen mot Stockholm planeras även att byggas ut till fyra spår. (Trafikverket, 2021) 

Biogasanläggning 
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6.1 Grund- och ytvattenförekomster 

Grundvattenförekomster 

Fastigheten Kungsängen 37:1 ingår i område med grundvattenförekomst för Sävjaån-

Samnan.  

I området direkt väster om Kungsängens gård finns grundvattenförekomst redovisad för 

Uppsalaåsen-Uppsala.  

Nämnda grundvattenförekomster är sand- och grusförekomster med otillfredsställande 

kemisk status. Grundvattenförekomster uppnår ej god kemisk status med hänsyn till 

enskilt ämne av bekämpningsmedel samt PFAS 11. Kvantitativ status för 

grundvattenförekomster är god. (VISS) 

Fastigheten ingår även i ett vattenskyddsområde.  (Uppsala kommun, kommunkarta) 

Ytvattenförekomster 

Fastigheten ingår i huvudavrinningsområdet Norrström, avrinningsområde för ytvatten 

Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån samt delavrinningsområde ovan Sävjaån i Fyrisåns 

vattendragsyta.  

Norrström, som slutligen mynnar ut i havet, är en vattenförekomst klassad med 

otillfredsställande ekologisk status och ej god kemisk status.  

Fyrisån Jumkilsån-Sävjaån är klassad med måttlig ekologisk status och ej god kemisk 

status. (VISS) 

7 Nollalternativ  

Nollalternativet innebär att verksamheten bedrivs enligt gällande tillstånd. I nollalternativet 

ingår även ändringar av anläggningen samt tillkommande anläggningsdelar som har 

anmälts till kommunen. Anmälningar har hanterats inom ramen för tillståndet.  

8 Alternativ lokalisering 

Enligt 2 kap. 6 § miljöbalken anges att för en verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk 

ett mark- eller vattenområde ska det väljas en plats som är lämplig med hänsyn till att 

ändamålet ska kunna uppnås med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa 

och miljön. Alternativa lokaliseringar för utökad verksamhet kommer att behandlas i 

kommande miljökonsekvensbeskrivning. 

9 Verksamheten 

Befintlig och planerad verksamhet beskrivs nedan. En mer detaljerad beskrivning av 

befintlig och planerad verksamhet kommer att bifogas ansökan i form av en teknisk 

beskrivning. 
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9.1 Befintlig tillståndsgiven verksamhet 

På biogasanläggningen vid Kungsängens gård behandlas olika typer av organiskt avfall 

och omvandlas till biogas och biogödsel. Biogasen används som drivmedel, bland annat 

för Uppsalas stadsbussar. Biogödseln som produceras är rikt på växtnäringsämnen och 

används som gödselmedel av lantbrukare i Uppsalas omnejd.  

Biogasanläggningen behandlar olika typer av organiskt material genom rötning. De 

råvaror som kommer in till anläggningen delas in i följande kategorier: kommunalt avfall 

(bestående av källsorterat matavfall, livsmedelsavfall från restauranger, storkök och 

handel) och industriavfall (bestående av slakteriavfall och avfall från livsmedelsförädling 

med mera). 

Processen består av insamling/mottagning av substrat, förbehandling, hygienisering och 

rötning. Från rötningen bildas rågas som behandlas vidare till biogas i en 

gasuppgradering samt rötrest som blir till biogödsel, se Figur 5. En översikt av 

biogasanläggningen och dess delar visas i Figur 6. 

 

 

Figur 5. Processtegen för produktion av biogas och biogödsel. 
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Figur 6. Översikt över biogasanläggningen. 

Substratet transporteras till biogasanläggningen med renhållningsfordon och lastbilar. 

Substratet tippas i första hand direkt ned i två tippfickor som är belägna inomhus för att 

undvika luktspridning. En ficka för mottagning av slakteriavfall med mera är placerad 

utomhus. Förpackat material genomgår en förbehandling för bl.a. avskiljning av 

plastemballage innan det pumpas till bufferttankar i väntan på hygienisering och rötning. 

Slakteriavfallet späds för att det skall bli pumpbart och därefter sönderdelas det i en 

dispergeringsmaskin och leds till bufferttankar för lagring innan vidare behandling. 

Från bufferttankarna pumpas materialet via värmeväxlare till tre hygieniseringstankar 

(som körs växelvis) för avdödning av sjukdomsframkallande mikroorganismer genom 

hygienisering vid 70 °C i minst en timme, se Figur 7. Material leds kontinuerligt vidare till 

tre rötkammare där det rötas termofilt vid 52 °C. Vid rötningen bildas rågas (en blandning 

av metan och koldioxid) och rötrest som levereras som biogödsel till lantbrukare. 
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Figur 7. Översikt av hygieniseringsprocessen. 

Rågasen leds till en gasklocka och därefter vidare till anläggningen för gasuppgradering 

där gasen uppgraderas genom avskiljning av koldioxid, se Figur 8. Gasuppgraderings-

anläggningen avskiljer koldioxid genom absorption. De metanrester (metanslipp) som 

följer med koldioxiden förbränns i en termisk förbränningsanläggning. Den uppgraderade 

gasen leds vidare till tankstationer för fordon. En liten del av biogasen används för att 

producera värme vid Uppsala Vattens anläggningar. Biogödseln lagras i en tank innan 

det hämtas med lastbil och transporteras till lantbrukare.    
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Figur 8. Processbild över gasuppgraderingen. 

På biogasanläggningen finns en gasfackla där rågas kan förbrännas vid driftstörningar på 

övrig utrustning, till exempel problem med gasuppgraderingsanläggningen. I facklan sker 

förbränning vid hög temperatur som säkerställer fullständig förbränning av den metan 

som finns i gasen. 

Tankstationen vid Kungsängens gård är kopplad till ett gasnät för fordonsgas. Den 

komprimerar gasen med hjälp av kompressorer och lagrar gasen i ett stationärt gaslager. 

Från detta gaslager kan fordon sedan tanka på någon av dispensrarna. Tankstationen är 

även utrustad med ett system för att hantera mobila gasflak. Den kan både fylla mobila 

gasflak och ta emot gasflak som trycksänks och sedan töms in på gasnätet.  

Under hösten 2020 driftsattes en ny gasledning till den nybyggda bussdepån för 

stadsbussarna i Fyrislund. Från och med 6 februari 2021 tankas alla stadsbussar i 

Fyrislund. En gasledning finns även mellan Kungsängens gård och Kungsängsverkets 

avloppsreningsverk. 

Det finns vissa planerade förändringar inom ramen för tillståndet som har anmälts till 

tillsynsmyndigheten. Detta är exempelvis utrustning för avskiljning av partiklar samt en ny 

efterrötkammare. 
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9.2 Planerad verksamhet 

För att möta den ökade efterfrågan på biogas och biogödsel i regionen, samt för att 

utnyttja den potential som finns att behandla mer substrat än vad som görs idag, vill 

Uppsala Vatten utöka sin verksamhet. Med planerad verksamhet kommer mängden 

substrat som tas emot för behandling att öka till 125 000 ton per år. Planerad verksamhet 

kommer i stort att bedrivas på samma sätt som befintlig verksamhet men för att hantera 

ökade mängder och göra anläggningen mer flexibel för olika typer av fasta och flytande 

substrat planeras ett antal åtgärder. Flödet i anläggningen visas i Figur 9. 

 

Figur 9. Flödet i anläggningen för planerad verksamhet. 

Åtgärder och ombyggnationer som kan komma att bli aktuella för planerad verksamhet är:  

• Ombyggnation av mottagningshall med komplettering av förbehandlingslinje 

• Ny mottagnings- och utlastningstank 

• Ändrad hygieniseringsprocess 

• Nytt processteg för förädling av biogödsel 

• Ny gasuppgradering 

 

Planerad anläggning är under projektering. Listade tekniker är preliminära och andra 

lösningar kan vara aktuella att använda. En mer utförlig redovisning av valda tekniker tas 

fram i den tekniska beskrivningen i tillståndsansökan. 
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10 Miljöeffekter 

I detta avsnitt redovisas en bedömning av de miljöeffekter som förväntas av såväl 

nuvarande som planerad produktion. I samband med miljöbedömningen för de olika 

aspekterna redovisas genomförda och planerade skyddsåtgärder. Miljöeffekterna och 

eventuella konsekvenser kommer att beskrivas närmare i miljökonsekvensbeskrivningen. 

10.1 Sammanfattning av miljöeffekter 

Biogasverksamhetens syfte är att ta vara på energi från organiskt avfall. Biogas är 

cirkulär ekonomi i praktiken, där samhällets avfall blir till förnybar energi och biogödsel. 

Samtidigt bidrar biogasen till att nå samhällets miljö- och klimatmål. 

I avsnitt 10.2-10.12 redovisas översiktligt identifierade miljöeffekter för befintlig och 

planerad biogasverksamhet. De mest betydande miljöaspekterna att belysa i kommande 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms vara hushållning av resurser, utsläpp av 

växthusgaser, lukt, transporter, utsläpp till vatten, samt risk- och säkerhetsaspekter. 

10.2 Råvaror, kemikalier och avfall 

10.2.1 Råvaror 

Ingående råvaror (substrat) är olika typer av organiskt material som kan delas in i 

kommunalt avfall (bestående av källsorterat matavfall, livsmedelsavfall från restauranger, 

storkök och handel) och industriavfall (bestående av slakteriavfall och avfall från 

livsmedelsförädling m.m.). Källsorterat matavfall står för den största delen. 

Med planerad verksamhet kommer mängden substrat att öka. Eftersom tillgången på 

kommunalt avfall inte förväntas öka i samma takt som efterfrågan på biogas kommer 

variationen i substrat att öka. Andelen restprodukter från livsmedelsindustrin, 

livsmedelshandeln, gödsel, slaktavfall och fettavskiljaravfall antas öka.  

10.2.2 Kemikalier 

De kemikalier som hanteras i större volymer är järnklorid, diesel, hydraulolja, HVO och 

Kemfoam.  

Användningen av järnklorid bedöms öka proportionerligt med planerad verksamhet, dvs 

vid ökad behandling av substrat. Övrig förbrukning av kemikalier kommer att öka 

marginellt för planerad verksamhet. 

För planerad verksamhet kan vissa kemikalier behöva utökat lagringsutrymme men 

bedömningen görs att det inte kommer att innebära att verksamheten omfattas av 

Sevesolagstiftningen. 

Förbrukning och lagring av kemikalier kommer att beskrivas närmare i 

miljökonsekvensbeskrivningen och tekniska beskrivningen. 



   

 
 

 

16(26) 
 
SAMRÅDSUNDERLAG 

2021-12-10 

2.0 

 

 

 

10.2.3 Avfall/restprodukter 

Volymerna avfall från anläggningen är förhållandevis små men vid normal drift 

uppkommer alltid en viss mängd process- och plastrejekt. Rejektmängderna från tömning 

och underhåll av tankar/rötkammare transporteras till Hovgårdens avfallsanläggning i 

Uppsala för kompostering medan det övriga rejektet pressas och energiåtervinns genom 

förbränning i Vattenfalls avfallsanläggning.   

Övrigt icke farligt avfall är aska från pelletspannan och aktivt kol från ventilations-

anläggningen.  

Eftersom kondensvattnet från gassystemet innehåller terpener leds detta vatten via en 

oljeavskiljare innan det återförs in i processen. Oljeavskiljt ”terpenvatten” och glykol 

omhändertas som farligt avfall.  

Ytterligare farligt avfall som uppstår är exempelvis lysrör och spilloljor, men detta är 

relativt små mängder. De insatser i verksamheten som generar farligt avfall är svåra att 

begränsa och möjligheten att påverka mängden farligt avfall är därför liten. 

Plastrejekt kommer till viss del att öka med planerad verksamhet, avfallet bedöms öka 

proportionellt med ökad mängd förpackat kommunalt avfall och livsmedelsavfall. I övrigt 

ökar planerad verksamhets avfallsmängder marginellt mot befintlig verksamhet. 

10.2.4 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits, eller planeras att vidtas, för 

att ta hand om substrat, avfall och kemikalier på ett lämpligt sätt.  

Råvaror och avfall  

• Råvaror, i form av organiskt avfall (substrat) hanteras i slutna system. Det finns 

även hygieniseringssteg som dödar eventuella bakterier och patogener, på detta 

sätt undviks smittspridning. 

• Verksamheten bidrar till att hushålla med resurser, då energi från organiskt avfall 

kan tas tillvara. 

• Uppsala Vatten arbetar aktivt med att minimera mängderna avfall från 

anläggningen. Bland annat har en övergång från plastpåsar till nedbrytbara 

papperspåsar skett för matavfall inom kommunen.  

• Uppsala Vatten planerar att under våren 2022 installera cykloner för avskiljning 

av tunga partiklar.  
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Kemikalier 

• Uppsala Vatten använder sig av kemikaliehanteringssystemet EcoOnline för sin 

kemikaliehantering. I systemet finns kemikalieförteckning och riskbedömningar av 

produkter och aktiviteter på anläggningen. Uppsala Vatten följer de 

skyddsåtgärder som anges i säkerhetsdatablad för de produkter som hanteras 

inom verksamheten.   

10.3 Utsläpp till luft 

10.3.1 Utsläpp av växthusgaser och luftföroreningar 

Uppsala Vatten strävar efter att inom biogasverksamheten enbart använda fossilfria 

energislag. För drift av anläggningen köps i nuläget vindkraftsbaserad el in och för att 

täcka uppvärmningsbehov för processerna och lokalerna finns två ångpannor. En 

ångpanna drivs av pellets och en av biogas/naturgas. 

Arbetsmaskiner och fordon inom verksamhetsområdet drivs idag av HVO. Transporter till 

och från anläggningen, som Uppsala Vatten har rådighet över, drivs idag i huvudsak av 

biogas eller HVO. Verksamhetens ambition är att fordon som kör för verksamheten i 

största möjligaste mån ska drivas av fossilfria drivmedel.  

Biogasanläggningen vid Kungsängens gård ingår i en nationell kartläggning av 

biogasanläggningars metanslipp, vilket innebär att mätningar av metanslipp genomförs 

vart tredje år. Metan är en växthusgas med ca 30 gånger större växthuspåverkan än 

koldioxid, baserat på en 100-års integrationstid. (ERCE, 2021) Skyddsåtgärder för att 

minska metanläckage är därför viktiga. Observera dock att genom rötning av till exempel 

stallgödsel eller andra restprodukter så reduceras metanutsläpp som annars hade 

inträffat om restprodukter inte behandlats. (Avfall Sverige, 2019) 

Förutom att naturgas till viss del används i gaspanna är samtliga utsläpp från förnybara 

resurser. 

Biogasanläggningen bidrar även till lokala utsläpp av hälsofarliga luftföroreningar som 

bland annat NOx och partiklar, huvudsakligen från verksamhetens förbränning av pellets i 

panna. Den biogas som produceras bidrar dock till att sänka utsläppen av skadliga 

luftföroreningar totalt och globalt sett. 
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10.3.2 Lukt 

Anläggningen innehåller processdelar som tidvis bidrar med lukt till närområdet. Staden 

har expanderat söderut, bl.a. genom byggnation av bostadsområdet Industristaden. 

På biogasanläggningen vid Kungsängens gård finns luktreducerande utrustning 

installerad. Frånluftsventilationen för processutrustning som behandlar orötat organiskt 

material samt från lokaler för process, mottagning och lastning, leds via två parallella UV-

ljusbehandlingar och fem parallella kolfilter för avskiljning av lukt. Vid biogasanläggningen 

finns även en anläggning för regenerativ termisk oxidation (RTO). Huvudsyftet med 

RTO:n är att minska metanslippet till atmosfären genom att förbränna metan. RTO:n har 

även en viss luktreducerande effekt genom att den förbränner en stor del av VOC 

(flyktiga organiska ämnen) i utsläppsluften.   

10.3.3 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits, eller planeras att vidtas, för 

att motverka lukt från anläggning samt minska verksamhetens utsläpp av växthusgaser 

och luftföroreningar.  

 

Lukt  

• För att minimera luktutsläpp sker mottagning och lastning främst inomhus. 

• UV-behandling och kolfilter finns för rening av luft. 

• Rutiner för underhåll och rengöring finns för att minimera diffusa utsläpp av lukt. 

Utsläpp till luft  

• Biogasanläggningens klimatpåverkan med avseende på energianvändning 

minskas genom planering och utformning för att ta vara på värme i processer, 

bl.a. genom att värme från hygieniseringen värmeväxlas med inkommande 

substrat. 

• Vid driftproblem i uppgradering eller överproduktion av rågas förbränns rågas 

med hjälp av fackla på området. Detta är en miljöåtgärd (och säkerhetsåtgärd) för 

att hindra utsläpp av metangas som är starkare växthusgas än den koldioxid som 

bildas när den förbränns.  

• Uppsala Vatten har frivilligt anslutit sig till Avfall Sverige och Svenskt Vattens 

kontrollprogram Egenkontroll Metanutsläpp som ett system för att kartlägga och 

minska biogasanläggningars utsläpp av metan. Externa mätningar genomförs 

vanligtvis en gång per 3 år, med intern uppföljning däremellan. 
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• Verksamhetens ambition är att i största möjliga mån använda fossilfria bränslen 

vilket medför en reducering av både utsläpp av växthusgaser och hälsofarliga 

luftföroreningar.   

10.4 Transporter 

Substratet transporteras till biogasanläggningen med renhållningsfordon och lastbilar.  

De flesta transporter, och främst större lastbilar, kommer norr- eller västerifrån 

biogasanläggningen. Transporterna färdas via Tycho Hedéns väg, och vidare via väg 

255. Transporterna svänger sedan norrut vid Kuggebro mot Kungsängens gård. De 

transporter som kommer söderifrån färdas via E4 och vidare via väg 255 mot 

Kungsängens gård. 

Renhållningsfordon från staden kommer från Uppsala centrum varav matavfall och 

livsmedelsavfall tas emot på Kungsängens gårds biogasanläggning. Resterande 

brännbart avfall körs till Vattenfalls avfallsmottagning i Boländerna. 

I nuvarande verksamhet uppgår transporterna till cirka 25 transporter exklusive 

godstransporter per vardag. Godstransporter uppgår till ca 2–3 per vardag. Alla 

transporter sker via grinden vid tankstationen.   

Med ansökt verksamhet förväntas transporterna kunna uppgå till cirka 50 transporter 

exklusive godstransporter per vardag.  

Största delen av transporterna, ca 80–90 %, bedöms kunna köra mellan kl. 7-16. Med 

ökade mängder gödsel och biogödsel att hantera kommer dock enstaka fordon att 

behöva köra i skift, utöver dessa tider. 

10.4.1 Skyddsåtgärder 

Uppsala Vatten samordnar transporterna i möjligaste mån för att minimera körsträckor 

och antal lastbilar. Det innebär, om det är möjligt, att inkommande lastbilar lämnar 

substrat och samtidigt lastas med biogödsel för utkörning till gårdar. 

10.5 Utsläpp till vatten 

Verksamheten ger upphov till olika typer av vatten, såsom processvatten, sanitärt 

spillvatten och dagvatten.  

Då behandlingen vid biogasanläggningen huvudsakligen sker i en sluten process 

genereras endast begränsade mängder processavloppsvatten. 

Dagvatten från ytor där det finns risk för spill av till exempel organiskt material samlas in 

och används i processen. Detta kommer fortsätta att ske i ansökt verksamhet.  

Dagvatten från hårdgjorda ytor samlas upp i dagvattenbrunnar och leds efter slam-

/oljeavskiljare till SLU:s ledningssystem som även har användare uppströms. Ledningen 

går sedan ut till Fyrisån. 
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10.5.1 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits för att minska utsläpp av 

föroreningar till dagvatten. 

• Vid spill av diesel eller oljor finns utrustning för att absorbera spillet. 

• Dagvattenbrunnarna förses med tätningar för att förhindra att eventuella spill 

sprids till dagvattnet. 

• Vid läckage kan mattor läggas vid brunnar för att förhindra att föroreningar sprids 

vidare. 

• För att undvika utsläpp av limonen som bildas i substratet avskiljs limonen i 

oljeavskiljare inomhus för att sen skickas för destruktion. En brunn för 

kondensvatten har tätats för att minimera utsläpp. 

10.6 Buller 

Bullerkällor vid ansökt verksamhet är främst trafik till och från anläggningen samt 

anläggningsdelar såsom omrörare, motorer och fläktar. Dessa är i huvudsak placerade 

inomhus eller på huvudbyggnadens södra sida (bort ifrån bostadsområde). Avståndet till 

närmaste bostad är cirka 600 meter från fastighetsgräns. 

Bullernivåerna från planerad verksamhet förväntas inte överstiga Naturvårdsverkets 

riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller (rapport 6538), se Tabell 1.   

Riktvärdena bör i normalfallet vara vägledande för bedömning av om buller utgör en 

olägenhet. 

Tabell 1. Riktvärden för buller från industri vid bostäder, undervisningslokaler och vårdlokaler 
(Naturvårdsverket, 2015). 

 Leq dag 
(kl. 06-18) 

Leq kväll 
(kl. 18-22) samt 
lör-, sön- och 
helgdag (kl. 06-
18) 

Leq natt  
(kl. 22-06) 

Utgångspunkt för olägenhetsbedömning vid 
bostäder, skolor, förskolor och vårdlokaler 

50 dBA 45 dBA 40 dBA 

 

Bullerpåverkan kommer att beskrivas i ansökan och behovet av en bullerutredning 

kommer att bedömas. 

10.6.1 Skyddsåtgärder 

I nuläget bedöms Naturvårdsverkets riktlinjer för industri- och verksamhetsbuller klaras 

och ytterligare skyddsåtgärder bedöms därför inte som nödvändiga. 
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10.7 Energianvändning 

Den huvudsakliga nuvarande energianvändningen är värme till produktionen från pellets- 

och gaspanna och el till främst gasuppgradering och produktionsprocessen.  

Flera av förändringarna med ansökt verksamhet kommer att leda till minskad specifik 

värmeanvändning. Eventuella planer på att optimera torrsubstans innebär mindre vätska i 

slurryn som behöver värmas och därmed lägre värmebehov. En eventuellt ändrad 

hygieniseringsmetod kan även komma att leda till lägre värmeförbrukning. 

Elbehovet kan dock öka om det blir aktuellt med installation av cykloner och förtjockare 

samt för pumpning och omrörning med ny efterrötkammare. 

I Tabell 2 redovisas energiförbrukning uppdelat på olika energislag för befintlig 

anläggning. Verksamhetens energiförbrukning gällande transporter kartläggs under 

vidare utredningar i samband med miljökonsekvensbeskrivning. Den största delen av 

energin på anläggningen kommer från förnybara resurser, vilket medför låg 

klimatpåverkan, se avsnitt 10.3.1 om verksamhetens utsläpp av växthusgaser och 

luftföroreningar. 

Tabell 2. Förbrukning i (MWh/år) för befintlig verksamhet. 

Energislag Förbrukning vid 
befintlig 
verksamhet år 2020 
(MWh) 

El  4140 

Pellets 900 

Biogas uppvärmning 4200 

 

10.7.1 Skyddsåtgärder 

Energibehovet i anläggningen begränsas genom att processvärmen återvinns via 

värmeväxling och att eldrivna anläggningsdelar, till exempel sönderdelningsutrustningen, 

nyttjas till fullo under kort drifttid.   

10.8 Vattenanvändning 

Vatten används till att späda inkommande substrat. Utöver detta används kommunalt 

vatten till ångpannan, gasreningen, rengöring och i personaldelarna.  

För planerad verksamhet kan mängden vatten till ångpannor komma att minska något vid 

ett eventuellt byte av hygieniseringsmetod. Mängden vatten för rengöring och 

personaldelar kommer att förbli densamma eller lite större på grund av större anläggning 

och ökad bemanning. 
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10.8.1 Skyddsåtgärder 

För planerad verksamhet planeras större mängder vatten kunna cirkulera och 

återanvändas än i nuvarande verksamhet. Större mängder dagvatten och avvattnat 

substrat planeras kunna återföras till processen. Målsättningen är att bli självförsörjande 

på spädvatten som används för att späda inkommande fast substrat så att inget 

dricksvatten behöver användas. 

10.9 Risker  

Inom området förvaras drivmedel, biogas samt processkemikalier såsom järnklorid, 

hydraulolja med mera. Den maximalt lagrade mängden råvaror, kemikalier, restprodukter 

och avfall förväntas öka med planerad verksamhet.  

Verksamheten anses få något ökade risker med hänsyn till ökad mängd gas i systemen 

samt ökade transporter.  

10.9.1 Skyddsåtgärder 

Nedan redovisas exempel på skyddsåtgärder som vidtagits för att minska riskerna inom 

verksamheten.  

• All hantering och lagring av kemikalier och farligt avfall sker på invallade och täta 

ytor för att eventuellt spill ska vara lätt att omhänderta och att det inte ska kunna 

nå dag- eller spillvattennätet.  

• Driftstörning kan biogasen facklas för att förhindra att metan släpps ut till luft. 

• För att minimera risken för personskador till följd av gasläckage utförs 

regelbundna läckagesökningar på gassystemet enligt upprättade rutiner. 

Komponenter där det råder hög risk för läckage, till exempel kompressorer och 

fläktar, kontrolleras dagligen.  

• Tillbud och olyckor eller liknande händelser som kan leda till olägenheter för 

människors hälsa eller miljön anmäls omgående till tillsynsmyndigheten. Muntlig 

anmälan följs vid behov upp av en skriftlig rapport med uppgift om typ av 

störning/haveri, orsak, utsläpp, åtgärder och tidplan. 

• Det finns rutiner för brandlarm och gaslarm. Alla miljöavvikelser rapporteras i ett 

digitalt system. I systemet dokumenteras avvikelsen, orsak till avvikelse, åtgärd 

och handlingsplan samt riskbedömning.   

• Vid driftstopp finns avtal med de närmaste anläggningarna som kan ta emot 

substrat.  

Vid överjäsning vidtas åtgärder, orsaksutredningar och lämpliga åtgärder. 

• Anläggningen är utformad och kommer att utformas i enlighet med 

branschstandarder så som BGA, TSA och EGN. 
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10.10 Påverkan på skyddade naturområden och riksintressen 

Se avsnitt 6.3. 

10.11  Friluftsliv och rekreation 

I närområdet till biogasanläggningen finns Årike Fyris naturreservat och Kungsängens 

naturreservat, se avsnitt 6.3. I Årike Fyris finns gång- och cykelstråk, fågeltorn och en 

Linnéstig (en vandringsled med historisk information om platser och händelser som finns 

på flera platser runt om i Uppsala). Det finns även ett skidspår cirka 350 meter från 

anläggningen.  

10.12 Kulturvärden 

Cirka 500 meter väster om anläggningen finns ett riksintresse för kulturmiljövård. Inga 

fornlämningar finns i närheten av verksamhetsområdet. 

11 Genomförda och planerade utredningar 

De genomförda och planerade utredningarna kommer att undersöka miljöeffekter och 

konsekvenser från verksamheten för såväl nollalternativ som planerad verksamhet. 

11.1 Bullerutredning 

Om det bedöms nödvändigt kommer en bullerutredning att utföras. Syftet med 

bullerutredningen är att beräkna och fastställa de ekvivalenta ljudnivåerna vid bostäder till 

följd av nuvarande och planerad verksamhet. Detta jämförs med Naturvårdsverkets 

riktvärden för industri- och annat verksamhetsbuller. Vid behov föreslås skyddsåtgärder. 

Utredningen baseras på bullerkällorna för planerad verksamhet, såsom motorer och 

fläktar. 

11.2 Dagvattenutredning 

Syftet med dagvattenutredningen är att undersöka verksamhetens påverkan på flöden av 

dagvatten inom och från området, miljöeffekter av dagvattnet samt översvämningsrisker.  

11.3 Luktutredning 

I mars 2020 utförde Sweco modellering och spridningsberäkningar av lukt från Uppsala 

Vattens biogasanläggning. Luktprovtagning och luktanalyser har utförts vid tre olika 

tillfällen och fyra punkter. Resultaten har använts, tillsammans med resultat från en 

liknande mätning 2015, för att beräkna luktspridningen kring anläggningen. Utredningen 

kommer att uppdateras vid behov. 

11.4 Miljöriskutredning 

Syftet med olycksriskutredning är att redogöra för de olycksrisker som kan påverka 

omgivningen. Utredningen ska även omfatta hantering av släckvatten. 
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12 Förslag till innehåll i planerad miljökonsekvensbeskrivning  

Administrativa uppgifter   

Sammanfattning av miljökonsekvenser 

Inledning 

• Bakgrund och syfte med verksamheten 

• Miljökonsekvensbeskrivningens syfte och avgränsning  

• Metodik 

• Ansökans omfattning  

• Samråd 

• BAT/BREF  

Förutsättningar och rådande miljöförhållanden 

• Lokalisering 

• Planförhållanden  

• Riksintressen, skyddade områden och motstående intressen  

Verksamhetsbeskrivning (icke teknisk) 

• Befintlig verksamhet 

• Ansökt verksamhet 

Alternativ  

• Nollalternativ  

• Alternativ lokalisering  

• Alternativ utformning/teknik/omfattning  

• Motivering till och skäl för valda alternativ 

Bedömningsgrunder  

• Miljökvalitetsnormer  

• Miljömål 

• Riktvärden  
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Miljöpåverkan, effekter och konsekvenser (även nollalternativ) 

• Hushållning med resurser  

• Utsläpp till luft (utsläpp av lukt, utsläpp av växthusgaser samt utsläpp av 

luftföroreningar från verksamheten) 

• Trafik och transporter  

• Utsläpp till vatten  

• Risk och säkerhet  

• Naturmiljö och rekreation  

• Buller  

• Markanvändning  

• Avfall 

• Landskap, bebyggelse och kulturmiljö 

• Kumulativa effekter av ansökt verksamhet 

Samlad bedömning av konsekvenser  

Sammanfattning av ansökt verksamhets påverkan på miljömål och 

miljökvalitetsnormer 

Egenkontroll 

Uppfyllnad av kravet på sakkunskap  

Referenser 
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