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En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram med anledning av Vessige Biogas Ekonomisk
Förening:s (nedan Vessige Biogas) ansökan om koncession enligt naturgaslagen (2005:403) för en
ny kompressorstation. Kompressorstationen ska möjliggöra överföring av uppgraderad biogas från
två produktionsplatser till transmissionsnätet. Swedegas AB kommer parallellt med Vessige Biogas
att ansöka om koncession för en anslutande gasledning för den uppgraderade biogasen till
transmissionsnätet.
i Falkenbergs

Syftet med den nya kompressorstationen är att öka andelen förnybar biogas i transmissionsnätet
och på så sätt bidra till den omställning som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål och
uppfyllande av klimatlagen.
Biogas är ett förnybart bränsle som framställs genom rötning av biomassa. Biogas är ett av de
renaste bränslena som finns. Vid förbränning bildas huvudsakligen koldioxid, vatten samt små
mängder kväveoxid.
Överföringsbehovet avser inmatning av maximalt 60 GWh/år uppgraderad biogas på
transmissionsledningen och med ett maximalt flöde av 2000 Nm³/h. Ytan för kompressorstationen
motsvarar ca 15m2. Placeras kylfläkten bredvid i stället för på taket tillkommer 2m2 yta.
Kompressorn designas för ett maximalt fyllningstryck på 250 bar, vilket motsvarar tryckbehovet
vid fordonstankning och vid flakfyllning av uppgraderad biogas. Kompressorn designas även för att
kunna överföra uppgraderad biogas med trycket 80 bar till transmissionsnätet enligt uppställda
specifikationskrav.
Berört område är inte detaljplanelagt och det finns inga intressen för naturmiljö, kulturmiljö eller
friluftsliv. Placeringen av Vessige Biogas planerade biogasverksamheter, och därmed även den
planerade kompressorstationen, är vald för att ge minsta möjliga intrång på värdefull mark ur
odlingssynpunkt.
Emissioner till luft och buller uppkommer under anläggningsfasen till följd av transporter och från
arbetsfordon. Denna störning i form av emissioner och buller från projektet är temporär och
bedöms vara försumbar. Vid normal drift uppkommer inga utsläpp till luft från
kompressorstationen.
Angående buller anger leverantören av kompressorstationen och kylfläkten en sammantagen
ljudnivå på 75 dBA tre meter från källan. Utifrån dessa uppgifter beräknas ljudnivån motsvara 39 40 dBA vid den närmsta fastigheten som finns sig ca 200 meters avstånd. Detta värde underskrider
riktvärdet för industribuller.
Genom att följa gällande föreskrifter för kompressorstationen blir riskerna i samband med såväl
uppförandet som driften av den nya kompressorstationen små. Kontroller kommer att genomföras
regelbundet för att minimera risken eventuella utsläpp.
Sammantaget bedöms en kompressorstation medföra små konsekvenser på omgivningen både
gällande uppförande och drift.
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Kompressorstationen kommer att vara lokaliserad på fastigheten
kommun.
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Icke-teknisk sammanfattning
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Bakgrund
Vessige Biogas planerar att anlägga samrötningsanläggning för produktion av biogas. Swedegas
och Vessige Biogas ansöker om koncession enligt naturgaslagen (2005:403) för en ny
biogasledning för anslutning till transmissionsnätet respektive en kompressorstation.
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Inledning

koncessionsansökan.
Den kommun som berörs av biogasledningen och kompressorstationen är Falkenbergs kommun i
Hallands Län.

Syfte
Syftet med kompressorstationen är att öka andelen förnybar biogas i transmissionsnätet och på så
sätt bidra till den omställning som krävs för att Sverige ska nå sina klimatmål och uppfyllande av
klimatlagen.

Gällande lagstiftning och tillstånd
Vid ansökan om koncession är det Naturgaslagen (2005:403) och Miljöbalken (1988:88) som är
tillämpliga.
I en ansökan om koncession ska det enligt Naturgaslagen ingå en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB). Samrådsförfarandet och kraven på miljökonsekvensbeskrivning följer av vad som föreskrivs
i Miljöbalken (MB) 6 kap.
För installation av kompressorstationen gäller i första hand MSBFS 2009:7 – Föreskrifter och
allmänna råd om ledningssystem för naturgas. Utöver dessa föreskrifter används också
"Naturgassystemanvisningar", NGSA 2018. NGSA baseras på svenska föreskrifter och normer och
är framtagen i nära samarbete mellan gasbranschen, Swedish Standards Institute (SIS) och
Energigas Sverige.

Miljöbalkens allmänna hänsynsregler
Målet med miljöbalkens hänsynsregler är att förebygga negativa effekter av verksamheter. Alla
verksamheter som omfattas av miljöbalken måste kunna visa att de uppfyller dessa regler.
Hänsynsreglerna finns i 2 kap. miljöbalken.
Enligt bevisbörderegeln ska den som driver en verksamhet eller vidtar en åtgärd visa att
hänsynsreglerna följs. Likaså har verksamhetsutövaren ansvar för att återställa eventuella skador.
Nedan återges under varje regel (kursiv) hur Vessige Biogas avser uppfylla denna.


Kunskapskravet. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd
skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art
och omfattning för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet.
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Denna miljökonsekvensbeskrivning tillhör koncessionsansökan för kompressorstationen för vilken
Vessige Biogas är verksamhetsutövare. Swedegas AB kommer att lämna in en separat



Kompressorstationen drivs, övervakas och underhålls av leverantörens driftsorganisation.
inarbetade rutiner för underhållsarbeten. Även fjärrsupport från leverantör kommer att finnas
tillgänglig. Vessige Biogas ställer alltid höga krav på de entreprenörer som anlitas gällande
miljöhänsyn. Enligt NGSA 2018.



Försiktighetsprincipen. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten eller åtgärden

2020-07-09

Daglig tillsyn kommer att uföras av egen driftpersonalen med god erfarenhet och väl

medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid
så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön.


Ett antal skyddsåtgärder kommer att vidtas vilka redovisas i kap 8 i denna MKB. Återställning
av dräneringar eller avvattningssystem görs i samråd med sakkunniga och berörda
markägare.



Produktvalsprincipen. Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en
åtgärd skall undvika att använda eller sälja sådana kemiska produkter eller biotekniska
organismer som kan befaras medföra risker för människors hälsa eller miljön, om de kan
ersättas med sådana produkter eller organismer som kan antas vara mindre farliga.
Motsvarande krav gäller i fråga om varor som innehåller eller har behandlats med en kemisk
produkt eller bioteknisk organism.



Vessige Biogas väljer produkter, drivmedel och kemikalier som medför minsta möjliga risk för
människors hälsa och miljön. I samband med upphandling av entreprenörer ställer Vessige
Biogas krav gällande upprättande av miljö-, kvalitets-, och arbetsmiljöplan som anger hur
miljöincidenter ska hanteras och rapporteras, hantering av avfall och transporter m. m.



Hushållning- och kretsloppsprincipen. Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd
ska hushålla med råvaror och energi. I första hand ska förnybara energikällor användas.



De relativt små mängder massor som schaktas upp vid hårdgörande av yta för
kompressorstationen kommer i största möjliga mån att användas för att skapa en låg jordvall
runt verksamhetsområdet. Under drift kommer Vessige Biogas att verka för att kravet på
hushållning med råvaror och energi iakttas. Användningen av elenergi till kompressorstationen
är begränsad i jämförelse med att planerad kompressorstation kommer att möjliggöra
distribution av förnybart bränsle och energi vilket bidrar till att minska koldioxidutsläppen i
transport- och industrisektorn.



Lokaliseringsprincipen. 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.



Användningen av

är det bästa alternativ när det gäller lokalisering eftersom det har

det kortaste avstånd till transmissionsnätet, se vidare kap 4 i denna MKB. Det finns inga
konflikter med annan markanvändning som har konstaterats under genomförd
samrådsprocess.

10

2020-102588-0003

yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall vidtas

Genomfört samråd
I enlighet med miljöbalkens bestämmelser har det genomförts skriftligt samråd den 20 mars 2020
med myndigheter och särskilt berörda samt övriga intressenter som kan komma att beröras av
planerad verksamhet. Inkomna synpunkter har beaktats i arbetet med ansökan om koncession
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Samråd

enligt naturgaslagen och MKB. För vidare information se redogörelse för genomförda samråd,

Länsstyrelsens beslut om betydande miljöpåverkan
Den 21 april 2020 beslutade Länsstyrelsen i Hallands län i enlighet med 6 kap. 26 § miljöbalken,
att ny biogasledning och kompressorstation för anslutning till transmissionsnätet på fastigheten
Falkenbergs kommun, Hallands län, inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan.
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bilaga C.

Både lokaliseringen Kvarngården och
uppfyller de tekniska kraven och bedöms inte
medföra någon miljöpåverkan avseende aspekten gasproduktion/gasledning, dvs närheten till
transmissionsnätet samt närhet till annan biogasproduktion i behov av uppgradering. Enligt den
sammanvägda bedömningen av alla tekniska och miljömässiga aspekter är
den bästa
lokaliseringen. Ur perspektivet "kortast möjliga anslutande gasledning" så innebär lokaliseringen
den absolut kortaste ledningen av alternativen.
Planerad anläggning står inte i konflikt med aktuell fysisk planering eller några riksintressen och
skyddade områden. Det bedöms inte heller föreligga några konflikter med närliggande
verksamheter eller bostadsbebyggelse.
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för val av lokalisering. En aspekt som utvärderats i Vessige Biogas lokaliseringsutredning är närhet
till transmissionsnätet.
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Ur ett ekologiskt och ekonomiskt perspektiv är ett antal tekniska och miljömässiga aspekter viktiga

Geografiskt läge

2020-102588-0003

Vessige Biogas planerade kompressorstation för anslutning till transmissionsnätet för gas ligger
sydväst om Lastad i norra delen av Falkenbergs kommun.
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Omgivningsbeskrivning

Figur 61 Placering av planerad gasledning och kompressorstation i anslutning till transmissionsnätet och
planerad biogasanläggning.

Geologi och hydrogeologi
Området där gasledning och kompressorstation planeras ligger på postglacial
sand följt av ett underliggande jordlager av isälvssediment. Under dessa lager
finns lera. Jordlagerföljden har bekräftats av en markundersökning som Vessige
Biogas lät genomföra maj 2019 (IVL, Statusrapport, 2019). Lera återfinns på ett
djup av 4–5 m. Djup till berg uppskattas till 10–20 m.
Fastigheten,
ligger inom delavrinningsområde som avvattnas genom
vattendraget Törlan, som sträcker sig från väster om Bergagård till
kustvattenrecipienten vid Björkäng. Törlan och recipienten är statusklassade
ytvattenförekomster. Varken ytvattenförekomsten eller recipienten uppnår god
kemisk status. Törlans ekologiska status är klassificerad som otillfredställande
och kustrecipientens ekologiska status som måttlig.
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kvantitativ status.

Markmiljö
Marken där verksamhet planeras är idag jordbruksmark och har varit så i flera
generationer tillbaka.
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även i anslutning till en grundvattenförekomst, Bergagård.
Grundvattenförekomsten är klassad med god kemisk grundvattenstatus och god

2019) visade på att inga riktvärden överskrids avseende petroleumämnen
(alifater, aromater, BTEX eller PAH) eller metaller i varken grundvatten, ytvatten
eller i jorden på området. Detekterade halter av alifater i jord och grundvatten
tyder på att det kan finnas en liten förorening i området med närvaro av
framförallt de tyngsta alifaterna. En något högre arsenikhalt observerades i ett
av de tre installerade grundvattenrören. Sammantaget ligger samtliga uppmätta
koncentrationer i undersökningsområdet väl under gällande riktvärden eller är
låga i förhållande till exempelvis Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter.
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Den av Vessige Biogas genomförda markundersökningen (IVL, Statusrapport,

Teknisk utformning
Överföringsbehovet avser inmatning av maximalt 60 GWh/år uppgraderad biogas på
transmissionsledningen och med ett maximalt flöde av 2000 Nm³/h. Ytan för kompressorstationen
motsvarar ca 15m2. Placeras kylfläkten bredvid i stället för på taket tillkommer 2m2 yta.

2020-07-09

Verksamhet och anläggning

Kompressorn designas för ett maximalt tryck på 250 bar vilket motsvarar tryckbehovet vid
tankning och vid flakning av uppgraderad biogas. Kompressorn designas även för att kunna
specifikationskrav.

Anläggning och etablering
Grävmaskiner används för schaktarbete. Återställning av dräneringar eller avvattningssystem görs
i samråd med sakkunniga och berörda markägare. Besiktning av arbetsområde, upplagsplatser och
transportvägar görs i närvaro av beställare, entreprenör och markägare och eventuella brister
åtgärdas.

För inför byggnation av kompressorstationen kommer bygglov att sökas. Exempel på
kompressorstationsbyggnad visas i figur nedan. Kompressorstationen kan också komma att
inrymmas i en mindre byggnad.

Figur 71 Exempel på kompressorstation. (Källa GEPgroup)
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överföra uppgraderad biogas med trycket 80 bar till transmissionsnätet enligt uppställda

Den planerade kompressorstationen kommer att övervakas på distans av leverantören som har
bemanning dygnet runt med sakkunnig personal. Till leverantörens kontrollrum är larm uppkopplat
från kompressorstationen.
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Drift och underhåll

En kompressorstation som byggs enligt gällande förskrifter och standarder medför en mycket liten
risk för sin omgivning och ett kontrollprogram upprättas av kompressorägaren som sedan ska

En detaljerad beskrivning av drift och underhåll finns i Teknisk Beskrivningen bilaga D.
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accepteras av MSB, som är tillsynsmyndighet.

Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv
Förutsättningar
I området finns inga intressen för naturmiljö, kulturmiljö eller friluftsliv. Närmaste riksintresse finns

2020-07-09

Konsekvensbedömning

2020-102588-0003

inom 2 km avstånd.

Figur 81 Intressen och skyddade områden. Bostäder inom en radie av 500 m markeras med rött

Ett område som ingår i Länsstyrelsen i Hallands kulturmiljöprogram återfinns sydost om
anläggningen, på ett avstånd på ca 1700 m. Två områden, utpekade av Skogsstyrelsen som objekt
med naturvärde återfinns inom 2 km avstånd från planerad placering. Ett av objekten är beläget ca
1200 öster om anläggningen och ett ca 2 km sydost om anläggningen. Flera skyddsvärda träd
återfinns ca 500 m sydväst om berört område.

Påverkan och konsekvenser
Ingen påverkan bedöms ske på riksintressen och skyddade områden för natur- och kulturvärden
samt friluftsliv då närmaste områden ligger på ett långt avstånd från planerad ledning och
kompressorstation.

19

strandskyddet som gäller vid samtliga hav, insjöar och vattendrag. Området kring diket är
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften, diket är
anlagt för att dränera jordbruksmark. En strandskyddsdispens har getts in till Falkenbergs kommun
av Vessige Biogas. Ingiven strandskyddsdispens planeras kompletteras med hänsyn till
kompressorstation och naturgasledning.

Förslag till skyddsåtgärder

2020-07-09

Berört arbetsområde kommer att ligga nära strandkanten av diket och kan därmed omfattas av

Planförhållande och infrastruktur
Förutsättningar
Placering av den anslutande gasledningen ligger inom ett område som Falkenbergs kommun i sin
översiktsplan har pekat ut som värdefull jordbruksmark (klass 6,7 och 8). Berört område är inte
detaljplanelagt.

Påverkan och konsekvenser
Vessige Biogas har valt placeringen för att ge minsta möjliga intrång på värdefull mark ur
odlingssynpunkt, därav följer placeringen av kompressorstationen.
Bygglov för gasledning och kompressorstation kan ges även om detaljplan saknas. Ledningen och
stationen är placerad i närheten av en mindre bilväg och bedöms inte påverka denna negativt.
En ny anslutningsväg planeras till biogasanläggningen, se Figur 81. Denna kommer att byggas
innan kompressorstationen uppförs och kan därför användas för transporter av material in till
arbetsområdet och för arbetsmaskiner.

Förslag till skyddsåtgärder


Samråd kommer att ske med berörda markägare innan anläggande av gasledningen påbörjas.

Luft och klimat
Förutsättningar
Under etableringsfasen kommer utsläpp till luft att ske främst från transport- och arbetsfordon.
Damning kan uppkomma i samband med schaktning vid anläggande av hårdgjord yta.
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Inga specifika skyddsåtgärder bedöms nödvändiga.

Vid normal drift sker inga utsläpp av gas från systemet. Efterlevs föreskrifter, normer och
kompressorstationen. Även regelbunden inspektion av kompressorns skick bidrar till att minimera
risken för läckor eller skador på kompressorn.

Påverkan och konsekvenser
Sammantaget bedöms emissioner till luft bli mycket små under anläggningsfasen till följd av
transporter och från arbetsfordon och tillskottet från projektet är temporärt och bedöms vara
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standarder vid projektering och etablering av kompressorstationen så förväntas inga skador på

Vid en skada med hål på en ledning under driftfasen kommer gasen i röret att nå omgivningen
eftersom gasen håller ett mycket högre tryck än omgivande atmosfär. Gasen blandar sig med
luften och späds snabbt samtidigt som den stiger uppåt på grund av dess lägre densitet.
Det finns långt avstånd till de flesta bostäderna och andra känsliga områden så påverkan i fall av
ett hål kommer att vara minimalt och tillfälligt.

Förslag till skyddsåtgärder
Krav gällande arbetsmaskinernas utsläppsprestanda etc. ställs normalt i samband med upphandling
av entreprenadarbetena. Arbetsmaskiner och transportfordon under etableringsskedet kommer att
i så stor utsträckning som möjligt vara utrustade med miljövänliga drivmedel och avgasrening.
Eftersom det finns krav på kontrollprogram och regelbunden inspektion av led-ningens skick under
driften bedöms inga särskilda skyddsåtgärder vara motive-rade.

Mark- och vattenförhållanden
Förutsättningar
Gasledningen bedöms bli ca 60 m lång och kommer att förläggas i mark. Schaktdjupet bestäms av
att täckningen över ledningen som minst ska vara 0,9 m. Uppmätt grundvattennivå är ca 1 m
under befintlig markyta (IVL, 2019).
Precis norr om planerad gasledning finns ett mindre dike som startar uppströms i Klevsjö mosse
och ansluter till Törlan strax söder om lokaliseringen. Diket är ursprungligen en bäck som
modifierats för dränering av åkermark.

Påverkan och konsekvenser
I samband med schaktningsarbeten finns viss risk för oljeläckage från arbetsfordon. För att
undvika detta kommer arbetsmaskiner och transportfordon under byggskedet, i så stor
utsträckning som möjligt, vara utrustade med miljövänliga oljor, hydraul vätskor och drivmedel för
att undvika föroreningar vid utsläpp från eventuella olyckor med arbetsmaskiner.
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försumbart.

Enligt genomförd statusrapport (IVL, 2019) så har jordmassorna bedömts vara rena och kan därför
inga massor behöva transporteras bort från arbetsområdet.
Förläggning av gasledningen, och anläggande av kompressorstationen, bedöms inte beröra diket
utan sker strax söder om detta. Det finns möjlig risk för en temporär påverkan på grundvattnet
under förläggningsarbetet på grund av schaktdjupet. Dock har jordmassorna bedömts vara rena
varför risk för spridning av förorening till grundvattnet inte bedöms föreligga.
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användas för anläggande av en låg jordvall runt verksamhetsområdet. Preliminärt bedöms därmed

Jordbruksmark kommer att tas i anspråk för anläggande av ledningen och kompressorstationen. I
biogasanläggningen kommer det inte vara möjligt att bruka i anspråktagen jordbruksmark igen.
Vessige Biogas har valt den mark som är minst värdefull ur odlingssynpunkt och Falkenbergs
kommun är positiva till lokaliseringen.

Förslag till skyddsåtgärder


Specifika miljökrav kommer att ställas på entreprenörers arbetsutförande och maskinpark.



Ett kontrollprogram upprättas för hantering av uppkomna schaktmassor och schaktvatten.

Buller
Förutsättningar
I samband med etablering av kompressorstationen uppkommer buller framför allt från
arbetsmaskiner och transportfordon. Naturvårdsverkets allmänna råd om buller från byggplatser
NFS 2004:15 kommer att tillämpas under byggskedet.

Påverkan och konsekvenser
Eventuellt störade buller uppkommer bara under anläggningsfasen, är lokalt och under begränsade
tidsperioder och bedöms därför inte medföra några allvarliga störningar för människor eller djur.

Förslag till skyddsåtgärder
Säkerställa att Naturvårdsverkets riktlinjer för buller från byggplatser uppfylls under
anläggningsskedet.
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och med att ledningen är relativt kort och kommer att förläggas mellan transmissionsnätet och

Förutsättningar
Under anläggningsarbetet kan boende uppleva störningar i form av ökat buller och emissioner till
luft från arbetsmaskiner och transporter, vilket beskrivs närmare i 8.3 och 8.5.

Påverkan och konsekvenser
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Hälsa och boendemiljö

Påverkan under anläggningsskedet i form av buller och emissioner till luft sker under en begränsad

Kompressorstationen bedöms inte medföra någon negativ påverkan på människors hälsa eller
boendemiljö. Området är glesbefolkad och anläggningen kommer under driften inte att ha några
utsläpp till luft, mark eller vatten. Den planerade kompressorstationen kommer inte heller
nämnvärt att påverka landskapsbilden efter etableringen.
Om boende i närområdet inte har kunskap om hur säker en kompressorstation är så kan närhet till
kompressorstationen skapa oro. Sådan oro kan dock motverkas genom information. Denna typ av
information kan regelbundet behöva ges till boende då exempelvis nyinflyttade kan sakna den
information som getts ut vid etableringen. Förutsatt att boende får erforderlig information om
kompressorstationen förväntas gasledningen inte innebära några negativa effekter på boendes
psykiska hälsa.

Förslag till skyddsåtgärder
Skyddsåtgärder som är relevanta för att minimera konsekvenser för människors hälsa och
boendemiljön är främst de som anges i 8.3.3 (minimera emissioner), 8.5.3 (minimera
bullerstörning) samt 8.7.3 (minimera risker).
Utöver ovan angivna skyddsåtgärder kommer information ske till boende i närheten av
kompressorstationen för att minska oro samt dialog med berörda markägare.

Risk och säkerhet
Förutsättningar
MSB:s föreskrifter MSBFS 2009:7 innehåller krav angående ledningssystem för naturgas.
Föreskrifterna innehåller också krav på vilka kontroller och besiktningar som skall utföras.

Påverkan och konsekvenser
Under förutsättning att föreskrifterna i MSBFS 2009:7 följs bedöms riskerna med etableringen av
den planerade kompressorstationen som små.
Riskerna med drift av kompressorstationen och gasledningen bedöms vara små. Ett
ledningssystem för uppgraderad biogas är med den utformning och kontroll som vi har i Sverige
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tidsperiod, se vidare 8.5.2 och 8.3.2.

idag ett mycket säkert sätt att distribuera gas. Under de år som biogasen/naturgasen funnits i
genomföras regelbundet. MSB kommer att vara tillsynsmyndighet för gasledningen och
kompressorstationen.
Distributionen av gas via transmissionsnätet till tänkta intressenter innebär fördelar i jämförelse
med distribution per lastbil. Dels genom att distributionen inte påverkas av störningar och hinder
som kan uppkomma på vägnätet, dels genom minskad risk för olyckor på grund av trafiken på
vägnätet.
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Sverige har inga olyckor skett. För att minimera risken för läckage kommer kontroller att

sätt att distribuera gas på.

Förslag till skyddsåtgärder


Allt arbete som avser etableringen av kompressorstationen följer de föreskrifter och
anvisningar som gäller för uppförande av naturgasledningar.



En omfattande kontroll kommer att utföras av allt material som ingår i kompressorstationen.



Den planerade kompressorstationen kommer att övervakas dygnet runt av kunnig personal.
Inspektioner kommer att ske regelbundet. En dokumenterad beredskapsplan kommer att
upprättas.

Samlad bedömning
Ingen påverkan bedöms ske på riksintressen eller skyddade områden för natur- och kulturvärden
samt friluftsliv då närmaste områden ligger på ett långt avstånd från planerad kompressorstation.
Placeringen av Vessige Biogas anläggning, och därmed även planerad gasledning, är vald för att ge
minsta möjliga intrång på värdefull mark ur odlingssynpunkt.
Emissioner till luft och buller uppkommer under etableringsfasen till följd av transporter och från
arbetsfordon. Störningen i form av emissioner och buller från projektet är temporär och bedöms
vara försumbar. Vid normal drift sker inga utsläpp av gas och endast begränsat buller från
systemet.
Schaktmassorna som uppkommer vid schaktningsarbetena har bedömts vara rena och kan därför
användas för etablering av en låg jordvall runt verksamhetsområdet. Det finns möjlig risk för en
temporär påverkan på grundvattnet i samband med schaktningsarbetena men i och med att
jordmassorna bedömts vara rena föreligger ingen risk för spridning av föroreningar till
grundvattnet.
Genom att följa gällande föreskrifter i samband med etableringen av kompressorstationen blir
riskerna i samband med såväl anläggandet som driften av den nya ledningen små. Kontroller ska
genomföras regelbundet för att minimera risken för läckage.
Sammantaget bedöms en kompressorstation medföra små konsekvenser på omgivningen under
både etableringsfasen och den efterföljande driftsfasen.
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Sammantaget bedöms riskerna bli små och ett gasledningssystem anses vara ett mycket säkert

