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Åtgärder för att minska lukt från biogasanläggningen i
Skövde kommun - tillägg av villkor i tillstånd
Fastighetsbetecicuing:
Anläggningens namn:
Besöksadress:
Verksamhetsutövare:
Org.nr/personnr:

Skiftnyckeln 2, Skövde kommun
Biogasanläggning Aspelund
Mejselvägen 10
Skövde Biogas AB
55 6878-1560

Beslut
Miljönämnden östra Skaraborg beslutar att %ljande ytterligare vinkar ska gälla
%r driften av Skövde Biogas AB:s anläggning på Aspelund.
15. Luktande gaser från bufferttankar och gasuppgradering ska avledas till
atmosfär via reningsanläggningar iform av filter, inkopplade på så sätt att
om filtermassa byts i det ena filtret ska de luktande gaserna ledas genorre
f ltermassan i det andra filtret. Reningsanläggningarna kan utföras med
annan teknisk lösning med motsvarande redundans.
16. Utsläpp av gaser från bufferttankarnas respektive gasuppgraderingens
reningsanläggningar ska ske minst 24 meter ovan mark.
17. Utsläpp av gaser från rötrestlagrets utblås ska ske minst 25 meter ovan
mark.
Villkoren i nr 15 till 17 ska följas senast den 31 december 2014. Villkoren läggs
till tillståndet från länsstyrelsen ined dnr 5.51-16384-2009 daterat den 26
november 2009.
Beslutet tas med stöd av länsstyrelsens bemyndigande att fastställa ytterligare
villkor i beslut med dnr 551-16384-2009 daterat den 26 november 2009. Beslutet
kan överklagas. Information om vilka uppgifter en överklagan ska imiehålla finns
ibifogad överklagningshänvisning.
Bakgrund
Isamband med att länsstyrelsen meddelade tillstånd till driften för
biogasanläggningen vid Aspelund (dnr 551-16384-2009 daterat den 26 november
2009) överlät man åt tillsynsmyndigheten att vid behov meddela ytterligare villkor
beträffande åtgärder för att minska luktstörningar från anläggningen, Med detta
beslut utnyttjar nu miljönämnden denna möjlighet.
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Orsaken ti11 det är att biogasanläggningen har fiain till årsskiftet 2013/14
%rorsakat en mängd klagomål på störande lukt, främst från %retagen inom
Aspclunds industriområde.
Till följd av klagomålen har miljönämnden förelagt bolaget att ta fram en plan för
vilka åtgärder som kan vidtas %r att minska luktstörningarna. Bolaget har kommit
in med redovisningen inom den tid som redovisades i föreläggandet.
Motiv och bedömning
Miljönämnden gör bedömningen att den av bolaget förordade lösningen till
luktbegränsande åtgärder kommer att minska den styrande lukten från
anläggningen till acceptabla nivåer.
Kommunicering
Tidigare förslag till beslut skickades till bolaget för synpunkter den 14 maj 2014
med anmodan om svar senast den 23 maj 2014. Svar korn in från bolaget den
22 maj 2014.
Meå anledning av bolagets synpunkter vill miljönämnden anföra följande.
Bolaget hävdar att man genom vidtagna åtgärder och framtagen handlingsplan
driver verksamheten så att risken %r lukt minimeras och att miljönämnden enbart
har tagit hänsyn till klagosnål framförda före årsskiftet 2013/14.
Skövde Biogas anläggning vid Aspelund togs i drift i rnaj 2012 och har alltså varit
i drift i ca 25 månader. Redan i saraband med uppstarten av anläggningen kom
klagomål in till miljönämnden på störande lukt och klagomålen har regelbundet
återkommit sedan dess. Av den sammanlagda drifttiden har alltså de fem senaste
månaderna varit luktfria. Än så länge betraktar miljönämnden den luktfria
tidsperioden som en parentes i anläggningens totala drifttid.
Miljönämnden anser därmed att det är motiverat att bolaget genomför ytterligare
åtgärder för att minska risken för luktstörningar och att det sker inom ramen för
nämndens bemyndigande enligt länsstyrelsens tillstånd.
Miljönämnden har vidare ansökt hos länsstyrelsen om ändring av villkor nr. 4
eftersom det i princip är omöjligt att ställa krav på rättelse i de fall villkoret inte
%ljs. Åklagarmyndigheten har t.ex. konstaterat att det inte går att straffbelägga
bolaget med viltkarets nuvarande skrivning.
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När det gäller frågan om miljönämnden får ställa villkor på specifika tekniska
lösningar för att uppnå ett visst syfte, anser miljönämnden att ett sådant
bemyndigande finns. Enligt praxis kan man förelägga om villkor om t.ex. närmare
teknisk utformning av reningsanläggningar, så länge villkoret inte har någon
självständig betydelse %r tillåtligheten av verksamheten. Till saken hör också att
bolaget själva har förordat den lösning som miljönämnden nu vill fastställa i form
av villkor. Flera samråd har förekommit mellan tillsynsmyndigheten och bolaget i
detta ärende.
Information om avgift
Handläggningen av detta ärende ingår i den årsavgift soin bolaget redan har
betalat.

Beslutsunderlag
Miljösamverkans förslag till beslut daterat 2014-05-26
Redovisning av åtgärder för att minska lukt från Skövde Biogas AB, rapport
2014-03-28.
Redovisning av åtgärder för att minska lukt från Skövde Biogas AB,
komplettering 2014-04-1U.
Anteckningar från möte med bolaget 2014-04-15.
Bolagets svar på kommuniceringen 2014-OS-22.
Beslutet skickas till
Skövde Biogas AB, Box 53, 401 20 Göteborg
Länsstyrelsen i Västra Götalands län, 542 85 Mariestad
Bilagor till Skövde Biogas AB
Mottagningskvitto
Överklagningshänvisning
Bilagor till länsstyrelsen
Redovisning av åtgärder för att minska lukt från Skövde Biogas AB, rapport
2014-03-28.
Redovisning av åtgårder för att minska lukt från Skövde Biogas AB,
komplettering 2014-04-10.
Anteckningar från möte med bolaget 2014-04-15.
Bolagets svar på kommuniceringen 2014-OS-22.
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