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Sammanfattning
Denna lokaliseringsutredning har tagits fram i samband med en planbegäran för att kunna
etablera nytt reningsverk respektive fjärrvärmeverk i Ulricehamn.

Syftet med en lokaliseringsutredning är att identifiera en lämplig plats för en verksamhet
med hänsyn till ändamålet. Minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och miljö
ska vara styrande men även kostnaderna ska vara rimliga. Identifieringen av lämpliga
lokaliseringar runt Ulricehamns tätort har framför allt baserats på kriterierna: tillräcklig yta
för verksamheten, avstånd till bostäder, lämplig recipient (gäller endas reningsverk). Även
anslutning till befintliga ledningssystem, närliggande natur- och kulturmiljöer, geoteknik,
landskapsbild, topografi och översvämningsrisk mm värderas.

Utredningsområde
För att arbeta förutsättningslöst har ett stort utredningsområde analyserats längs Ätradalen
inom en rektangulär yta som är ca 1,5 mil lång i nord-sydlig riktning och 6,5 km bred i väst-
östlig riktning och där Ulricehamn ligger i mitten. För att identifiera möjliga platser togs
inledningsvis kartor fram som visar möjliga ytor där reningsverket kan placeras med ett
avstånd på minst 300 m till befintliga bostäder och för fjärrvärmeverket ca 200 m till
bostäder.

Totalt 17 lokaliseringsalternativ har identifierats som möjliga platser, se karta nedan. Fem
av platserna gäller en samlokalisering av ett reningsverk och ett fjärrvärmeverk, två platser
gäller endast nytt fjärrvärmeverk och resterande 10 alternativ gäller endast nytt renings-
verk. Utredningen beskriver dem alla, där först fem alternativ sedan två alternativ
bedömdes intressantare än de övriga, varav ett slutligen förordas. Även alternativ som
innebär överföringsledningar till Borås har bedömts och kunnat avfärdas.

Verksamhetsförutsättningar
Reningsverk
Nuvarande reningsverk i Ulricehamn etablerades på 1950-talet och börjar gå mot slutet av
sin tekniska livslängd. En ny anläggning ska bli modernare exempelvis avseende byggna-
tion (inkapsling), reningsprocess, effektivitet samt klara den växande befolkningen. Ett
alternativ är att fortsätta reinvestera på befintlig plats men då verket är mycket centralt
placerat och står i konflikt med nuvarande och framtida intressen i området, t.ex. sjönära
bostadsbebyggelse mm, har andra platser setts som bättre och mer genomförbara. Det
framtida verket som beräknas vara klart år 2030 ska också vara förberett för att kunna
ersätta kommunens näst största reningsverk som befinner sig i Timmele och som renar
stora delar av Ätradalens utsläpp. Sammantaget skulle då ca 2/3 av kommunens
reningsverksamhet ske på samma anläggning med modernaste teknik och högeffektiv drift
vilket skulle bli en miljöförbättring för recipienten Åsunden. Det nya verket ska alltså föra
det renade vattnet till Åsunden då Ätran inte bedöms tåla den belastningen. Rördragning
från befintligt verk där allt avlopp kan hämtas till det nya verket samt tillbaka till Åsunden
efter rening, är mycket kostsam. Således är en placering nära sjön önskvärd. Långa och
stora ledningar kräver också mycket pumpenergi så en placering nära Åsunden och
befintligt reningsverk gäller även för att uppnå bästa miljönytta.
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Sammantaget bedöms bästa platsen för ett nytt reningsverk vara utmed en linje mellan
Åsunden och Timmele, bättre ju närmare Åsunden det ligger.

Fjärrvärmeverk
Befintlig panncentral vid simhallen i Ulricehamn har redan nått sin tekniska livslängd och
har dessutom för liten kapacitet vilket ibland leder till att olja används. Ett nytt större
fjärrvärmeverk får inte plats på samma ställe och det vore inte heller önskvärt då även detta
ligger på en mycket central plats, tillika i skolmiljö. För att kunna leda in värmen till central-
orten måste ett nytt verk ansluta till en ledning av tillräcklig kapacitet (stamledning). Ju
närmare stamledningen verket ligger desto lägre investeringskostnader samt lägre
kostnader för pumpenergi och värmeförluster blir det. Ur miljösynpunkt behöver anlägg-
ningen också kunna samköras med spillvärmeproduktionen på Vist industriområde. Vid
vissa driftfall måste man annars avstå spillvärme och istället producera ny värme till högre
kostnad och med ökad miljöbelastning.
Sammantaget bedöms en optimal lokalisering för ett nytt fjärrvärmeverk vara ett läge längs
stamledningen mellan Karlsnäs industriområde och spillvärmeproduktionen på Vist
industriområde.

Slutsats
Båda verksamheterna har mycket långa etableringstider. För att de också skall ha utrymme
för framtida expansion, kommande krav på rening etc. kräver de en yta om ca 30 000 m2

vardera. Då bästa läge för respektive verk visade sig sammanfalla inom samma
geografiska område har de från början separata verksamheterna kunnat samlokaliseras till
ett s k Energi- och Miljöcenter (som exempelvis Borås nu uppför). Genom att samordna
verksamheterna till en gemensam plats uppnås en ännu större nutida och framtida
miljönytta samtidigt som drifts- och investeringskostnaderna minskar.

Utredningen påvisar två platser (alternativ 7 och 9, se karta) om ca 60 000 m2 som mest
lämpliga. Kända förutsättningar som natur- och kulturmiljöer, teknisk genomförbarhet etc.
för de två alternativen bedöms som i stort sett likvärdiga.

Några skillnader identifieras dock:
Alternativ 7 Alternativ 9
Positiva markägare. Markägarnas inställning är inte känd.

Marken är inte detaljplanelagd. Delvis detaljplanelagd mark.

En närliggande verksamhet anser sig vara
berörd och kritik har framkommit om
genomförandet.

Många verksamheter i närområdet blir
berörda med oviss acceptans till ett
genomförande.

Tillgängliga ytan kräver inga åtgärder. En banvall med gång- och cykelväg
behöver flyttas.

Kortare rördragning både för vatten och
fjärrvärme och därmed lägre
investeringskostnad och mindre
energiåtgång för pumpar.

Längre rördragning både för vatten och
fjärrvärme och därmed högre
investeringskostnad och mer
energiåtgång för pumpar.
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Den tillgängliga ytan för alternativet 7 framstår som mer fördelaktig då det inte kräver någon
flytt av befintlig banvall, kortare ledningsdragningar, mindre pumpenergi och överens-
kommelse med berörda markägare finns.

Sammantaget förordas alternativ 7 vid Vattenfalls mottagningsstation på Vist.

Alla 17 identifierade lokaliseringsalternativ för nytt reningsverk och fjärrvärmeverk.
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1 Inledning
Ulricehamns Energi AB (UEAB) letar efter lämplig plats för nytt fjärrvärmeverk och för ett
nytt reningsverk med tillhörande biogasanläggning för att kunna ersätta befintliga
anläggningar som ligger centralt i tätorten.

UEAB har låtit upprätta denna lokaliseringsutredning, med syfte att redovisa möjliga
lokaliseringsalternativ för ett nytt fjärrvärmeverk och ett nytt reningsverk för tätorten.

UEAB:s ambitioner är att förena stadens infrastruktur för energi och miljöteknik i syfte att
kunna effektivisera resursbehovet. Den övergripande målsättningen vid lokalisering av ett
nytt fjärrvärmeverk och ett nytt reningsverk har därför varit att om möjligt placera
verksamheterna i förhållande till varandra så att synergieffekter mellan samverkande
verksamheter kan uppnås.

2 Bakgrund
UEAB påbörjade i oktober 2015 arbetet med en ansökan om begäran om planbesked för
att ge möjlighet till att uppföra ett Energi- och Miljöcenter i Ulricehamns tätort. Denna
lokaliseringsutredning ska vara ett underlag till det politiska beslutet om planbesked. Se
planbegäran i sin helhet i bilaga 1.

Om kommunen fattar beslut om att ta fram ett förslag till detaljplan, och startar en
planprocess innebär det också att tillstånd respektive anmälan enligt miljöbalken ska
upprättas. Då kommer även miljökonsekvenser att utredas och beskrivas samt samråd
med berörda grannar m.fl. kommer att hållas. Förutsättningar som kan bli aktuella att
beakta är lokalklimat, vindriktningar och spridningsberäkningar.

2.1 Varför behövs ett nytt reningsverk

Reningsverket i Ulricehamn ligger inom ett detaljplanelagt område direkt intill Åsunden med
bostäder i omedelbar närhet. För att bl.a. få tillgång till attraktiva markområden vid
Åsundens strand finns planer att flytta reningsverket i samband med att det behöver
ersättas.

Reningsverkets ändamål är att omhänderta avloppsvatten från bebyggelse inom
Ulricehamns tätort. Nuvarande reningsverk i Ulricehamn etablerades på 1950-talet och
börjar gå mot sin tekniska livslängd. En ny anläggning ska bli modernare exempelvis
avseende byggnation (inkapsling), reningsprocess, effektivitet samt klara den växande
befolkningen. Ett alternativ skulle kunna vara att fortsätta reinvestera på befintlig plats men
då verket är mycket centralt placerat och står i konflikt med nuvarande och framtida
intressen i området, t.ex. sjönära bostadsbebyggelse, har annan plats setts som bättre.
Det framtida verket som beräknas vara klart år 2030 ska också vara förberett för att kunna
ersätta kommunens näst största reningsverk som befinner sig i Timmele som renar stora
delar av Ätradalens utsläpp vilket skulle bli en miljöförbättring för recipienten Ätran.
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2.2 Varför behövs ett nytt fjärrvärmeverk

Befintlig pelletspanna (panncentral) ligger vid sim- och idrottshallen i Ulricehamns tätort.
Den befintliga pannan är ålderstigen och har för liten kapacitet. Det senare medför till och
från en dyrare och miljöskadlig körning med olja. En ny anläggning kommer att eldas med
skogsflis då det ger bättre ekonomi än den förädlade pelletsen. Att placera den nya
anläggningen vid centrala simhallen är inte möjligt pga. av platsbrist och inte heller lämpligt
sett ur utsläppsynpunkt eller dess tunga transporter i skolmiljö. Behovet av ett nytt fjärr-
värmeverk är akut och en ny anläggning måste kunna tas i drift 2020.

Fjärrvärmeverkets ändamål är att kunna producera fjärrvärme baserat på flis från
hyggesavfall, grenar och toppar (Grot). Anläggningen ska ha en högsta tillförd bränsleeffekt
på ca 4 MW. Fjärrvärmen ska levereras till fjärrvärmenätet inom Ulricehamn.

Ett nytt större verk får inte plats på samma ställe och vore inte heller önskvärt då även detta
ligger på en mycket central plats, tillika i skolmiljö. För att kunna leda in värmen till
centralorten måste ett nytt verk ansluta till en ledning av tillräcklig kapacitet (stamledning).
Dvs ju närmare en sådan desto lägre investeringskostnader.

2.3 Andra möjligheter

I denna lokaliseringsutredning har platser inom kommunen identifierats och värderats. Från
tidigare utredningar har även utretts alternativ som innebär överföring av avloppsvattnet
respektive leverans av värme från grannkommunen Borås.

Överföringsledning av avloppsvatten till Borås
En överföringsledning till Borås innebär att avloppsvattnet från Ulricehamn ska pumpas till
Sobacken strax söder om Borås, en sträcka på ca 40 km. Den långa ledningssträckan i
kombination med en relativt kuperad terräng gör att det krävs minst sju pumpstationer
mellan Ulricehamn och Sobacken.

Vid dimensionering av ledning har hänsyn tagits till behovet av dubbla ledningar. Varje
ledning har dimensionerats för att klara 2 Qdim (två gånger dimensionerande flöde) vilket
motsvarar 800 m3/h. Investeringskostnaden är beräknad för överföringsledningarna med
tillhörande pumpstationer. Totala investeringskostnaden blir ca 30% högre jämfört med att
bygga ett nytt reningsverk i Ulricehamn. Tillkommande kostnader för marklösen och
eventuella arbeten på anslutande ledningar och kostnad för att klara bräddkapacitet är inte
medtagna.

Behandlingskostnaden för rening i Borås beräknas kosta ungefär lika mycket som vid
nybyggnation i Ulricehamn. Vid detta alternativ tillkommer en energikostnad för att pumpa
vattnet ca 4 mil med stora uppfordringshöjder. Kostnaden blir också högre för slam-
hanteringen från de mindre reningsverken i kommunen, som fortfarande kommer finnas
kvar i Ulricehamn. Det innebär också ökade kostnader och ökade transporter till Borås för
slamhanteringen. Alternativet innebär att all gasproduktion i Ulricehamn försvinner.

För alternativet med överföringsledning blir driftkostnad ca 50-100% högre än vid nybyg-
gnation i Ulricehamn. Alternativet innebär också ett beroende av en annan kommun, vilket
kan begränsa möjligheterna att får vara med att påverka.
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Personalstyrkan kommer inte att förändras eftersom det fortfarande kommer att vara
många reningsverk kvar att sköta i kommunen samt att överföringsledningsalternativet
innebär minst sju nya stora pumpstationer på ledningssträckan.

Värmeleverans från Borås
Ett alternativ till att bygga ett nytt fjärrvärmeverk i Ulricehamn skulle kunna vara att få värme
från Borås.

För att långa transiteringsledningar ska vara intressanta krävs dels någon form av överskott
på spillvärme där alternativ avsättning inte finns, dels mycket stora överförbara värme-
mängder i förhållande till avståndet.

Värmeleveranser via en transiteringsledning från Borås är därför inte realistisk. Det som
ytterligare talar emot är den mycket stora investeringen i rör och pumpstationer,
pumpenergi och värmeförluster. Dessutom skulle det ändå behöva byggas reserv- och
spetsanläggningar i Ulricehamn för att säkerhetsställa driften av fjärrvärmen. På samma
sätt som med reningsverket minskar inflytandet över verksamheten och lokal syssel-
sättning.

Sammantaget är alltså ingen av dessa alternativ rimliga i jämförelse med att uppföra ett
nytt reningsverk och ett nytt fjärrvärmeverk i Ulricehamns kommun.

3 Lokaliseringsutredning

3.1 Inledning

Lokaliseringsutredningar i samband med tillståndsansökningar enligt miljöbalken ska
utföras med de allmänna hänsynsreglerna som grund. Där anges att en lämplig plats för
en verksamhet eller åtgärd ska väljas med hänsyn till ändamålet. Detta är för att orsaka
minsta möjliga intrång och olägenhet för människors hälsa och miljön. En rimlighets-
avvägning ska göras mellan nyttan av att lokalisera verksamheter på en viss plats och
kostnaden för att välja en viss lokalisering. Det bedöms som osannolikt att det skulle finnas
en lokalisering på lämpligare avstånd än de här angivna, som innebär så stora fördelar för
miljön att dessa överväger merkostnaden för att placera verksamheterna längre bort. I
sammanhanget ska det även observeras att merkostnaden inte bara utgörs av anlägg-
ningskostnad för längre anslutningsledningar, utan även av en kontinuerlig kostnad för
energi vid pumpning av avloppsvatten eller värme samt värmeförluster.
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3.2 Kriterier för lokalisering

De kriterier som ska vara uppfyllda för att ändamålet med de planerade verksamheterna
ska kunna uppnås har bedömts vara:

· Tillräcklig yta för verksamheten

· Avstånd till närmaste bostad

· Lämplig recipient (gäller endast reningsverket)

Ovanstående faktorer är krav och samtliga kriterier måste vara uppfyllda och är därför av
avgörande betydelse för vilka lokaliseringsalternativ som kan betraktas som realistiska.
Inom utredningsområdet tas även hänsyn till ett antal förutsättningar och konkurrerande
intressen. De aspekter som bedömts redovisas i bilaga 2.

3.2.1 Reningsverk

Ytan
För reningsverket bedöms en minsta yta om ca 3 ha (30 000 m2) vara lämpligt för en
rationell drift av framtida verksamhet som även ska kunna uppfylla framtida reningskrav.
Med en sådan yta finns utrymme för såväl själva reningsverket som tillhörande ytor för
övriga byggnader samt anläggning för slamrötning.

Närhet till bostäder
I Boverkets riktlinjer (”Bättre plats för arbete”, Allmänna råd, 1995:5) rekommenderas ett
skyddsavstånd på 500 m mellan närmaste bostäder och ett reningsverk motsvarande
storleken på Ulricehamns reningsverk (dvs. en dimensionering mellan 5 000 - 20 000 pe).
För Ulricehamn innebär ett avstånd på 500 m till närmaste bostad, inom det föreslagna
utredningsområdet, ett alldeles för begränsat urval av lämpliga ytor att etablera ett nytt
reningsverk.

Luktstörningar från ett reningsverk varierar med anläggningens utformning och den
processteknik som används. Den vanligaste luktstörningen för omgivningen kommer från
biologisk aktivitet, illaluktande ämnen som tillförs vattnet samt slamhantering. Vid avstånd
till bostäder med minst 300 m bedöms luktpåverkan vara liten. För att bedöma om
luktstörningar från anläggningarna kan bli ett problem tas hänsyn till förhärskande
vindriktning. Den dominerande vindriktningen i Ulricehamn är sydsydvästlig.

Ett avstånd till bostäder på 300 m har därför bedömts som ett rimligt kriterium för denna
lokaliseringsstudie eftersom det kommer att vara en mycket begränsad risk för
luktpåverkan från reningsverket.
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Recipient
Utloppsledningen för renat avloppsvatten från reningsverket ska kunna anslutas till lämplig
recipient, där utsläpp av renat avloppsvatten kan göras utan att oacceptabel påverkan på
miljön i recipienten uppstår. Detta innebär att ett mindre vattendrag är olämpligt som
recipient, då utsläpp av avloppsvatten från en stad av Ulricehamns storlek skulle medföra
risk för påverkan på vattendragets miljö. Reningsverket bör rimligen lokaliseras i närheten
av lämplig recipient, för att minimera behovet av utloppsledning och pumpstationer. I denna
utredning har förutsättningarna för Åsunden och Ätran bedömts. I bilaga 2 beskrivs dessa
recipienter lite närmare.

Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra
Götalands län. Projekt drivs med målsättningen att få en stark och livskraftig stam av
Ätranöring. Projekt har också genomförts för att skapa möjlighet för öringen att vandra upp
i Ätran från Åsunden.

Flödet i Ätran kan vara lågt under sommarperioderna, se bilaga 2, och med förväntade
klimatförändringar1 med högre vinterflöden och vårflödestoppar som försvinner samt en
längre säsong med lägre flöden under sommaren bedöms Ätran inte att vara en lämplig
recipient för mottagande av avloppsvatten från ett reningsverk för Ulricehamns tätort även
om det skulle lokaliseras norr om Åsunden.

Utsläpp av renat avloppsvatten från befintligt reningsverk sker redan idag till Åsunden. Sjön
är vid tätorten grund och flödet från Ätrans mynning bidrar till en djupfåra i sjöns norra del.
En utsläppspunkt i Åsunden bedöms därför som mest lämplig oavsett lokalisering. För
utsläppspunkt i Åsunden rekommenderas att nuvarande utsläppspunkt används även i
framtiden.

1 Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi nr 24 2015.
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3.2.2 Fjärrvärmeverk

Yta
Det totala ytbehovet för ett framtidssäkrat (d.v.s. inkl. ytterligare produktion) fjärrvärmeverk
bedöms till ca 3 ha (30 000 m2) för en rationell drift av verksamheten. Med en sådan yta
finns utrymme för själva fjärrvärmeverksbyggnaden samt tillhörande ytor för övriga
byggnader, ask- och bränslehantering samt bränslelager. En väl tilltagen yta medger även
en framtida expansion

Närhet till bostäder
Boverket rekommenderar ett skyddsavstånd mellan fastbränsleeldade energianläggningar
och närmaste bostäder till 200 m för en anläggning med tillförd effekt om 10 MW. De
vanligaste störningarna för omgivningen från ett värmeverk är buller och i viss mån lukt
från krossning och lagring av bränsle.

I de allmänna råden anges även att om hanteringen av fastbränsle inte ger störningar, t.ex.
genom inbyggnad, kan skyddsavståndet minskas i avsevärd mån. I det aktuella fallet
bedöms det finnas förutsättningar för att utforma fjärrvärmeverket så att det kan förläggas
på mindre än ca 200 m avstånd från bostäder, utan att verksamheten ger upphov till
olägenheter av betydelse.

Biobränslen innehåller vissa mineraler m.m. vilket ger en del utsläpp av t.ex. kolmonoxid,
kväveoxider och stoft när det eldas. För att ta bort och rena stoftutsläpp till luft används
cykloner och filter enligt senaste teknik. Pannan förses även med rökgaskondensering så
rökgaserna renas ytterligare innan de kommer ut. Skorstenshöjden kommer att anpassas
till den aktuella placeringen.

3.3 Utredningsområde

Ett avgränsat utredningsområde har analyserats på ett övergripande plan utifrån dess
tekniska/infrastrukturella och miljömässiga förutsättningar. Utredningsområde har avgrän-
sats geografiskt genom en rektangulär yta som är ca 1,5 mil lång (nod-sydlig riktning) och
6,5 km bred (väst-östlig riktning), se Figur 1. Ulricehamns tätort samt befintligt reningsverk
är beläget i mitten av utredningsområdet. Utredningsområdet gränser är anpassade efter
geografiska förutsättningar tack vare Ätradalens utformning samt utbredningen av befintligt
fjärrvärmenät. Området avgränsas i nord-sydligriktning även av längsta acceptabla avstånd
till en lämplig anslutningspunkt för nytt reningsverk.
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Figur 1 Utredningsområde för nytt reningsverk och fjärrvärmeverk. Källa: UEAB.
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4 Identifierade alternativ
Utredningsområdet har analyserats med hjälp av GIS-verktyg med underlag som har
hämtats från bl.a. länsstyrelsen och kommunen.

Inledningsvis togs kartor fram som visar möjliga ytor där reningsverket kan placeras med
ett avstånd på minst 300 m till befintliga bostäder och där det finns en tillräcklig yta för ett
nytt reningsverk och ett nytt fjärrvärmeverk.

Utifrån detta kartmaterial identifierades 17 platser, inkl. befintligt reningsverk, inom
utredningsområdet. Läget för befintlig panncentral har inte bedömts som ett relevant
alternativ. Dessa olika alternativ har funnits med i den fortsatta utvärderingen tillsammans
med befintligt reningsverk.

Lokaliseringen för de 17 identifierade alternativen markerats på en karta som också visar
utredningsområdet, se Figur 2 och bilaga 3. Markeringen gör inte anspråk på att vara en
exakt illustration av anläggningens läge. Redovisade markeringar är framtagna för att på
ett övergripande plan kunna utgöra underlag för en jämförande bedömning av olika
lokaliseringsalternativ.

Alla identifierade platser har vidare värderats med hänsyn till hur de påverkas av övriga
aspekter. Utvärderingen har skett i samarbete med UEAB. I denna utredning har hänsyn
tagit till följande aspekter:

· Avstånd till anslutningspunkt
· Planförhållanden och markanvändning
· Natur- och kulturmiljöer
· Översiktliga geotekniska förutsättningar
· Landskapsbild och topograf
· Klimat och översvämningsrisk
· Vattenskyddsområde

De enskilda aspekterna beskrivs mer utförligt i bilaga 2.

De 17 alternativen har med stöd i utvärderingarna sedan gallrats och ett flertal alternativ
har valts att inte längre betraktas som lämpliga. Dessa alternativ redovisas ytterligare i
avsnitt 5. De lokaliseringsalternativ som bedömts uppfylla ställda kriterier och anses mest
lämpliga presenteras i avsnitt 7.

En sammanställning av samtliga alternativ och motiv till varför vissa bedömts som mindre
lämpliga redovisas i bilaga 4.
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Figur 2 Alla 17 identifierade lokaliseringsalternativ för nytt reningsverk och fjärrvärmeverk, se även
bilaga 3.
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5 Mindre lämpliga alternativ
Nedan redovisas de alternativ som med grund i påverkan på utvalda aspekter bedömts
vara mindre lämpliga för lokalisering av ett reningsverk och eller ett fjärrvärmeverk.
Samtliga alternativ och motiv till varför de bedömts som mindre lämpliga finns redovisade
i sin helhet i bilaga 4.

Nya bostäder planeras söder om Ulricehamn och öster om Åsunden mot Skottek och i
Marbäck (enligt ÖP). På lång sikt är all mark mellan Ulricehamn och Marbäck intressant för
bostadsbebyggelse. Industrier och annan verksamhet planeras att förläggas norr om
staden.

Figur 3 Mindre lämpliga alternativ i eller söder om Ulricehamn tätort, alternativ 1-6 och 16. Se även
bilaga 3.
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Alternativ 1-4 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Samtliga alternativ kan medföra en konflikt med kommunens planer på eventuell
utbyggnad av bostadsområden. En placering söder om Ulricehamn innebär också att
transporter måste ske genom staden. Alternativ 1 ligger enligt ÖP inom kommunens
vindkraftområde och placeringen innebär risk för översvämning. Placeringen för alternativ
2 stämmer överens med ett identifierat möjligt läge för reningsverk enligt tidigare
lokaliseringsutredning (Vectura 2009) och i ÖP, trots placering på jordbruksmark och
närhet till stora kulturvärden. Alternativ 3 och 4 ligger dessutom relativt högt vilket medför
energikrävande pumpning. Av denna anledning bedöms dessa alternativ som mindre
lämpliga områden för ett nytt reningsverk, se Figur 3.

Alternativ 5 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Alternativet ligger på en bergssluttning och etableringen här kan bli svår, se Figur 3. I
lokaliseringsutredningen från 2009 (Vectura) har en plats ca 2 km sydväst om befintligt
reningsverk identifierats. Platsen är också utmärkt i ÖP som möjligt läge för reningsverk.
Denna plats innebär ett större intrång på de av kommunen utpekade turistintressena runt
Åsunden med vandringsleder och mindre stigar. Lokaliseringen ligger ca 8 km med bil från
Ulricehamn och bedöms därför som mindre lämplig med tanke på drift- och jour för att
UEAB inte har någon annan verksamhet i området. Alternativet bedöms därför som mindre
lämplig.

Alternativ 6 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Alternativet ligger i ett kuperat område med anslutning till bostadsbebyggelse i flera
riktningar, se Figur 3. Den samlade bebyggelsen ligger endas 300 m nordost om föreslagen
lokalisering vilket innebär att den sannolikt också ligger i förhärskande vindriktning. I
närområdet ligger även ett närströvområde. Den samlade bedömningen medför att detta
alternativ bedöms som mindre lämpligt för nytt reningsverk.

Alternativ 16 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av att ytan är begränsad
och platsen inte är lämplig för fjärrvärmeverk.

Bibehållen rening på det befintliga reningsverket, se Figur 3, innebär att reningsverket
behöver byggas om för att klara framtida reningskrav och en ökad belastning. Av de i
förstudien (Sweco 2015) behandlade lokaliseringsalternativen bedömdes det kostnads-
effektivaste sättet att rena avloppsvattnet i Ulricehamn vara att fortsätta och utveckla
verksamheten i befintligt reningsverk. Energimässigt bedömdes dock befintlig anläggning
aldrig kunna bli lika effektiv som ett nytt reningsverk. Detta alternativ ligger redan idag
mycket nära samlad bebyggelse. Marken vid befintligt reningsverk ligger även inom
attraktivt område för utbyggnad av tätorten. Detta alternativ bedöms därför vara mindre
lämpligt för lokalisering av ett reningsverk.
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Figur 4 Mindre lämpliga alternativ norr om Ulricehamns tätort, alternativ 8, 10, 12, 15 och 17. Se även
bilaga 3.

Alternativ 8 är aktuell för placering av ett Energi- och Miljcenter dvs. samlokalisering av de
två anläggningarna.

Alternativet ligger i en brant sluttning och ytan styckas dessutom av eftersom en väg
passerar genom det utpekade området, se Figur 4. Det är på denna lokalisering svårt att
få till en bra utformning av anläggningen. Alternativet ligger också nära alternativ 7 och 9
som bedöms som lämpligare lokaliseringar.
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Alternativ 10 är aktuell för placering av ett Energi- och Miljcenter dvs. samlokalisering av
de två anläggningarna.

Alternativet ligger på attraktiv industrimark och med bra avstånd från den samlade
bebyggelsen, se Figur 4. Ytan ligger inte i direkt anslutning till befintligt fjärrvärmenät utan
ca 1 500 m norr om stamnätet mellan Vist och centralorten. Marken är inte längre
disponibel för bebyggelse då kommunen sålt delar av området.

Alternativ 12 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Alternativet kommer att hamna relativt högt och i kuperad miljö och det är även långt till
befintligt reningsverk, se Figur 4. Detta medför energikrävande pumpning och alternativet
har därför ansetts mindre lämplig.

Alternativ 15 är aktuell för placering av ett reningsverk eller ett fjärrvärmeverk pga.
begränsad tillgänglig yta.

Alternativets lokalisering innebär att UEAB:s olika verksamheter samlas på ett begränsat
område i Ulricehamn, se Figur 4. Fördelaktigt är att placeringen ligger nära Åsunden och
befintligt reningsverk samt stamnätet för fjärrvärme. Alternativet bedöms dock vara mindre
lämpligt då verksamheterna kommer att hamna med närhet till bostäder. Detta alternativ
har inte identifierats i den inledande kartanalysen pga. att det finns bostadsbebyggelse
närmare än 300 m. Om platsen hade bedömts som synnerligen lämplig ur andra aspekter,
finns eventuellt möjlighet att lösa frågan genom inlösen av enstaka bostadsfastigheter eller
genom särskilda skyddsåtgärder i verksamheten. Alternativet kommer att hamna i nära
anslutning till vattenskyddsområdet och tar jordbruksmark i anspråk. Tillgänglig yta är
begränsad och yta räcker inte för en samlokalisering med expansionsmöjligheter för
framtida krav. Tillräcklig yta finns för antingen ett reningsverk eller ett fjärrvärmeverk. En
lokalisering norr om väg 40 med närhet till Vists kyrka ger även ett tydligt intrång i
landskapsbilden.

Alternativ 17 är endast aktuell för placering av ett reningsverk pga. av långt avstånd till
fjärrvärmenätet.

Platsen har tidigare varit handelsträdgård. Alternativet kommer att hamna långt från
befintligt reningsverk, se Figur 4. Detta medför energikrävande pumpning. Alternativet
bedöms även vara mindre lämpligt då verksamheterna kommer att hamna med närhet till
bostäder. Detta alternativ har inte identifierats i den inledande kartanalysen pga. att det
finns bostadsbebyggelse närmare än 300 m utan har framförts från kommunen. Om platsen
hade bedömts som synnerligen lämplig ur andra aspekter, finnas eventuellt möjlighet att
lösa frågan genom inlösen av enstaka bostadsfastigheter eller genom särskilda skydds-
åtgärder i verksamheten. En lokalisering på en tidigare handelsträdgård kan även innebära
behov av att sanera marken.
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6 Samlokalisering
Fördelarna vid en samlokalisering av reningsverket och fjärrvärmeverket dvs. bildandet av
ett Energi- och Miljöcenter ger såväl energimässiga som ekonomiska och miljömässiga
besparingar. Positiva synergier sker i form av effektivare utnyttjande av energi och råvaror
vilket leder till minskad miljöpåverkan och effektivare energianvändning.

Anläggningarnas totala energianvändning kan minimeras genom att direkt kunna nyttja
överskottsvärme som uppstår i processerna. Denna värme utnyttjas i möjligaste mån med
de behov som finns i anläggningarnas verksamheter istället för att kylas eller ventileras
bort. Även personal och transporter kan samordnas. Möjlighet ges också till en framtida
lokal kretsloppsanpassning. En god förutsättning för en samlokalisering är att de aktuell
anläggningar behövs ungefär samtidigt.

Genom en samlokalisering kan gemensamma kontorslokaler, laboratorium, kontrollrum
och förrådslokaler etc. bli aktuellt för gemensamt utnyttjande för de båda verksamheterna.
Gemensamma system och servicefunktioner som kan etableras är brandlarm, inbrottslarm,
reservkraft, hjullastare och tryckluftssystem.

De delar av anläggningarna som använder gemensamma resurser kan samordna avtal
mellan olika leverantörer, vilket är en fördel för drift och underhåll ur ett ekonomiskt
perspektiv. Då drift och underhåll samordnas och teknikutrustning gemensamt utnyttjas
ökar effektiviteten samtidigt som kostnader minskar. Dessutom uppnås en kompetens-
överföring och en ökad förståelse mellan de olika verksamheterna, vilket på sikt kommer
att leda utvecklingen framåt för bolaget.

Lukthantering i sig är ett viktigt skäl till samlokalisering av anläggningarna. Luktstörande
frånluft från reningsverket skulle kunna utnyttjas som förbränningsluft i fjärrvärmeverket.

7 Lämpliga alternativ
Efter gallring av mindre lämpliga alternativ kvarstår fem lokaliseringsalternativ som
bedömts som lämpliga för etablering av ett nytt reningsverk och/eller fjärrvärmeverk, se
Figur 5:

· 7 - Vist, lokalisering av ett Energi- och Miljöcenter

· 9 - Kvarteret Stålet i Vist industriområde, lokalisering av ett Energi- och Miljöcenter

· 11 - Timmele, lokalisering av ett nytt avloppsreningsverk

· 13 - Rönnåsen, lokalisering av ett fjärrvärmeverk

· 14 – Kvarteret Slingan lokalisering av ett fjärrvärmeverk

Alternativen är markerade med fyrkanter (ca 245x245 m), se bilaga 3 för större karta.
Observera att fyrkanterna inte symboliserar en fast plats för ett reningsverk utan endast en
möjlig yta på 6 ha (60 000 m2). För alternativ med endast fjärrvärmeverk eller reningsverk
är ytbehovet dessutom endast 3 ha (30 000 m2).
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Figur 5 Kvarvarande fem alternativ 7, 9, 11, 13 och 14. Se även bilaga 3.
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Målet med lokaliseringsutredningen är att hitta den lämpligaste placeringen för ett renings-
verk och för ett fjärrvärmeverk.

Inom kvarvarande lokaliseringsalternativ förekommer intressen som direkt eller indirekt
bedöms kunna påverkas av en framtida etablering. Detta redovisas nedan där varje
alternativ beskrivs. En mer utförlig beskrivning återfinns i bilaga 2.

7.1 Alternativ 7 - Vist

Alternativet ligger ca 3,5 km norr om tätorten (Stora torget) och nära Vattenfalls mottag-
ningsstation i Vist, se Figur 6.

Figur 6 Förhållanden vid alternativ 7 för etablering av ett Energi- och Miljöcenter.
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Marken ägs av Vattenfall och en privat ägare som båda är villiga att sälja och överlåta till
avsedd verksamhet. Området är inte planlagt men UEAB har ansökt om planbesked för
berörda fastigheter. Placeringen innebär direkt anslutning till befintligt vägnät.

Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av ledningar till och från befintligt reningsverk
tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla banvallen som går
förbi området.

Fjärrvärmeverket kommer att ligga i direkt anslutning till stamledningen för fjärrvärme och
efter Agroenergi Neova Pellets produktionsanläggning men före staden vilket innebär att
anläggningarna kan samköras vilket ger ökade möjligheter att ta omhand spillvärme från
pelletsfabriken. Lokaliseringen möjliggör även ytmässigt för etablering av ytterligare en
4 MW skogsflispanna samt en RT(retur trä)-flispanna på 8 MW där förbränningen då kan
kompletteras av skogsflis med byggavfall från Övre Skog, samt slam från reningsverket.

Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient är acceptabelt och
ledningar kan dras i den gamla banvallen. De geotekniska förhållandena är sannolikt goda
men geotekniska undersökningar och fältbesiktning krävs för att kunna bedöma för-
hållandena i sin helhet.

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder och verksamheter. Skogen ger möjlighet till avskärmning av verksamheten. Lukt
från verksamheten kan minimeras genom att luktstörande frånluft från reningsverket kan
utnyttjas som förbränningsluft i fjärrvärmeverket. Vatten från reningsverket i Timmele kan
överföras utan för stora ledningsdragningar eller energiförbrukning för pumpning.

Fördelarna vid en samlokalisering är många och det har beskrivit mer utförligt i avsnitt 6.
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7.2 Alternativ 9 – Kvarteret Stålet i Vist industriområde

Alternativet ligger ca 4,5 km norr om tätorten (Stora torget) och väster om Ätran.
Alternativet ligger i södra delen av Vist industriområde, se Figur 7.

Figur 7 Förhållanden vid alternativ 9 för etablering av ett Energi- och Miljöcenter.

Marken ägs inte av kommunen (undantaget banvallen) men största delen av området är
redan planlagt för verksamheter. Mark väster om banvallen måste dock tas i anspråk för
att inte begränsa möjligheterna till framtida expansion av verksamheterna. Skogen ger
möjlighet till viss avskärmning men en utbyggnad väster om banvallen innebär att jord-
bruksmark delvis tas i anspråk. Det innebär även att gång- och cykelbanan måste flyttas.
Möjlighet finns att ansluta till befintligt vägnät.

Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Gång- och
cykelbana med bl.a. fiberinfrastruktur måste dock flyttas för att skapa en tillräckligt stor yta.
Detta innebär att kända fornminnen kan komma att beröras. I övrigt bedöms inte kända
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natur- och kultur värden påverkas vid förläggning av fjärrvärmeledning längs Industrivägen
eller avloppsledningar till och från befintligt reningsverk längs befintlig gång- och
cykelbanan utmed den gamla banvallen. Vatten från reningsverket i Timmele kan
överledas till för stora ledningsdragningar eller energiförbrukning för pumpning.

Fjärrvärmeverket kommer att ligga i nära anslutning till stamledningen för fjärrvärme och
efter Agroenergi Neova Pellets produktionsanläggning men före centralorten vilket innebär
att anläggningarna kan samköras vilket ger ökade möjligheter att ta omhand spillvärme
från pelletsfabriken. En anslutning på ca 500 m krävs dock till stamledningen.
Lokaliseringen möjliggör även ytmässigt för etablering av ytterligare en 4 MW
skogsflispanna samt en RT-flispanna på 8 MW där förbränningen då kan kompletteras av
skogsflis med byggavfall från Övre Skog, samt slam från reningsverket.

Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient är acceptabelt och
ledningar kan dras i den gamla banvallen. De geotekniska förhållandena är sannolikt goda
men geotekniska undersökningar och fältbesiktning krävs för att kunna bedöma förhållan-
dena i sin helhet.

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder men avståndet till befintliga verksamheter är kort. Lukthanteringen kan minimeras
genom att luktstörande frånluft från reningsverket kan utnyttjas som förbränningsluft i
fjärrvärmeverket.

Fördelarna vid en samlokalisering är många och det har beskrivit mer utförligt i avsnitt 6.
Positiva synergier sker i form av effektivare utnyttjande av energi och råvaror samt
samordning av transporter vilket leder till minskad miljöpåverkan och effektivare energi-
användning. Genom en samlokalisering kan också personalutrymmen användas
gemensamt.
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7.3 Alternativ 11 – Timmele

Alternativet ligger söder om Timmele tätort, nära befintligt reningsverk men väster om
Ätran, se Figur 8.

Figur 8 Förhållanden vid alternativ 11 för etablering av ett avloppsreningsverk.

Marken ägs inte av kommunen och lokaliseringen ligger i ett utpekat kulturlandskap med
betade marker med lång brukarkontinuitet i ett småskaligt jordbrukslandskap. Skogen ger
möjlighet till avskärmning. Området ligger även i ett vattenskyddsområde. Möjlighet finns
att ansluta till väg 46 via några mindre vägar.

Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av avloppsledningar till och från befintligt
reningsverk tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla
banvallen som går förbi området. Vatten från reningsverket i Timmele kan överledas till för
stora ledningsdragningar eller energiförbrukning för pumpning.
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Det är ett längre avstånd till befintligt reningsverk i Ulricehamn och till recipient för detta
alternativen än övriga alternativ för lokalisering av reningsverk (alternativ 7 och 9).

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder. Om förhärskande vindriktning är sydsydvästlig blåser vinden huvudsakligen mot
Timmele tätort. Närmast Ätran kan grundförhållandena vara komplicerade och erosionsrisk
finns i rasbranter mot Ätran.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett reningsverk på
fastigheten.



22(27)

RAPPORT
2016-07-01NYTT ENERGI- OCH MILJÖCENTER I
ULRICEHAMN

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

SEKALE \\sejkgfs001\projekt\1355\1355040_ulricehamn__lokaliseringsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\kortversion\1355040000_lok utredning
_ulricehamn_ 160701.docx

7.4 Alternativ 13 – Rönnåsen

Alternativet ligger i Rönnåsen, ca 3 km fågelvägen nordost om från Stora torget i
Ulricehamns och i anslutning till väg 40, se Figur 9.

Figur 9 Förhållanden vid alternativ 13 för etablering av ett fjärrvärmeverk.

Marken ägs av kommunen men området är redan planlagt för verksamheter. Skogen ger
möjlighet till avskärmning.

I område finns fjärrvärme men dimensionen på rörsystemet är inte tillräcklig, en ny ledning
behöver förläggas till Jönköpingsvägen. Området är attraktivt för nyetableringar med behov
av läge längs väg 40 och har ett högt markpris. Det fördyrar verket ytterligare jmf med
annan tillgänglig mark. Det går inte heller att uppnå någon samkörning med spillvärme-
produktion på Vist vilket i sig ger dyrare drift och sämre miljövärden. Det finns idag olika
värmealternativ för kunderna att välja på (om än inte lika miljövänliga) så fjärrvärmen har
svårt att bära sådana merkostnader.



23(27)

RAPPORT
2016-07-01
NYTT ENERGI- OCH MILJÖCENTER I ULRICEHAMN

SEKALE \\sejkgfs001\projekt\1355\1355040_ulricehamn__lokaliseringsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\kortversion\1355040000_lok utredning
_ulricehamn_ 160701.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

Alternativet bedöms dock inte medföra någon påverkan på kända natur- eller kulturmiljö-
värden.

Förutsättningarna bedöms även goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till
närliggande bostäder.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett fjärrvärmeverk
på fastigheten.
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7.5 Alternativ 14 – Kvarteret Slingan

Alternativet ligger strax norr om tätorten i nordöstra delen av Karlsnäs industriområde,
ca 2 km fågelvägen från Stora torget i Ulricehamn, se Figur 10.

Figur 10 Förhållanden vid alternativ 14 för etablering av ett fjärrvärmeverk.

Marken ägs av kommunen och området är inte planlagt men ligger i direkt anslutning till
planlagt område för verksamheter. Alternativet berör inte några kända natur- eller
kulturintressen. Närheten till Ätran med dess biologiska och geovetenskapliga värden
innebär dock risk för att naturvärden kan påverkas.

Fjärrvärmeverket bedöms kunna placeras i nära anslutning till stamledningen mellan Vist
och centralorten och placeringen gränsar till ett område avsett för verksamheter. En
fjärrvärmeanläggning går dock inte att samköra med spillvärmeproduktionen från Vist.
Alternativet har goda anslutningsmöjligheter till väg 40 och transporter kan undvikas genom
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centralorten. Förutsättningarna bedöms även goda att kunna upprätthålla acceptabelt
avstånd till närliggande bostäder.

Närhet till Ätran gör att alternativet ligger nära område för översvämningsrisk och det ligger
inom strandskyddsområde men också inom sekundärzon för vattenskyddsområde för
vattentäkt. De geotekniska förhållandena är enbart delvis utredda i området och fler
undersökningar samt fältbesiktning krävs för att kunna bedöma förhållandena i sin helhet.

8 Slutsatser och förordat alternativ
När förutsättningarna för de fem kvarstående alternativen har bedömts framstår inte längre
alternativ 11,13 eller 14 som de mest fördelaktiga. Alternativ 11 som identifierats som plats
för ett reningsverk medför framförallt långa ledningar till recipienten och befintligt renings-
verk med energikrävande pumpningar som följd. Alternativ 14 är inte lämpliga för etablering
av ett fjärrvärmeverk pga. översvämningsrisken och alternativ 13 kommer att hamna långt
från Agroenergi Neova Pellets produktionsanläggning och fördelarna med att utnyttja
spillvärme från pelletsfabriken uteblir. Alternativen 13 och 14 kommer även långt från en
möjlig plats för ett reningsverk och därmed missas fördelarna med den samordning som
kan erhållas vid ett gemensamt Energi- och Miljöcenter. På samma sätt kommer alternativ
11 långt från en möjlig plats för ett fjärrvärmeverk.

Placeringen av det befintliga reningsverket har en avgörande inverkan på lämplig placering
av ett nytt reningsverk. Avloppsvatten från tätorten kommer även i framtiden att till större
delen ledas från platsen för nuvarande reningsverk via en överföringsledning till det nya
reningsverket. Även avståndet till lämplig recipient är viktigt. Den bästa platsen för ett nytt
reningsverk bedöms därför vara utmed en linje mellan Åsunden och Timmele och platsen
är bättre ju närmare Åsunden och befintligt reningsverk den ligger. Långa och stora
ledningar kräver mycket pumpenergi varför en placering nära Åsunden och befintligt
reningsverk med korta ledningsdragningar som följd är positivt ur miljösynpunkt. Invester-
ingskostnaderna ökar också med ökad ledningsdragning.

Ju närmare stamledningen fjärrvärmeverket ligger desto lägre investeringskostnader samt
lägre kostnader för pumpenergi och värmeförluster blir det. Ur miljö- synpunkt behöver
anläggningen också kunna samköras med spillvärmeproduktionen på Vist industriområde.
Vid vissa driftfall måste annars värmen produceras på annan plats, till högre kostnad och
med bränsle (t.ex. olja) som är sämre ur miljösynpunkt och spillvärmen kan inte tas tillvara.
En optimal lokalisering för ett nytt fjärrvärmeverk är därför ett läge längs stamledningen
mellan Karlsnäs industriområde och spillvärmeproduktionen på Vist industriområde.

Både alternativ 7 och 9 har ytor som medger plats för ett Energi- och Miljöcenter. Men de
är också de två bästa placeringarna även för en lokalisering av antigen ett reningsverk eller
ett fjärrvärmeverk.

Behovet av ett nytt fjärrvärmeverk är mest akut och anläggningen behöver kunna tas i drift
senast 2020 varför det är viktigt att snabbt få tillgång till en lämplig plats. Alternativ 9 är
delvis planlagt och fjärrvärmeverket kan ligga på den fastighet som har detaljplan. I
alternativ 7 måste en detaljplan upprättas innan någon av anläggningarna kan byggas.
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Båda alternativen ligger på mark som har privata ägare. Innan anläggningarna kan byggas
måste också erforderliga anmälningar och tillstånd sökas. Detta kan dock samordnas med
planprocessen. Motstående intressen som t.ex. Skidcentret kan förlänga tillstånds- och
planprocessen för alternativ 7. På samma sätt kan närheten till befintliga verksamheter
inklusive en livsmedelsindustri påverka tillstånds- och planprocessen för alternativ 9.

Det är ett längre avstånd till befintligt reningsverk och till recipient för alternativen 9 än för
alternativ 7 med energikrävande pumpningar och högre kostnad som följd. De tekniska
lösningarna för fjärrvärmeverk är likvärdiga för de två alternativen men alternativ 9 kräver
dock mer rördragning. Båda placeringarna medför att fjärrvärmeanläggningen kan
samköras med spillvärme från produktionen på Vist industriområde vilket är positivt ur
miljösynpunkt.

Acceptabelt avstånd till bebyggelse uppnås för båda alternativen och den samlade
bebyggelsen ligger i båda fallen öster om platserna vilket innebär att den sannolikt inte
ligger i förhärskande vindriktning. Avståndet till samlad bebyggelse är dock längre för
alternativ 9 än för alternativ 7.

Båda platserna bedöms medföra bra utnyttjande av mark och har god genomför- och
byggbarhet eftersom marken inte i något av alternativen är lämplig för bostadsbebyggelse
och ingen eller mycket begränsad jordbruksmark tas i anspråk.

Kända förutsättningar för de två alternativen bedöms som i stort sett likvärdiga och
områdena ligger nära varandra. De två områdena skiljs geografiskt egentligen bara av det
befintliga industriområdet. Avgörande för bedömning av vilken av platserna som är mest
lämpligt för lokalisering av ett Energi- och Miljöcenter är snarare hur markägar- och
planfrågorna kan lösas på bästa sätt.

Den tillgängliga ytan för alternativ 7 framstår som mer fördelaktig för att den inte kräver
några åtgärder för att få en sammanhängande tomt medan alternativ 9 kräver flytt av
banvallen vilket bedöms som ett större intrång för miljön. En lokalisering till alternativ 7
medför också att kortare ledningsdragning krävs både vad gäller vatten och fjärrvärme.
Slutligen har alternativ 7 också positiva markägare. Alternativ 7 framstår under rådande
förhållanden som det mest lämpliga alternativet och förordas.
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9 Källor och underlag
· Översiktsplan antagen 2015-10-29
· Fördjupad översiktsplan 2001 antagen 2008
· Diverse planbeskrivningar till antagna detaljplaner (från kommunen hemsida)
· Kartunderlag Länsstyrelsen i Västra Götalands län
· Kartunderlag från Ulricehamns kommun
· VISS – Vatteninformationssystem Sverige
· Ulricehamns kommun. Kulturhistorisk utredning 26, del 2. Stiftelsen Älvsborgs

Länsmuseum. Vänersborg, 1981
· Lokalisering av nytt reningsverk för Ulricehamns stad – Översiktlig utredning.

Vectura maj 2009
· Grusinventering Ulricehamns kommun. Länsstyrelsen i Älvsborgs län 1982
· PM Geoteknik – Åtgärder i och intill Ätran, för ansökan vattenverksamhet. Cowi

2010-06-21
· Stigande vatten. Länsstyrelsen i Västra Götaland samt Värmlands län 2011
· Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi

nr 24 2015
· Översvämningskartering utmed Ätran – Rapport nr: 34, 2015-10-21











  Bilaga 1 

Sidan 1 av 5 

Verksamhetsbeskrivning för begäran om 
planbesked 
 
 
Energi- och Miljöcenter 
 
UEAB lämnar en begäran om planbesked för att uppföra ett Energi- och miljöcenter på Vist, ca 
4 km norr om Ulricehamns tätort. Denna beskrivning utgör bilaga 1 till den ansökan.  
 
Området avgränsas i öster av Ätran och riksväg 46, Bjättlundavägen (väg 1834) i norr som går 
mellan riksväg 46 och Bjättlunda och i väster ligger Vistaberget. Projektet började med att leta 
efter en lämplig plats för ny fjärrvärmeproduktion för att ersätta anläggningen vid simhallen 
men har utökats i sin framtidsvision med ett kommande reningsverk med biogasanläggning, 
för att ersätta även denna centrala anläggning. Ytbehovet för tänkt verksamhet är ca 60 000 
kvm varav ca 30 000m2 (BTA) kommer att bebyggas.  
 
Att samlokalisera verksamheterna har många fördelar som inte minst vår grannstad Borås har 
pekat på. Exempelvis samordning av personal, personalutrymmen, transporter och inte minst 
energiflöden. Här har man möjlighet att på bästa sätt utnyttja mixen av fjärrvärme och biogas 
samt utnyttja spillvärme från avloppsvattnet. En framtida anläggning skulle också kunna sluta 
det lokala kretsloppet genom att bränna byggavfall från Övre Skog, röta insamlat matavfall 
samt bränna slam från reningsprocessen och återföra den ändliga resursen fosfor. Risken för 
luktproblem i ett nytt, tillika inkapslat reningsverk, är att anse som nästan obefintlig. Vid en 
samlokalisering så förbränner man dessutom frånluften i fjärrvärmeverket!   
 
En genomgång av länsstyrelsens webbGIS har inte visat på förhållanden som bedöms 
väsentligt påverkas av planerad verksamhet. Ätradalen är riksintresse för naturvård och 
kulturmiljövård. Det gäller såväl denna fastighet som intilliggande befintligt industriområde norr 
om aktuell fastighet och bedöms inte påverkas i större utsträckning av denna nyetablering. I 
det aktuella området finns inga kända fornlämningar eller andra kulturmiljöer som skulle kunna 
beröras. 
 
Vattenskyddsområde finns norr och strax öster om aktuellt område och vidare ner till Åsunden. 
Längs Ätran finns också strandskydd. Varken vattenskyddsområdet eller strandskyddet 
bedöms komma att beröras av planerad verksamhet. 
 
Det finns inga lagstadgade krav vad gäller avstånd till annan verksamhet kring en 
förbränningsanläggning eller ett reningsverk. Närmaste bostad ligger ca 300 m öster om 
aktuell fastighet och öster om Ätran. Vilket är betydligt längre ifrån bostäder än vad vi idag har 
vid pelletspannan vid simhallen respektive reningsverket vid Åsunden.  
 
Den förhärskande vindriktningen är rak västlig i ett område begränsat av Göteborg, Visby och 
Stockholm1. Den förhärskande vindriktningen lokalt öster om Vistaberget är okänd men kan 
förmodas vara gynnsamt syd-sydvästlig.  
 

                                                 
1 Sveriges vindklimat 1901-2008, Analys av förändring i geostrofisk vind, Metrologi nr 138/2009 



  Bilaga 1 

Sidan 2 av 5 

In- och utfart till området planeras ske från norr på väg 1834 (vid Vattenfalls mottagnings-
station) inte från den s k skidvägen, se bilaga 2. Till planbegäran bifogas också en 
lokaliseringsutredning som bättre beskriver val av område.   
 

Nedan presenteras de två delarna närmre var för sig, där fjärrvärmen är det som först står på 
tur. Reningsverket är grovplanerat till år 2030.       
 

 

Bakgrund fjärrvärme 
 
Ulricehamns Energi har för avsikt att anlägga en ny panncentral för fjärrvärme som ersättning 
för befintlig pelletspanna vid sim- och idrottshallen i Ulricehamn. Den befintliga pannan är 
ålderstigen samt har för liten kapacitet vilket ibland medför en dyrare och miljöskadlig 
oljekörning. Den nya större anläggningen kommer att eldas med skogsflis. En placering vid 
simhallen är inte möjligt pga. av platsbrist och inte heller lämpligt sett ur utsläppsynpunkt eller 
dess tunga transporter i skolmiljö.   
 
Placering 
Anläggningen är tänkt att placeras i anslutning till Vattenfalls mottagningsstation i Vist. Ett 
flertal andra placeringar (Rönnåsen, Logistikpartner, längre ut på Vist m.fl.) har undersökts 
men ingen plats har samma förutsättningar som den här. Exempel på fördelar är att 
stamledningen går igenom området vilket sparar mycket pengar på minskat 
rördragningsbehov. Den ligger efter Agroenergi Neova Pellets AB:s produktionsanläggning 
men innan staden vilket gör att vi kan samköra anläggningarna. En samkörning leder till en 
ökad spillvärmeproduktion jämfört med idag till nytta för miljö och ekonomi. Tomten ligger 
utanför staden, i rätt vindriktning (norrut) och granne till befintlig teknisk verksamhet 
(Vattenfalls mottagningsstation). Det finns inte heller några närliggande bostadshus. Ytan är 
också tillräckligt stor för att framtidssäkra fjärrvärmen om mer produktion behövs eller 
exempelvis samarbetet med pelletsfabriken av någon anledning skulle upphöra. I diskussioner 
med tjänstemännen på kommunen framkom också andra hinder för de alternativa platserna 
såsom fornminnen, för centralt, för nära Ätran etc.  
 
Panncentralen  
Anläggningen är till en början planerad att omfatta en panncentralsbyggnad med en panna för 
flis från hyggesavfall, grenar och toppar (grot) med ca 4MW effekt (dagens pelletspanna har 
2,5 MW).  
Vidare kommer det att byggas bränslelager under tak (minst dimensionerat för 2-4 veckors 
drift) och en mindre sidobyggnad som inrymmer personalutrymmen, reservkraft, pumpar mm. 
Möjligen kan denna byggnad byggas ihop med panncentralsbyggnaden. 
Den totala ytbehovet för en framtidssäkrad anläggning dvs. inkl. ytterligare produktion i 
framtiden, beräknas till ca 30 000 kvm.    
 
Bränslehantering och transporter 
Flisen, kommer att levereras till anläggningen med lastbil. Bränslet kommer att tippas i ficka 
inomhus. Vid höglast vintertid beräknas lagret fyllas på med motsvarande ca en lastbil per dag. 
Samtidigt minskar dock transporterna mellan den närliggande pelletsfabriken och den centralt 
belägna panncentralen vid simhallen.  
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Bränslet håller vid leverans normalt en fukthalt på 50-60% och har därför en liten andel 
finfraktion och det bränsle som lagras utomhus kommer till största delen behålla sin fukthalt. 
Normalt sett är det endast vid mycket torr väderlek under en längre period som fukthalten i 
bränslet förändras markant. Bränslelagret hålls dessutom på en sådan nivå så att bränslet inte 
blir liggande onödigt länge för att undvika röta. Risken för spridning av damm vid hanteringen 
är därmed att anses som mycket liten.  
 
Beroende på leveransförhållanden för bränslet i framtiden kan även flisning av klentimmer och 
grot förekomma i anslutning till anläggningen. Denna verksamhet som bedöms vara 
begränsad till 10-15 dagar per år, anpassas då till tid och väderförhållanden så att störningar i 
form av buller och damm för omgivande verksamhet minimeras. 
 
Utsläpp till luft 
Som nämnts tidigare kommer den nu aktuella pannan vara runt 4 MW (exklusive 
rökgaskondensering) och eldas med grot/skogsflis. Biobränslen innehåller vissa halter av 
mineraler m.m. vilket ger en del stoftmängder när det eldas. För att ta bort och rena eventuella 
utsläpp till luft används cykloner och filter enligt senaste teknik. Då pannan även förses med 
rökgaskondensering så renas rökgaserna ytterligare en gång innan den kommer ut. Så vid 
normaldrift blir det över huvud taget inga märkbara stoftmängder till luft. Det som gör att 
”röken” kan synas beror på att den innehåller ljus vattenånga precis som på pelletsfabriken om 
än att den senare förstås producerar avsevärt mer och under längre tid på året.  
 
Skorstenen kommer också att anpassas i höjd så att den förbygger olägenheter i 
omgivningen. En fördel här är att den förhärskande vindriktningen leder bort från staden. En 
noggrannare beskrivning av bl.a. detta kommer att ske i samband med framtagande av en 
Miljökonsekvensutredning för den samlade verksamheten vid detaljplaneärendet.   
  
Möjlig framtida anläggning 
Som vi nämnt tidigare i texten så säkrar vi fjärrvärmens framtid via storleken på 
ytan utifall mer produktion skulle behöva tillkomma pga. tillväxten i kommunen 
eller om samarbetet med Agroenergi Neova Pellets AB mot förmodan skulle 
upphöra. Vid ett sådant scenario kan anläggningen kompletteras med ytterligare 
en 4 MW skogsflispanna som nämnts ovan (för tillväxten) samt en RT-flispanna 
på 8 MW där vi kompletterar förbränningen av skogsflis med byggavfall från 
Övre Skog och slam från reningsprocessen (för att kunna ersätta nuvarande 
spillvärmeleverantör).  
 
 

Bakgrund reningsverk 
 
Reningsverket i Ulricehamn ligger idag centralt i staden och för att bl.a. få tillgång till attraktiva 
markområden vid Åsundens strand har det funnits planer och önskemål om att flytta 
reningsverket i samband med att det behöver ersättas. Ett antal alternativa lösningar har 
diskuterats. Ett av alternativen var att förlägga reningsverket i Timmele som ligger ca 7 km norr 
om Ulricehamn, ett annat alternativ var en överföringsledning till Borås.  I korthet kan sägas att 
det andra alternativet blev för dyrt och det första alternativet möjligt men det kräver mycket 
långa och dyra rördragningar.  
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Denna nya placering på Vist är bättre sett både från ekonomisk synpunkt (ex. mindre 
rördragning, pumpenergi och samordningsfördelar med fjärrvärmen) som ur miljösynpunkt 
(gemensamt energisystem, mindre energiåtgång).  
 
Befintligt reningsverk  
Det nuvarande reningsverket i Ulricehamn byggdes 1955 och är ombyggt ett flertal gånger 
genom åren för att klara successivt högre ställda krav på rening.  
 
Ulricehamns reningsverk är dimensionerad för 12 500 pe (personekvivalenter, 1 pe motsvarar 
en belastning på 70 g BOD7, d.v.s. organiskt material) och klarar nuvarande krav. På 15 års 
sikt med tillväxt och allt strängare reningskrav bedöms verket behöva ersättas i sin helhet.  
 

Ett nytt reningsverk  
Genom att Ulricehamns befintliga reningsverk ligger inom ett detaljplanelagt område direkt intill 
Åsunden med bostäder i sin omedelbara närhet bedöms lösningen att bygga ett nytt 
reningsverk på en ny plats som fördelaktigast. Den gamla anläggningen måste också fungera 
ända tills den nya tar över driften. Man kan vidare utgå från att utsläppskraven kommer att öka 
i framtiden både från nationellt- och från EU håll och det går inte att lägga till, lappa och laga 
hur länge som helst. En ny anläggning innebär också en minskad miljöbelastning för Åsunden. 
 
Ett nytt reningsverk dimensioneras för ca 20 000 pe och ska förutom avloppsvatten från 
Ulricehamn även framtidssäkras med att kunna ta emot avloppsvatten från kommunens näst 
största reningsverk i Timmele. Den totala ytbehovet för en avloppsanläggning inklusive 
rötkamrar, biogasproduktion samt en viss flexibilitet för framtida krav beräknas även i detta fall 
till ca 30 000 kvm. 
 
Sammanfattningsvis behövs ett nytt avloppsreningsverk byggas för att:  

- förse Ulricehamn med en infrastruktur som går i takt med stadens utveckling.  
- klara miljökraven för framtida utsläpp av avloppsvatten.  
- ge möjlighet för staden att använda frigjorda centrala ytor för annan verksamhet.  

 
Eftersom verksamheten är tillståndspliktig enligt miljöbalken kommer frågor som rör 
verksamhetens påverkan på omgivning när det gäller till exempel risker, utsläpp, buller och 
lukt med mera att utredas i en miljökonsekvensbeskrivning innan tillstånd lämnas och därför 
berörs de enbart i korthet nedan.  
 
Utsläpp till vatten 
En överföringsledning kan förläggas från nuvarande reningsverk i Ulricehamn dit allt spillvatten 
samlas upp idag vidare norrut utmed den nedlagda järnvägen som idag är en cykelväg. En ny 
pumpstation byggs där Ulricehamns avloppsreningsverk är placerat idag. 
En utloppsledning läggs i samma schakt som överföringsledningen för att transportera 
utgående avloppsvatten tillbaka till Åsunden och befintlig utsläppspunkt. Detta görs för att inte 
påverka Ätran som rinner från aktuellt område söderut och mynnar ut i Åsunden. Den aktuella 
delen av Ätran ligger i ett vattenskyddsområde. 
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Utsläpp till luft 
Den största påverkan på luftmiljön från reningsanläggningar är avgasutsläppen från 
transporter till och från reningsverket. Dessa är samma oavsett placering men här tror vi på en 
viss minskning pga. en samordning med fjärrvärmens behov. Utöver dessa avgaser är utsläpp 
av illaluktande ämnen från reningsprocessen och slamhanteringen en möjlig olägenhet. 
Genom ny teknik och inkapsling av verket anses den risken som mycket liten speciellt via en 
samlokalisering. Den förhärskande vindriktningen är sydvästlig så vinden blåser i huvudsak 
också från tätorten och de närmaste liggande bostäderna. Självklart har mycket teknisk 
utveckling skett inom detta område sedan det befintliga verket byggdes och mer kommer att 
ske innan det nya står färdigt. Likaså har estetiken och kraven på utseende rört sig framåt på 
ett positivt sätt.   
 
Buller 
Vanligaste källor till buller på ett reningsverk är blåsmaskinerna samt vissa transporter till och 
från anläggningen. Blåsmaskinerna kommer att vara uppställda i speciellt ljudisolerade 
utrymmen och transporter av kemikalier och slam behöver inte gå genom bostadsområden 
som idag. 
 

Sammanfattning 
De nya anläggningarna på ett Energi. & Miljöcenter kommer att ge miljövinster såsom:  

- högre resurseffektivitet 
- minska andelen fossil energi 
- minska mängden utsläpp till Åsunden 
- minska antal transporter i centrum  
- möjliggöra gemensamt energiflöde  
- samt säkra nuvarande och framtida värme- och reningsbehov för invånarna 

 
 
 
 
Ulricehamn 2016-06-16 
 
Jerker Larsson 
 
Projektledare 
Energi & Miljöcenter 
Ulricehamns Energi AB 
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1 Inledning
I denna bilaga till lokaliseringsutredningen för ett nytt Energi- och Miljöcenter i Ulricehamns
kommun redovisas en fördjupning av vissa delar av lokaliseringsutredningen. I bilagan
finns förhållande avseende bl.a. möjliga recipienter för renat avloppsvatten, natur- och
kulturmiljöer inom utredningsområdet samt geotekniska förutsättningar. Här beskrivs också
de fem mest lämplig lokaliseringsalternativen mer utförligt.

I huvuddokumentet redovisas den slutliga bedömningen över förordade alternativ.

2 Recipient för renat avloppsvatten
Utloppsledningen för renat avloppsvatten från reningsverket ska kunna anslutas till lämplig
recipient, där utsläpp av renat avloppsvatten kan göras utan att oacceptabel påverkan på
miljön i recipienten uppstår. Detta innebär att ett mindre vattendrag är olämpligt som
recipient, då utsläpp av avloppsvatten från en stad av Ulricehamns storlek skulle medföra
stor påverkan på vattendragets miljö. Reningsverket bör rimligen lokaliseras i närheten av
lämplig recipient, för att minimera behovet av utloppsledning och pumpstationer. De
recipienter där förutsättningarna har bedömts är i denna utredning Åsunden och Ätran.

2.1 Åsunden

Åsunden är en större, mesotrof sprickdalssjö med mycket hög biologisk funktion och
förekomst av rödlistade arter. Vattenförekomsten (sjö) Åsunden1 sträcker sig från
Ulricehamn och söder ut längs med sjön Åsunden. Området är 33 km2 stort.

Miljökvalitetsnorm

Sjöns ekologiska status fastställdes 2009 till God ekologisk status. År 2013 sänktes dock
nivån till Måttlig med motiveringen att övergödning och ändrad hydromorfologi genom
fysisk påverkan är utslagsgivande för bedömningen. Dåliga syrgasvärden i bottenvattnet
är det tydligaste tecknet på övergödningsproblem, främst i Yttre Åsunden. Näringsämnes-
halten ligger nära gränsen till God status medan halten klorofyll visar på God status. Den
förändrade hydromorfologin påverkar ekologisk status genom att fiskar och andra djur bara
delvis kan vandra naturligt i vattensystemet, eftersom Ätran har definitiva vandringshinder
både uppströms och nedströms sjön. Den nya statusen är inte fastställd.

Kvalitetskravet är God ekologisk status 2015.

Sjöns kemiska ytvatten status fastställdes 2009 till God kemisk ytvattenstatus. År 2013
sänktes dock nivån till Uppnår ej god status med motiveringen att halten av Kvicksilver (Hg)
som omfattas av den kemiska statusen har genom direkta mätningar i sjön eller
extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar visat sig överskrida sin
miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som därmed ”Uppnår ej god status” (jmfr

1 SE639683-134896
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individuella parameterbedömningar under Kemisk status). Bedömningen har god tillförlitlig-
het..

Kvalitetskravet är God kemisk ytvattenstatus 2015.

Tänkbara utsläppspunkter
Utsläpp från befintligt reningsverk sker redan idag till Åsunden. Sjön är vid tätorten grund
och flödet från Ätrans mynning bidrar till en djupfåra i sjöns norra del. En utsläppspunkt i
Åsunden bedöms därför som mest lämplig oavsett lokalisering. För utsläppspunkt i
Åsunden rekommenderas att nuvarande utsläppspunkt används även i framtiden.

2.2 Ätran

Miljökvalitetsnorm

Vattenförekomsten (ytvatten) Åsarp-Åsunden2 sträcker sig från Ulricehamn ända upp till
där Åsakabäcken flyter samman med Ätran norr om Åsarp. Vattendraget är ca 37 km långt.

Vattenförekomstens ekologiska status fastställdes 2009 till God ekologisk status. År 2013
sänktes statusen till Måttlig. År 2014 fick vattenförekomsten ett tidsundantag till 2021.
Motiveringen: Vattenförekomsten har sämre än god ekologisk status och en orsak till detta
är att här finns en fysisk påverkan som orsakats av människan. Dammar och andra hinder
kan hindra fiskar och andra vattenlevande djur att vandra i vattensystemet. Djur och växter
kan sakna naturliga livsmiljöer i strandzonen på grund av exempelvis strandskoning och
uppodlad mark. Problemet kan åtgärdas med att vattendraget återställs i ett mer naturligt
tillstånd. Skälet till tidsundantaget är orimliga kostnader på grund av att den administrativa
kapaciteten är otillräcklig eftersom tillsyns- och omprövningsprocesser är tids- och
resurskrävande.

Kvalitetskravet är God ekologisk status 2021.

Vattenförekomstens kemiska ytvatten status fastställdes 2009 till Uppnår ej god status.
ytvattenstatus. I motiveringen i arbetsmaterial från 2016 står följande; Halten av Kvicksilver
(Hg) som omfattas av den kemiska statusen har genom direkta mätningar i sjön eller
extrapolerat från mätningar i angränsande eller liknande sjöar visat sig överskrida sin
miljökvalitetsnorm i vattenförekomsten som därmed ”Uppnår ej god status”.

Vattenförekomsten uppnår inte god status med avseende på polybromerade difenyletrar
(PBDE). Detta med anledning av ett nytt Europeiskt gränsvärde för PBDE (kongenerna 28,
47, 99, 100, 153 och 154) i fisk, som tyder på att gränsvärdet överskrids i alla ytvatten.
Bedömningen är en nationell extrapolering. I EG:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG
samt 2013/39/EU) anges gränsvärdet för PBDE i biota till 0,0085 mikrogram per kilogram
våtvikt (ug/kg vv).

Kvalitetskravet är God kemisk ytvattenstatus 2015.

2 SE642339-136253
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Flöden i Ätran

Flödesstatistik från SMHI för perioden 1981-2010 visar att medelvattenföringen (MQ,
medelvärdet av varje års medelvattenföring) i Ätran har varit ca 6 m3/s och medellågvatten-
föringen (MLQ, medelvärdet av varje års lägsta dygnsvattenföring) har varit ca 1,25 m3/s.
Vattenflödet per månad enligt VISS 1981-2013 (modellerat S-Hype) visar på ett minflöde
på 0,6 m3/s i september 1989. Uppgifterna från SMHI och VISS är beräknade. Under några
år (1985-1994) har flödet uppmätts ungefär en gång per vecka i Ätran vid Nybygget
nedströms Timmele. Dessa mätningar visar att flödet i Ätran kan vara så lågt som ca 100
l/s (0,1 m3/s) under sensommaren, enligt uppgift från miljöinspektör Pär Norgren på
Ulricehamns kommun. Ett flöde på 100 l/s motsvarar ungefär medelflödet från det nya
reningsverket.

Tänkbara utsläppspunkter
Ätran är utpekat som ett av de värdefullaste reproduktionsområdena för insjööring i Västra
Götalands län. Svenljunga kommunen driver tillsammans med fyra fiskevårdsområden ett
projekt med målsättningen att skapa ett 3 mil långt sammanhängande öringsvatten i Ätran
från Forsa i Tranemo kommun till Ljungafors utanför Svenljunga samhälle. Målet är att få
en stark och livskraftig stam av Ätranöring. Projekt har också genomförts för att skapa
möjlighet för öringen att vandra upp i Ätran från Åsunden.

Flödet i Ätran kan vara lågt under sommarperioderna och med förväntade klimatför-
ändringar3 med högre vinterflöden och vårflödestoppar som försvinner samt en längre
säsong med lägre flöden under sommaren bedöms Ätran inte att vara en lämplig recipient
för mottagande av avloppsvatten från ett reningsverk för Ulricehamn även om det skulle
lokaliseras norr om Åsunden.

3 Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi nr 24 2015.
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3 Aspekter vid lokalisering
Inom utredningsområdet finns ett antal förutsättningar och konkurrerande intressen som
bör tas hänsyn till. Identifierade lokaliseringsalternativ har analyserats med avseende på
relevanta miljöaspekter samt praktiska aspekter. De aspekter som har bedömts i denna
lokaliseringsutredning redovisas i detta avsnitt.

3.1 Avstånd till anslutningspunkt

3.1.1 Reningsverk

Placeringen av det befintliga reningsverket har en avgörande inverkan på lämplig placering
av ett nytt reningsverk. Avloppsvatten från tätorten kommer även i framtiden att till större
delen ledas från platsen för nuvarande reningsverk via en överföringsledning till det nya
reningsverket. Detta gäller även om vissa delar av befintligt ledningsnät skulle kunna
anslutas till det nya reningsverket. Ju längre överföringsledningen är, desto större blir
kostnaden, dels för anläggandet av ledningen i sig, dels för energiåtgång till följd av
pumpning under driftskedet. Energiåtgång till följd av pumpning påverkas i hög grad även
av en ny placering som ligger förhållandevis högt vilket medför stora nivåskillnader till/från
befintligt reningsverk. Det finns således även en energiaspekt på begränsningen av
avståndet från befintligt reningsverk. Det finns också en påtaglig risk för svavelväte vid
långa överföringsledningar.

Med anledning av ovanstående resonemang bör avståndet från det befintliga reningsverket
till det nya inte överstiga 7-8 km fågelvägen. Avståndet har dock begränsats ytterligare av
de stora nivåskillnader som finns öster och framför allt väster om Ätran och Åsunden. En
avståndsangivelse som avser fågelvägen, innebär att överföringsledningen i verkligheten
blir betydligt längre. Ledningssträckningen kan sällan följa fågelvägen, utan måste
anpassas till fysiska förutsättningar i ledningsområdet.

3.1.2 Fjärrvärmeverk

För att ett nytt fjärrvärmeverk ska kunna utnyttjas optimalt, behöver den anslutas till en
punkt inom det befintliga fjärrvärmenätet som kan ta emot dess fulla effekt. Av Figur 1
framgår fjärr-värmenätets utbredning i Ulricehamn.

Avståndet mellan det nya fjärrvärmeverket och lämplig anslutningspunkten i nätet är
avgörande, dels för kostnaderna för att bygga ledningen, dels för driftkostnaderna i form
av värmeförluster och pumpenergi. För att även fortsättningsvis kunna utnyttja optimalt
med spillvärme från pelletsfabriken måste fjärrvärmeverket ligga så till att allt returvatten
först passerar pelletsfabriken och sedan värms ytterligare i det nya fjärrvärmeverket. Det
finns således även en energiaspekt även här på begränsningen av avståndet till befintlig
anslutningspunkt. Sammantagen gör detta att de platser som kan komma ifråga bör ligga i
närheten av befintlig kulvert mellan Vist och tätorten.
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Figur 1 Fjärrvärmenätets utbredning i Ulricehamn
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3.2 Planförhållanden och markanvändning

För kommunen finns översiktsplan antagen 2015 (ÖP), fördjupad översiktsplan 2001
antagen 2008 (FÖP) samt antagna (gällande) och pågående detaljplaner. I analysen har
alternativen ställts mot ÖP, FÖP samt antagna och pågående detaljplaner.

I ÖP finns tre möjliga alternativa lokaliseringar för reningsverk; Ekered, Marbäck och
Timmele. De tre alternativen härstammar från en lokaliseringsutredning som genomfördes
2009.

Av ÖP framgår:

1. grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark- och vattenområden,

2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras,

3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande
miljökvalitetsnormer,

4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av
betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen,

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder (fr.o.m.
2014- 07-01), och

6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e §
första stycket miljöbalken.

Den fördjupade översiktsplanen för Ulricehamns tätort visar hur tätorten och dess närmaste
omland planeras att se ut år 2020.

Detaljplanerna definierar markanvändningen ytterligare jämfört med ÖP. Om detaljplan
saknas eller om antagen detaljplan inte motsvarar nyttjandet för ett Energi- och Miljöcenter
måste en ny detaljplan tas fram. Kan reningsverket och/eller fjärrvärmeverket lokaliseras
på fastighet som är detaljplanelagd för liknande verksamhet är detta en styrka men inte
avgörande om andra faktorer väger över till annan plats.

3.3 Natur- och kulturmiljö
Natur- och kulturmiljöintressen står ofta i konflikt med nyetableringar. Det är i kommunens
intresse att i möjligaste mån undvika skada på utpekade bevarandevärden ur natur- och
kulturmiljösynpunkt. Ur denna aspekt är alternativ som inte, eller endast i liten omfattning,
interfererar med sådana intressen att föredra.
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3.3.1 Naturmiljö

Inom kommunen finns två riksintressen för naturmiljö samt ett naturreservat som delvis
omfattas även av två Natura 2000 områden, se Figur 2.

Figur 2 Naturmiljöer inom eller i anslutning till utredningsområdet.
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Riksintresse Ätradalen

Riksintresset (NRO 14129) består av ett representativt odlingslandskap, med lång
kontinuitet och stort inslag av naturbetesmarker och naturlig slåttermark. Växtsamhällena
är art- och individrika, med flera rödlistade arter. I helhetsmiljön ingår även ängs- och
hagmarks-objekten Baktrågen, Södra Dalum, Östra Dalum, Trädet, Ormestorp och Smula
åsar. Maderna längs norra delen av Ätran är representativa för den naturgeografiska
regionen och utgör en viktig lokal för ett stort antal rastande fåglar. I Ätradalen finns en
mångfald geomorfologiska former som speglar isavsmältningens förlopp och landskapets
utveckling. Ätradalens rikkärr och rika källkärr är representativa för den naturgeografiska
regionen och hyser en rik flora.

Området mellan Ulricehamn och Dalum präglas helt av mäktiga finsediment (sand och mo)
avsatta i en issjö (forn-Åsunden). Ätran har i dessa skurit ut meanderslingor och avsnörda
korvsjöar. Biflöden till Ätran har skurit ut bäckraviner. Jordarterna i dalgången är kalkhaltiga
och har transporterats av inlandsisen från Falbygdens kambrosiluriska bergarter. Genom
kalkinnehållet får åsarna, kullarna och terrassbrinkarna en artrik flora som tillhör den
stäppartade torrängen med ett stort inslag av sällsynta växter som drakblomma,
trollsmultron, smalbladig lungört och vingvial. Dessutom förekommer backsippa, gullviva
samt blodnäva och brudbröd i stor mängd.

Riksintresse Åsunden-Torpasjöområdet

Riksintresset (NRO 14160) omfattar Åsunden och Torpasjöområdet. Kring sjöarna finns
stora områden med ädellövskogar som hyser en för regionen sällsynt rik och varierad
lundflora. Herrgårdsmiljöernas ekhagar rymmer ett flertal mycket grova träd som bl.a. hyser
rödlistade insekter. Helhetsmiljön rymmer även flera odlingsmiljöer med lång agrarhistorisk
kontinuitet. Flera ängs- och hagmarksobjekt ingår. Bergamossen är en stor, relativt orörd,
svagt välvd mosse representativ för den naturgeografiska regionen.

Åsunden är en större, mesotrof sprickdalssjö med mycket hög biologisk funktion och
förekomst av rödlistade arter.

Kråkebobergs naturreservat och Natura 2000 område

Naturreservatet omfattar lövskogsbestånd vid de båda bergen Kråkeboberg och Åsakullen
på Åsundens västra sida. De utgör viktiga värdekärnor i en trakt med särskilt värdefulla
lövskogar kring sjöarna Torpasjön, Sämsjön, Åsunden och Yttre Åsunden.

Reservatet innehåller höga naturvärden av flera olika slag, främst knutna till lövskogarna
med dess rika lundflora, skyddsvärda moss- och lavflora och äldre trädskikt. Här finns ett
betydande inslag av äldre träd och död ved. Miljöer av denna typ är en ovanlig företeelse i
länet och även i resten av landet. Skogarna med anslutande hagmarker och öppen mark
vid sjön Åsunden har estetiska värden och är av betydelse för landskapsbilden. Insprängt
i naturreservatet finns även två Natura 2000 områden som är skyddade enligt art- och
habitatsdirektivet.

Här finns många näringskrävande lundväxter som blåsippa, lungört, tandrot, gulsippa,
myskmadra och vårärt.
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Söder om utredningsområdet ligger ett naturreservat och Natura 2000 område,
Korpebobergs lövskogar. Ädellövskogsbestånden i området med en rik, kalkpåverkad och
lundartad flora och en rik fågelfauna bedöms inte påverkas av ett fjärrvärme-verk och/eller
ett reningsverk inom utredningsområdet. Även landskapets stora kulturhistoriskt värde
bedöms inte påverkas av planerade lokaliseringar inom utredningsområdet.

3.3.2 Kulturmiljö

Inom kommunen finns riksintresse för kulturmiljö och några övriga områden med kultur-
miljövärden samt en större mängd fornlämningar, se Figur 3.

Figur 3 Kulturmiljöer inom eller i anslutning till utredningsområdet.
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Ätrans dalgång [KP 49/50] (Blidsbergs, Dalums, Gällstads, Humla, Kölaby, Marbäcks,
Södra Säms, Timmele och Ulricehamns sn)

Dalgångsbygd som haft stor betydelse för kommunikationer och kulturimpulser mellan Syd-
och Mellansverige som bl.a. kommit till uttryck i Ulricehamns medeltida stadsbildning och
som genom ett rikt innehåll av bl.a. fornlämnings-, by- och herrgårdsmiljöer avspeglar ett
mycket långt kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan stenåldern.

Riksintresset omfattar rika fornlämningsmiljöer med lämningar från samtliga förhistoriska
perioder bestående av boplatser, gravar, hällristningar, fossil åkermark, hålvägar,
runstenar och fornborgar mm. Det finns även kyrkomiljöer med medeltida kyrkor, bymiljöer
med outskiftad bebyggelse och välbevarade byggnader, agrarhistoriskt intressant odlings-
landskap med ängs- och hagmarker, äldre vägstrukturer och herrgårdsmiljöer. Även
Ulricehamns stadskärna med sitt i huvudsak medeltida gatunät och torgbildning med
medeltida kyrka och rådhus från 1789 ingår i riksintresset liksom den småskalig
bebyggelsen från 1700-och 1800-talen. Tätortens utvidgningsområden från tiden kring
sekelskiftet 1900 med terränganpassat planmönster och stora villor finns inom riks-
intresset.

Timmele kulturmiljö

Den rika förekomsten av bl a fornlämnings-, by- och herrgårdsmiljöer runt Timmele
avspeglar ett mycket långt kontinuerligt landskapsutnyttjande sedan stenåldern.
Kulturlandskapet består även av betade marker som på flera platser uppvisar lång brukar-
kontinuitet.

Kullen-Ubbarp, Ulricehamns stad med Brunn och Vist f.d. socknar.

Ett bevarandeområde med åker- och hagmarker strax öster om Vists kyrka. I norr en
moränrygg med koncentrerad egnahemsbebyggelse. På moränryggen finns en hällkista,
daterad till yngre stenålder, samt stensättningar och högar vilka brukas dateras till
järnåldern. I områdets södra del, i en svag västsluttning, återfinns företrädesvis
järnålderslämningar, bl.a. högar, rösen och stensättningar. Fornlämningarna är belägna på
impediment i åkermarken eller i hagmark. I södra delen av området finns en stor mängd
odlingsrösen. Kulturmiljön har utvärderats av länsstyrelsen och beskrivs som ett
odlingslandskap med fossil åkermark och fornlämningar, främst gravar4.

4 Ulricehamns kommun. Kulturhistorisk utredning 26, del 2. Stiftelsen Älvsborgs Länsmuseum.
Vänersborg, 1981.
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3.4 Geoteknik

Ätradalen är en sprickdal i en västlig utlöpare av sydsvenska höglandet. Under år-
miljonernas lopp har inlandsisar och vattendrag transporterat bort det lösvittrade och
lossbrutna berget i denna sprickzon och fört ut det mot havet i sydväst. Resultatet har blivit
en starkt markerad dalgång med branta sidor. Ulricehamn ligger ungefär i centrum av
utlöparen från sydsvenska höglandet och här är också dalgången djupast nedskuren.
Höjdskillnaden mellan Åsunden och Vistabergen. på dalgångens västra sida är sålunda
mer än ca 160 m.

Den senaste landisen transporterade bort stora mängder lösmaterial ur dalgången och när
isen smälte från detta område för ca 12 000 år sedan bildades den långa sjö som senare
fick namnet Åsunden. I början sträckte den sig emellertid betydligt längre norrut kanske
ända upp till Dalum, ca 10 km norr om Ulricehamn.

Mellan Timmele och Ulricehamn täcker dalfyllnaden praktiskt taget hela dalgången med
undantag för Ätrans erosionsfåra - och blir mot söder allt finkornigare. I trakten av
Nyboholm och vid Vistaholm går t.o.m. lera i dagen. Djupa dalar, vilka är resultatet av
bäckerosion, skär genom dalsedimenten på många ställen, t.ex. vid Timmele och vid
Kroken. Rullstensåsen sticker upp genom dalsedimenten här och var - bl.a. vid Skogskvarn
söder om Timmele. Här ligger också dalgångens enda förekomst av flygsand.

Ätrans erosionsdal med meandrar och korvsjöar bildar ett unikt stycke natur i Sydsverige.
Detta avsnitt av Ätradalen utgör ett område som ur geovetenskaplig synpunkt är skyddsvärt
och där ingrepp i möjligaste mån bör begränsas.

Någon översiktlig studie av de geotekniska förutsättningarna har inte genomförts för de
aktuella områdena. I några fall hänvisas till tidigare geotekniska utredningar för de mest
lämpliga alternativen.

3.5 Landskapsbild och topografi

Påverkan på landskapsbilden styrs bl.a. av topografin inom och i omgivningarna samt
markanvändningen runt alternativet. Ett alternativ i anslutning till annan, väl synlig, industri-
verksamhet kan exempelvis innebära en betydligt mindre påverkan på landskapsbilden än
ett alternativ utan sammanhang med liknande byggnader.

Ur denna aspekt är alternativ med en begränsad påverkan på landskapsbilden ofta att
föredra framför mera exponerade lägen. Men en påverkan på landskapsbilden behöver inte
vara negativ utan en utstickande byggnad i skyltläge kan medföra något positivt, t.ex. i
anslutning till större genomfartsleder.

I den första gallringen av identifierade lokaliseringsalternativ har inte landskapsbilden eller
topografin varit utslagsgivande. Dock har ytor som ligger i kuperade miljöer eller på
bergsbranter markerats som mindre lämpliga. För de fem mest lämpliga alternativen
kommenteras landskapsbilden endast där det bedömts relevant.
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3.6 Klimat och översvämningsrisk
Hur klimatet i Västra Götalands län utvecklas beror på hur användningen av fossila
bränslen blir i framtiden, dvs. hur mycket mängden växthusgaser ökar i atmosfären. I
rapporten Framtidens klimat i Västra Götalands län5 beskrivs dagens och framtidens klimat
baserat på observationer och beräkningar utifrån två olika utvecklingsvägar, begränsade
utsläpp respektive höga utsläpp. RCP (Representative Concentration Pathways)-scenarier
beskriver resultatet av utsläppen, den så kallade strålningsbalansen i atmosfären, fram till
år 2100. I rapporten används två RCP-scenarier, RCP4.5 som bygger på begränsade
utsläpp, och RCP8.5 med höga utsläpp.

Temperaturen i Västra Götalands län beräknas öka med nära 3 grader till slutet av seklet
enligt RCP4.5 och nära 5 grader enligt RCP8.5. Vegetationsperioden ökar med 40-90
dagar och antalet varma dagar blir fler. RCP8.5 visar ett årsmedelvärde på 18 dagar i följd
med dygnsmedeltemperaturer på över 20°C i slutet av seklet.

Årsmedelnederbörden ökar med 10-25 %. Nederbörden ökar mest vintertid och vid slutet
av seklet visar RCP8.5 på ca 40 % ökning. Den kraftiga nederbörden ökar också, maximal
dygnsnederbörd kan öka med 10- 20% beroende på RCP-scenario.

Framtidsscenarierna visar på högre vinterflöden och vårflödestopparna har försvunnit.
Scenarierna visar även på en längre säsong med lägre flöden under sommaren.

De översvämningsnivåer för Ätran som myndigheten för samhällsskydd och beredskap
(MSB) redovisar i uppdaterad översiktlig översvämningskartering6 visar kartor med
översvämningszoner vid 100-årsflöde, 200- årsflöde och beräknat högsta flöde (BHF). 100-
årsflödet och 200-årsflödet har anpassats till förväntade flöden år 2098.

Karteringen har gjorts på sträckan från Vist till utloppet i Kattegatt. Sträckan uppströms Vist
till Timmele är inte karterad. Kartläggningen är mer detaljerad än den tidigare översiktliga
översvämningskarteringen och är tänkt att kunna användas för insatsplanering av
räddningstjänstens arbete och som underlag vid kommunens riskhantering och
samhällsplanering. Kartan nedan visar vilka områden som sätts under vatten vid 100-
årsflöde, 200- årsflöde och beräknat högsta flöde för Åsunden och en bit uppströms i Ätran,
se Figur 4.

5 Framtidsklimat i Västra Götalands län - enligt RCP-scenarier, SMHI Klimatologi nr 24 2015.
6 Översvämningskartering utmed Ätran – Rapport nr: 34, 2015-10-21.
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Figur 4 Översvämningszoner vid 100-årsflöde, 200- årsflöde och beräknat högsta flöde för Åsunden
och en bit uppströms i Ätran. Källa Ulricehamns kommun.
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Kartan nedan visar vilka områden som sätts under vatten i Ätran från Åsunden upp till Vist
vid en översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år, se Figur 5.

Figur 5 Översvämning som statistiskt sett inträffar 1 gång på 100 år i Ätran strax uppströms Åsunden.
Källa: MSB.

3.7 Vattenskyddsområden

Vattenskyddsområden och gällande föreskrifter för dessa finns inom utredningsområde för
Källeberg, Timmele, Ulricehamns tätort och Marbäck, se Figur 6. Av föreskrifterna framgår
bl.a. att pålning och schaktning m.m. inom vattenskyddsområdet kräver tillstånd från miljö-
och byggnämnden.



15(30)

BILAGA 2
2016-07-01
NYTT ENERGI- OCH MILJÖCENTER I ULRICEHAMN

SEKALE \\sejkgfs001\projekt\1355\1355040_ulricehamn__lokaliseringsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\kortversion\bilaga 2_fördjupning av aspekter
och lämpliga alternativ_lokaliseringsutredning ulricehamn_20160701.docx

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

Figur 6 Vattenskyddsområden inom utredningsområdet.
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Målet med ett vattenskydd enligt miljöbalken är att främja en hållbar utveckling som innebär
att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En
sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människors
rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ansvar för att förvalta naturen väl.

4 Lämpliga alternativ
De återstående fem lokaliseringsalternativen (7, 9, 11, 13 och 14) för nytt reningsverk
och/eller fjärrvärmenät som har ansetts mest lämpliga redovisas i detta avsnitt. Alternativen
är markerade i Figur 7 med fyrkanter (ca 245x245 m). Observera att fyrkanterna inte
symboliserar en fast plats för ett reningsverk utan endast en möjlig yta på 6 ha (60 000 m2).
För alternativ med endast fjärrvärmeverk eller reningsverk är ytbehovet dessutom endast
3 ha (30 000 m2).

Figur 7 Kvarvarande fem alternativ 7, 9, 11, 13 och 14.
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Av de kvarvarande alternativen är en av dem möjliga för etablering av endast ett nytt
reningsverk, alternativ 11. Två av alternativen medger lokalisering av endast nytt fjärr-
värmeverk, alternativ 13 och 14. På de övriga två alternativen kan en samlokalisering dvs
ett Energi- och Miljöcenter etableras. Målet med lokaliseringsutredningen är att hitta den
lämpligaste placeringen för ett reningsverk och för ett fjärrvärme-verk.

Inom kvarvarande lokaliseringsalternativ förekommer intressen som direkt eller indirekt
bedöms kunna påverkas av en framtida etablering. Detta redovisas nedan där varje
alternativ beskrivs utförligt.

4.1.1 Alternativ 7 - Vist

Alternativet ligger ca 3,5 km norr om tätorten (Stora torget) och nära Vattenfalls
mottagningsstation i Vist, se Figur 8.

Figur 8 Förhållanden vid alternativ 7
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4.1.1.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet ligger inom riksintresset för naturvård (NRO14129) Ätradalen samt inom
riksintresset för kulturmiljö (KP49) Ätrans dalgång.

Närheten till Ätran med dess biologiska och geovetenskapliga värden innebär risk för att
naturvärden kan påverkas. Naturvärdesinventering krävs för att kunna bedöma
naturvärdena för det aktuella området.

4.1.1.2 Anslutning till recipient och befintligt reningsverk
Det renade avloppsvattnet leds till Åsunden och föreslås ha samma utsläppspunkt som
befintligt reningsverk har idag. Ledningen föreslås förläggas i eller i närheten av gång- och
cykelbanan utmed den gamla banvallen.

Ledningsdragningen till och från befintligt reningsverk blir ca 8 km.

4.1.1.3 Anslutning till fjärrvärmenätet
Alternativet ligger i direkt anslutning till stamledningen mellan Vist och centralorten

4.1.1.4 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet ligger i ett område med naturbetesmark och skog, delvis används den som
betesmark för hästar. Marken ägs av Vattenfall och en privat ägare som är villiga att sälja
och de är även positiva till ett Energi- och miljöcenter. Området omfattas inte av detaljplan.
Skogen ger möjlighet till avskärmning av området.

4.1.1.5 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 300 m från alternativet vilket även motsvara avstånd till samlad
bebyggelse. Bebyggelsen ligger öster om aktuellt område. Eventuell lukt- eller buller-
påverkan från reningsverket eller fjärrvärmeverket bedöms vara liten.

4.1.1.6 Geoteknik
Några tidigare utförda geotekniska undersökningar har inte kunnat identifieras. Förhållan-
den kan antas vara god då det befintliga industriområdet norr om området har goda
geotekniska förhållandena. Undersökningar och fältbesiktning krävs därför för att kunna
bedöma de geotekniska förhållandena.

4.1.1.7 Övrigt
Alternativet ligger i nära anslutning till Vattenfalls mottagningsstation  för eldistribution.

Alternativet kan ansluta till väg 1834 (Bjättlundavägen) och väg 46.Vatten från
reningsverket i Timmele kan överledas utan för stora ledningsdragningar eller energi-
förbrukning för pumpning.

4.1.1.8 Sammanfattande bedömning
Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av avloppsledningar till och från befintligt
reningsverk tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla
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banvallen som går förbi området. Anläggningen kommer troligen att synas från
skidanläggningen. Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient
är acceptabelt Avståndet för anslutning till fjärrvärmenätet är kort.

Marken ägs inte av kommunen men markägarna är villiga att sälja och är positiva till ett
Energi- och miljöcenter. Området omfattas inte av detaljplan men UEAB har ansökt om
planbesked för berörda fastigheter. Skogen ger möjlighet till avskärmning av området.

Förutsättningar är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande bostäder
när skyddsåtgärder vidtas för att begränsa störningar från anläggningen.

Området lämpar sig för samlokalisering eller särlokalisering där endast fjärrvärmeverket
eller reningsverket placeras på fastigheten.
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4.1.2 Alternativ 9 – Kvarteret Stålet i Vist industriområde

Alternativet ligger ca 4,5 km norr om tätorten (Stora torget) och väster om Ätran.
Alternativet ligger i södra delen av Vist industriområde, se Figur 9.

Figur 9 Förhållanden vid alternativ 9.

4.1.2.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet ligger inom riksintresset för naturvård (NRO14129) Ätradalen samt inom
riksintresset för kulturmiljö (KP49) Ätrans dalgång.

Alternativet gränsar till en bäckravin som ligger norr om området. Placering i Ätradalen med
dess biologiska och geovetenskapliga värden innebär risk för att naturvärden kan
påverkas. En naturvärdesinventering för att kunna bedöma naturvärdena för det aktuella
området krävs sannolikt för den del av området som inte är detaljplanelagd.

4.1.2.2 Anslutning till recipient och befintligt reningsverk
Det renade avloppsvattnet leds till Åsunden och föreslås ha samma utsläppspunkt som
befintligt reningsverk har idag. Ledningen föreslås förläggas i eller i närheten av gång- och
cykelbanan utmed den gamla banvallen.
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Ledningsdragningen till och från befintligt reningsverk blir ca 10 km.

4.1.2.3 Anslutning till fjärrvärmenätet
Alternativet ligger i nära anslutning till stamledningen mellan Vist och centralorten. Den
ledning som ligger i Industrivägen har dock för liten dimension varför en ny stamledning
måste grävas ca 500 m söderifrån.

4.1.2.4 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet ligger till större delen inom Vist industriområde och det område som
identifierats vid kartanalysen omfattar ytor både väster och öster om Industrivägen.
Området öster om vägen är dock redan exploaterat och marken är inte tillgänglig. Den
kvarvarande ytan väster om vägen är endast 4,5 ha. En yta mindre än 6 ha kan begränsa
möjligheterna till framtida expansion av verksamheterna. Ytterligare mark, delvis
jordbruksmark behöver tas i anspråk väster om banvallen. Banvallen med gång- och
cykelväg samt fiberledningar, väster om området behöver då flyttas. Med denna lösning
blir tillgänglig yta ca 5,5 ha. Denna mark väster om banvallen ingår inte i detaljplan för
verksamhetsområdet.

Markytan består idag huvudsakligen av skog men också lite jordbruksmark.

Marken ägs inte av kommunen och området omfattas delvis av detaljplan för verksamhets-
område.

Flera fastighetsägare berörs, två privata och kommunen som äger banvallen.

4.1.2.5 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 300 m från alternativet och öster om alternativet på ett avstånd
av ca 1 km ligger samlad bebyggelse. Eventuell lukt- eller bullerpåverkan från renings-
verket eller fjärrvärmeverket  bedöms vara liten.

4.1.2.6 Geoteknik
I det befintliga industriområdet är de geotekniska förhållandena goda. Grunden består av
fast lagrad sand till stora djup och bebyggbarheten är god.

Ytterligare undersökningar och fältbesiktning krävs dock för att kunna bedöma de
geotekniska förhållandena för det aktuella området.

4.1.2.7 Övrigt
Den begränsade ytan i ett industriområde medför att reningsverk och fjärrvärmeverk
kommer nära befintliga verksamheter. Norr om området ligger en livsmedelsindustri
(Wernerssons Ost). Avståndet är endas ca 80 m från tomtgräns.

Vatten från reningsverket i Timmele kan överledas utan för stora ledningsdragningar eller
energiförbrukning för pumpning.

Skog ger möjlighet till viss avskärmning av området.
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Alternativet kan ansluta till väg 1834 (Bjättlundavägen) och väg 46 via befintlig väg söderut
genom industriområde.

4.1.2.8 Sammanfattande bedömning
Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av avloppsledningar till och från befintligt
reningsverk tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla
banvallen som går förbi området. Men gång- och cykelbana med bl a fiberinfrastruktur
måste flyttas för att skapa en tillräckligt stor yta.

Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient är acceptabelt.
Avståndet för anslutning till fjärrvärmenätet är kort.

Marken ägs inte av kommunen (undantaget banvallen) men största delen av området är
redan planlagt för verksamheter. Skogen ger möjlighet till viss avskärmning av området
men en utbyggnad väster om banvallen innebär att jordbruksmark delvis tas i anspråk.

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder när skyddsåtgärder vidtas för att begränsa störningar från anläggningen.

Området lämpar sig för samlokalisering eller särlokalisering där endast fjärrvärmeverket
eller reningsverket placeras på fastigheten.
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4.1.3 Alternativ 11 – Timmele

Alternativet ligger söder om Timmele tätort, nära befintligt reningsverk men väster om
Ätran, se Figur 10.

Figur 10 Förhållanden vid alternativ 11.

4.1.3.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet ligger inom riksintresset för naturvård (NRO14129) Ätradalen riksintresset för
kulturmiljö (KP49) Ätrans dalgång samt delvis inom område som av kommunen utpekats
som värdefull kulturmiljö. Inom området finns även identifierade fornlämningar. Närheten
till Ätran med dess biologiska och geovetenskapliga värden innebär risk för att naturvärden
kan påverkas. Naturvärdesinventering krävs för att kunna bedöma naturvärdena för det
aktuella området.

4.1.3.2 Anslutning till recipient och befintligt reningsverk
Det renade avloppsvattnet leds till Åsunden och föreslås ha samma utsläppspunkt som
befintligt reningsverk har idag. Ledningen föreslås förläggas i eller i närheten av gång- och
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cykelbanan utmed den gamla banvallen. Ledningsdragningen till och från befintligt
reningsverk blir ca 15 km.

4.1.3.3 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet ligger inom primärzon för vattenskyddsområde för vattentäkten Källeberg och
markytan består idag av jordbruksmark delvis omgiven av skog.

Marken ägs inte av kommunen och området omfattas inte av detaljplan.

4.1.3.4 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 300 m från alternativet och nordost om alternativet på ett
avstånd av ca 600 m ligger samlad bebyggelse. Eventuell luktpåverkan från reningsverket
bedöms vara liten.

4.1.3.5 Geoteknik
Några tidigare utförda geotekniska undersökningar har inte gjort i detta område men för
Vist industriområde har en översiktlig geoteknisk undersökning tagits fram i samband med
detaljplaneprocessen för etapp 3 av industriområdet (Översiktlig grundundersökning för
planerad utbyggnad av Vist industriområde, Vägverket Konsult 2008-02- 04).
Undersökningen visar att det inte bedöms föreligga problem med stabilitet, sättning eller
dränering vid en fortsatt utbyggnad av industrifastigheter inom planområdet. Platån ovanför
Ätran med sand-finsand har goda geotekniska förutsättningar. Närmast Ätran vid befintligt
reningsverk är grundförhållandena dock komplicerade och erosionsrisk finns i rasbranter
mot Ätran.

Ytterligare undersökningar och fältbesiktning krävs för att kunna bedöma de geotekniska
förhållandena för det aktuella området.

4.1.3.6 Övrigt
Det befintliga reningsverket ligger på andra sidan Ätran, knappt 300 m öster om området.
En lokalisering som i ÖP beskrivs som möjligt läge även för ett framtida reningsverk. I den
lokaliseringsutrednings som genomförde 2009 har placeringen av ett nytt reningsverk i
anslutning till befintligt bedöms bli trångt. En placering på östra sidan om Ätran innebär
också att Ätran måste passeras vid ledningsdragning till och från befintligt reningsverk i
Ulricehamn. Tre alternativa ledningsdragningar har utretts 2009 där alternativet med
ledningar i banvallen har bedömts mest fördelaktigt.

Möjlighet finns till anslutning till mindre vägar med anslutning till väg 46 söder om Timmele.

Industriområdet vid betongfabriken planeras att utvidgas mot väster och kommer att
omfatta även befintligt reningsverk. Området kommer att ligga i nära anslutning till ett
verksamhetsområde.

Schaktning och pålning m.m. inom vattenskyddsområdet kräver tillstånd från miljön- och
byggnämnden.
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4.1.3.7 Sammanfattande bedömning
Alternativet innebär ringa påverkan på kända natur- och kulturvärden. Dessa värden
bedöms inte heller påverkas vid förläggning av avloppsledningar till och från befintligt
reningsverk tack vare att de kan förläggas i gång- och cykelbanan utmed den gamla
banvallen som går förbi området.

Avstånden till anslutningspunkt för befintligt reningsverk och till recipient är långt men har
bedömts som acceptabelt.

Området är ett småskaligt jordbrukslandskap och marken ägs inte av kommunen. Skogen
ger möjlighet till avskärmning.

Förutsättningarna är goda att kunna upprätthålla acceptabelt avstånd till närliggande
bostäder när skyddsåtgärder vidtas för att begränsa störningar från anläggningen. Om
förhärskande vindriktning är sydvästlig blåser vinden huvudsakligen mot Timmele tätort.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett reningsverk på
fastigheten.



26(30)

BILAGA 2
2016-07-01
NYTT ENERGI- OCH MILJÖCENTER I ULRICEHAMN

re
po

00
1.

do
cx

20
15

-1
0-

05

SEKALE \\sejkgfs001\projekt\1355\1355040_ulricehamn__lokaliseringsutredning\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\kortversion\bilaga 2_fördjupning av aspekter
och lämpliga alternativ_lokaliseringsutredning ulricehamn_20160701.docx

4.1.4 Alternativ 13 – Rönnåsen

Alternativet ligger i Rönnåsen, ca 3 km fågelvägen nordost om från Stora torget i
Ulricehamns och i anslutning till väg 40, se Figur 11.

Figur 11 Förhållanden vid alternativ 13.

4.1.4.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet berör inte några kända natur- eller kulturintressen.

4.1.4.2 Anslutning till fjärrvärmenätet
I området finns fjärrvärme men dimensionen på rörsystemet är inte tillräcklig för ett
fjärrvärmeverk. En ny ledning behöver förläggas från Jönköpingsvägen. Det går inte att
samköra anläggningen med spillvärmeproduktionen från Vist.

4.1.4.3 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet ligger inom planerat industriområde och markytan består idag av skog.
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Marken ägs av kommunen och området omfattas av detaljplan. Planens syfte är att skapa
ett nytt verksamhetsområde i anslutning till den nya infarten från öster till Ulricehamn från
väg 40. Verksamhetsområdet ska dels erbjuda ett skyltläge för företag mot väg 40, dels
tillgodose det behov som finns för ytterligare ytkrävande verksamheter som finns i
kommunen.

Enligt planbeskrivningen för detaljplanen ska en närvärmeanläggning för t ex pellets
anläggas inom området.

4.1.4.4 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 400 m från alternativet och avstånd till samlad bebyggelse är
ca 1 500 m. Eventuell lukt-eller bullerpåverkan från fjärrvärmeverket bedöms vara liten.

4.1.4.5 Geoteknik
De geotekniska förhållandena för byggande av vägar och byggnader är generellt goda
inom planområdet, enligt den översiktliga geotekniska undersökning som gjorts i samband
med planprocessen. Marken består i huvudsak av morän som är storblockig.

Ytterligare undersökningar och fältbesiktning krävs dock sannolikt för att kunna bedöma de
geotekniska förhållandena för det aktuella området.

4.1.4.6 Övrigt
Alternativet ligger i skog och i nära anslutning till väg 40. Skogen ger möjlighet till av-
skärmning vilket innebär en begränsad exponering av fjärrvärmeverket i landskapet.

Av planbeskrivningen framgår att området förväntas därför vara en resurs för verksamheter
som idag ligger där de är störande och på sikt behöver flyttas.

4.1.4.7 Sammanfattande bedömning
Alternativet bedöms inte medföra någon påverkan på kända natur- eller kulturmiljövärden.

I området finns fjärrvärme men dimensionen på rörsystemet är inte tillräcklig för ett
fjärrvärmeverk varför en ny ledning behöver förläggas. Det går inte att samköra
anläggningen med spillvärmeproduktionen från Vist. Alternativet är fördelaktigt vad gäller
väganslutning och ligger lämpligt till i förhållande till bränsletransporter som kommer på
väg 40.

Marken ägs av kommunen men området är redan planlagt för verksamheter. Skogen ger
möjlighet till avskärmning.

Alternativet har goda förutsättningar att hålla lämpligt skyddsavstånd till bostäder. De
geotekniska förhållandena är sannolikt goda.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett fjärrvärmeverk
på fastigheten.
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4.1.5 Alternativ 14 – Kvarteret Slingan

Alternativet ligger strax norr om tätorten i nordöstra delen av Karlsängs, ca 2 km fågelvägen
från Stora torget i Ulricehamn, se Figur 12.

Figur 12 Förhållanden vid alternativ 14.

4.1.5.1 Natur- och kulturmiljö
Alternativet berör inte några kända natur- eller kulturintressen. Närheten till Ätran med dess
biologiska och geovetenskapliga värden innebär dock risk för att naturvärden kan
påverkas. Naturvärdesinventering krävs för att kunna bedöma naturvärdena för det aktuella
området.

4.1.5.2 Anslutning till fjärrvärmenätet
Alternativet ligger i direkt anslutning till befintligt ledningsnät och i nära anslutning till
stamledningen mellan Vist och centralorten. En fjärrvärmeanläggning går dock inte att
samköra med spillvärmeproduktionen från Vist.

4.1.5.3 Nuvarande och planerad markanvändning
Alternativet gränsar till Karlsnäs industriområde och markytan består idag av öppen mark i
anslutning till ett befintligt verksamhetsområde. Alternativet ligger inom sekundärzon för
vattenskyddsområde för Ulricehamns vattentäkt och inom strandskyddsområde vid Ärtan.
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Marken ägs av kommunen och området omfattas inte av detaljplan.

4.1.5.4 Avstånd till bostäder
Närmaste bostad ligger ca 250 m från alternativet och avstånd till samlad bebyggelse är
ca 400 m. Eventuell lukt-eller bullerpåverkan från fjärrvärmeverket bedöms vara liten.

4.1.5.5 Geoteknik
Någon översiktlig studie av de geotekniska förutsättningarna för bebyggelse har inte
genomförts för detta område. I samband med den nya sträckningen av väg 40 har de
geotekniska förutsättningarna undersökts bl.a. för bron över Ätran och bron över gång- och
cykelväg (gamla banvallen)7. Av den geotekniska studien framgår att under ett ungefär 0,2
m tjockt lager med mulljord består jordlagren i huvudsak av postglaciala svämsediment ner
till mellan 3 och 8 m under markytan. Svämsedimenten består mestadels av siltig finsand
med ställvisa inslag av växt- och trärester samt torv. På västra sidan av Ätran har växelvis
siltig och sandig torv konstaterats mellan 2,3 och 8 m under markytan. Broarna avsågs att
grundläggas på spetsburna pålar av betong alternativt spets- och mantelburna pålar.
Djupet till fast botten eller berg uppgår till över 60 m utmed Ätran.

Närmast Ätran är grundförhållandena ofta komplicerade och erosionsrisk kan finnas i
rasbranter mot Ätran.

Ytterligare undersökningar och fältbesiktning krävs dock sannolikt för att kunna bedöma de
geotekniska förhållandena för det aktuella området.

4.1.5.6 Övrigt
Området ligger nära väg 40 och infart till området kan ske via Alängsgatan till väg 40.

Placeringen innebär sannolikt risk för översvämning. Schaktning och pålning m.m. inom
vattenskyddsområdet kräver tillstånd från miljön- och byggnämnden.

Vatten från reningsverket i Timmele kan överledas till utan för stora ledningsdragningar
eller energiförbrukning för pumpning.

4.1.5.7 Sammanfattande bedömning
Alternativet bedöms inte medföra någon påverkan på kända natur- eller kulturmiljövärden.

Avståndet för anslutning till fjärrvärmenätet är kort och i direkt anslutning till stamledningen.
Anläggningen går dock inte att samköra med spillvärmeproduktionen från Vist. Alternativet
är fördelaktigt vad gäller väganslutning och ligger lämpligt till i förhållande till
bränsletransporter som kommer på väg 40.

Marken ägs av kommunen och området är inte planlagt men ligger i direkt anslutning till
planlagt område för verksamheter.

7 PM Geoteknik – Åtgärder i och intill Ätran, för ansökan vattenverksamhet. Cowi 2010-06-21
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Närhet till Ätran gör att alternativet sannolikt ligger nära område för översvämningsrisk och
det ligger inom strandskyddsområde men också inom sekundärzon för vattenskydds-
område för vattentäkt.

Alternativet har goda förutsättningar att hålla lämpligt skyddsavstånd till bostäder.

De geotekniska förhållandena är osäkra varför ytterligare undersökningar krävs.

Området lämpar sig inte för samlokalisering utan endast för att placera ett fjärrvärmeverk
på fastigheten.
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BILAGA 4

Identifierade och utredda lokaliseringsalternativ Ulricehamn
Uppdragsnr:  1355 040

Förutsättningar: Olämpligt
Utredningsområdet är en rektangel som är ca 1,5 mil lång (norr-söder) och ca 6,5 km bred (väst-öst) med Urlicehamns tätort och befintligt avloppsreningsverk i centrum Mindre lämpligt
Ytbehov för ett nytt avloppsreningsverk eller en panncentral är ca 3 ha vardera. En samlokalisering kräver en yta på 6 ha. Lämpligt
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Kommentar

1 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till  område för
turism samt
vandringsleder

Inom riskintresse
kulturmiljö.

Tangerar till
strandskydd

Nytt nät behövs 5,5 5,5 11 Nej 300 m 400 m NO
(bostäder runt om)

Jordbruksmark. Öppet.

Risk för översvämning

Närhet till  väg NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet
KP50 Marbäck Gällstad =KP49
Översvämningsrisk 100-årsflöde
Närhet till befintligt ARV.
Kommunens vindkraftområde (ÖP)

2 ARV Tangerar till lövskogs-
inmventerat område.

Inom riksintresse för
naturvård

Gränsar till område för
turism samt
vandringsleder

Inom riskintresse
kulturmiljö.

Nära område med
fornlämningar

Nytt nät behövs 5,0 5,0 10 Nej  300 m 600 m O Jordbruksmark. Öppet. Närhet till  väg NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet
KP50  Marbäck Gällstad =KP49
Översvämningsrisk 100-årsflöde
Möjligt läge för ARV enl. ÖP
Kommunens vindkraftområde (ÖP)

3 ARV Inom riksintreses för
naturvård

Tangerar till
strandskydd

Nytt nät behövs 4,0 4,0 8 Nej  300 m  300 m S Skog. Högt (+230).

Skogen ger möjlighet
till avskärmning

Ny infrastruktur
behövs

NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet
Småhus i skogen

4 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Tangerar till
strandskydd

Nytt nät behövs 3,0 3,0 6 Nej 300 m 300 m NV Planerad ny be-
byggelse,
pågående Dp
Skog/kalhyggen.

Högt (+220).

Skogen ger möjlighet
till avskärmning

Närhet till  vägnät
(väg 157)

NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet

5 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till
vandringsleder

Tangerar till
strandskydd

Nytt nät behövs 3,0 3,0 6 Nej 300 m 1 500 m O Skog. Bergsluttning.

Skogen ger möjlighet
till avskärmning

Närhet till  väg NRO 14160 Åsunden-
TorpasjöområdetÄtradalenSmåhus i
skogen

Möjligt läge för ARV enl. ÖP

6 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till område för
turism samt
vandringsleder

Nytt nät behövs 1,5 1,5 3 Nej  300 m 300 m NO
(bostäder runt om)
Nybyggen?

Jordbruksmark Öppet. Nära
Åsundenleden

NRO 14160 Åsunden-
Torpasjöområdet

Sjöledning.

Förhärskande vindriktning

Närströvområde

7 Samlok. Inom riksintresse för
naturvård

Delvis inom  område för
turism samt
vandringsleder

Närhet till
skidanläggning

Inom riskintresse
kulturmiljö.

Tangerar till
strandskydd

I direkt anslutning 4,0 4,0 8 Villiga att
sälja till
kn.

300 300 m O Skog. Öppna ytor men
skogen ger möjlighet
till avskärmning

Närhet till större
väg

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätransdalgång

Nära stor mottagnings-station
eldistrubution
Nära industriområden

8 Samlok. Inom riksintresse för
naturvård

Viss närhet till
vandringsled

Tangerar riksintresse
kulturmiljö.

I direkt anslutning 5,0 5,0 10 Nej 300 m 800 m SO
 (1 300 m O)

Skog/
jordbruksmark

Brant och styckas av
väg.

Skogen ger möjlighet
till avskärmning

Närhet till större
väg

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätransdalgång

Anslutning till industriområden

9 Samlok. Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till vadringsleder. Inom riskintresse
kulturmiljö.

I direkt anslutning 5,0 5,0 10 Nej 300 m 1 000 m O Delvis Dp
Verksamhets-
område runt om

Skog

Skog ger möjlighet till
viss avskärmning

Närhet till större
väg

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång
Mellan två industriområden

10 Samlok. Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till vadringsleder.

Viss närhet till område
för turism

Inom riksintresse
kulturmiljö.

Nära område för kn
kulturmiljö.

Viss närhet till område
med fornminnen

Närhet till
strandskydd och
tangerar
sekundärzon för
VSO

Nytt nät behövs 6,0 6,0 12 Nej  300 m 1 200 m NO Dp (verksamhets-
område)

Jordbruksmark

Öppet. Närhet till större
väg

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång
Nära industriområden
Redan disponerad av annan
verksmahet

Attraktiv industrimark som kn sålt eller
på gång att sälja av kommunen

11 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Närhet till  vadringsleder Inom riksintresse
kulturmiljö.

Inom område för kn
kulturmiljö.

Fornlämningar inom
området

Inom primärzon
VSO och delvis
inom strandskydd

Nytt nät behövs 7,5 7,5 15 Nej 300 m 600 m NO Skog/
jordbruksmark

Skog ger delvis
möjlighet till
avskärmning

Närhet till  väg NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång
Reningsverk redan idag och möjligt
läge för ARV enl. ÖP
Schaktning och pålning mm inom VSO
kräver tillstånd från miljön- och
byggnämnden

12 ARV Inom riksintresse för
naturvård

Inom  område för turism Inom riksintresse
kulturmiljö.

Nytt nät behövs 7,0 7,0 14 Nej 300 m  500 m NV Skog/
jordbruksmark

Relativt högt (+190)

Öppet mot väg 46

Närhet till större
väg men
anslutning krävs
över åkermark

NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång

Nära industriområden
Ledningsdragning utan att kunna
utnyttja "banvallen"

13 Fjärrv. Tangerar tertiärzon
för VSO
Ändrat färg/Karin

Nytt nät behövs x x x Ja 400 m 1 500 m V Dp (verksamhets-
område)

Skog

Skyltläge mot väg 40 Närhet till  väg Närhet till Förbifart Ulricehamn samt
planerad tunnel för Götalandsbanan
(preliminär sträckning)

14 Fjärrv. Inom sekundär-zon
för  VSO samt delvis
inom strandskydd.

I direkt anslutning x x x Ja 250 m 400 m SV I diret anslutning
till Dp för
verksam-
hetsområde

Öppen mark

Närhet till  väg Nära översvämningsrisk 100-årsflöde
Schaktning och pålning mm inom VSO
kräver tillstånd från miljön- och
byggnämnden

15 Samlok. Fågelskyddsområde
Blåhall
(tillträdesförbud 1
mars-15 juli) berörs
inte

Området norr om väg
40 ligger inom
riksintresse kultur
Nära Vist kyrka

Inom sekundär-zon
för VSO.

I direkt anslutning 3,0 3,0 6 Nej 200 m 500 m S (ARV)
300 m S (PC)

Delvis Dp för
verksamhetsomr
åde

Jordbruksmark

Delen norr om väg 40
med reningsverk blir
synlig i landskapet

Närhet till väg Schaktning och pålning mm inom VSO
kräver tillstånd från miljön- och
byggnämnden

16 Befintligt
ARV

Tangerar riksintresse
natur

Tangerar riksintresse
turism och närhet till
vandringsled

Inom riskintresse
kulturmiljö.

I direkt anslutning 0 0 0 Nej 200 m 200 m S och O Dp för
reningsverk

Närhet till väg KP49 Ätrans dalgång
Dp för ARV

17
ARV

Inom riksintresse för
naturvård

Inom  område för turism Inom riskintresse
kulturmiljö.

Inom sekundär-zon
för VSO.

Nytt nät behövs 6,5 6,5 13 Nej 200  m 700  m N Tidigare handels-
trädgård

Öppet mot väg 46 Närhet till väg NRO 14129 Ätradalen
KP49 Ätrans dalgång

Nära industriområden
Ledningsdragning utan att kunna
utnyttja "banvallen"
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