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EXAMENSARBETE 
 

Detaljplaneläggning av bostäder i nära angränsning till 
avloppsreningsverk 

Lidköpings kommuns vision om exploatering av Västra hamnen 
 

Sammanfattning 

Sedan 1996 finns en vision i Lidköping om att exploatera ett område i Västra hamnen. Man vill 

bygga bostäder och kontor och ta vara på det unika sjönära läget med utsikt över Vänern med 

Kinnekulle. Området ligger väster om Lidans utlopp i Vänern, norr om Lidköpings stadskärna 

och är idag planlagt för industri och hamnverksamhet. I nära angränsning till 

exploateringsområdet ligger kommunens avloppsreningsverk. Avloppsreningsverket medför 

påverkan på miljön genom utsläpp till mark, luft och vatten samt kan även ge upphov till buller. 

Denna omgivningspåverkan gör att avloppsreningsverkets läge och drift hamnar i konflikt med 

detaljplaneläggningen för bostäder och kontor. 

Den lagstiftningen som reglerar planläggning av mark och byggande är Plan och bygglagen, där 

det bl a finns bestämmelser om kommuners översiktsplan och detaljplaner. Kommunen ska 

genom översiktsplanen vara vägledande för beslut om användningen av mark- och 

vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. Detaljplanen är det 

instrument genom vilket kommunens idéer och visioner kan förverkligas. När 

detaljplaneläggning medför en betydande påverkan på miljön, hälsan och hushållningen med 

mark och vatten ska en miljökonsekvensbeskrivning som ger en samlad bedömning av 

åtgärdens inverkan upprättas.  

Detta examensarbete ska ses som ett underlag för en miljökonsekvensbeskrivning, med 

avseende på avloppsreningsverkets omgivningspåverkan, i den detaljplaneprocess som berör 

Västra hamnen i Lidköping. Arbetet är en hjälp till att identifiera konflikten mellan 

avloppsreningsverk och bostadsbyggnation och tar upp förslag till åtgärder för att minska 

avloppsreningsverkets omgivningspåverkan. Synpunkter förs också fram på tillämpningen av 

skyddsavstånd samt redovisar hur man i detaljplanen kan utforma planbestämmelser som 

förebygger och minskar risken för störning i Västra hamnen-området.  
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Abstract 

This dissertation is to be understood as a foundation for an environmental Impact 
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Förord 
 

Detta examensarbete utgör den sista delen på min Lantmäteriingenjörsexamen om 120 
poäng vid Högskolan i Trollhättan/Uddevalla (HTU). Handledare har varit Anna 
Gunnarsson vid Stadsbyggnadskontoret i Lidköping, åt vilka arbetet utförts. 

Jag vill här rikta ett varmt tack till min handledare, samt till alla vänliga och 
hjälpsamma människor anställda på kommuner och myndigheter runt om i landet, som 
svarat på mina frågor och varit behjälpliga med material. Tack också till personalen vid 
avloppsreningsverket i Lidköping som hade tid för mina studiebesök och många frågor. 

    

 

Lidköping  2002-06-27     

 

Marie-Anne Eriksson  
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1  Inledning 

1.1 Syfte och avgränsningar 

Målet med examensarbetet är att utreda de förutsättningar som finns för 
detaljplaneläggning med bostads- och kontorsändamål i Västra hamnen i Lidköping och 
syftar till att belysa möjliga åtgärder som kan vidtas. Arbetet avgränsas till att handla om 
den konflikt som uppstår i och med avloppsreningsverkets omgivningspåverkan. Som 
förslag till detaljplan används den skiss som Lidköpings stadsbyggnadskontor tagit fram 
för området. 

1.2 Metod 

Material till examensarbetet har hämtats ur i ämnet relevant litteratur där intressanta 
delar som belyser och är av vikt för syftet med arbetet har eftersträvats. Stoff och idéer 
har också hämtats från kontakt med myndigheter och vid intervjuer med personal på 
avloppsreningsverket i Lidköping. Även uppgifter och ställningstaganden i de rapporter 
som tagits fram genom Stadsbyggnadskontoret och Gatukontoret i Lidköpings kommun 
utgör delar av detta examensarbete. Påpekas bör att Lidköpings kommun arbetar med en 
revidering av gällande översiktsplan vilken beräknas vara klar i april år 2003. Detta 
innebär att ändringar kan komma att ske sedan detta examensarbete färdigställts.  

2 Plan och bygglagen (PBL) 
Plan och bygglagen innehåller bestämmelser om planläggning av mark och vatten och 
om byggande. Bestämmelserna syftar till att med beaktande av den enskilda människans 
frihet främja en samhällsutveckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden 
och en god och långsiktigt hållbar livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för 
kommande generationer (1 kap 1 §). Vid prövning av frågor enligt PBL ska både 
allmänna och enskilda intressen beaktas (1 kap 5§). De allmänna intressena är enligt 
Boverket allmänt hållna beroende på att tolkningen av dem ska kunna påverkas av 
förändringarna i samhället [1]. 

Planläggningen är en kommunal angelägenhet (1 kap 2 §). I varje kommun ska det 
finnas en eller flera nämnder som har ansvaret för plan- och byggnadsväsendet i 
kommunen (1 kap 7 §). Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsverksamheten i 
länet och ska samverka med kommunerna i deras planläggning. Boverket har den 
allmänna uppsikten över plan- och byggnadsväsendet i riket (1 kap 8 §). 

I Plan och bygglagens andra kapitel finns grundläggande målsättningar för 
markanvändning, lokalisering och utformning av bebyggelseområden. Här står bl a att 
mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka områdena är 
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mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde 
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god hushållning (2 kap 1 
§). Vid planläggning ska miljöbalkens tredje och fjärde kapitel, som handlar om 
grundläggande och särskilda bestämmelser om hushållning med mark- och 
vattenområden, tillämpas (2 kap 1 § 2st).   

Vidare ska vid planläggning även natur- och kulturvärden beaktas samt en 
ändamålsenlig struktur och estetiskt tilltalande utformning av bebyggelse, grönområden, 
kommunikationsleder och andra anläggningar främjas. Även en från social synpunkt 
god livsmiljö, goda miljöförhållanden i övrigt samt en långsiktigt god hushållning med 
mark, vatten, energi och råvaror ska främjas (2 kap 2 §). 

I 2 kap 3 § ställs krav att bebyggelse ska lokaliseras till mark som är lämpad för 
ändamålet bl a med hänsyn till de boendes och övrigas hälsa. Krav på utformningen av 
bebyggelsemiljön anges i 2 kap 4 § som säger att inom områden med sammanhållen 
bebyggelse ska bebyggelsemiljön bl a utformas med hänsyn till behovet av skydd mot 
uppkomst och spridning av brand samt mot trafikolyckor och andra olyckshändelser.  

Bestämmelserna i tredje kapitlet handlar om krav på byggnader mm. När ett område 
befunnits lämpligt för bebyggelse enligt andra kapitlet avgörs med stöd av tredje kapitlet 
hur de enskilda byggnaderna ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt med 
hänsyn till stads- eller landskapsbilden och till natur- och kulturvärdena på platsen.  

3 Översiktsplan  
Enligt 1 kap 3 § PBL ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela 
kommunen. Planen ska ge vägledning för beslut om användningen av mark- och 
vattenområden samt om hur den byggda miljön ska utvecklas och bevaras. 
Översiktsplanens  innebörd och konsekvenser ska kunna utläsas utan svårighet (4 kap 1 
§). Det ska också finnas ett granskningsyttrande från länsstyrelsen vad gäller 
riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellankommunala intressen samt hälsa och säkerhet 
(4 kap 9§).  

Planen har ingen bindande verkan men fyller enligt Boverket tre viktiga funktioner i 
kommunen. Den kan utnyttjas som en allmän vägledning för kommunens framtida 
utveckling (med markanvändning och fysisk miljö i fokus), den kan vara utgångspunkt 
för kommunens och andra myndigheters beslut och den kan användas som ett 
instrument i dialogen mellan stat och kommun beträffande de allmänna intressenas 
innebörd och avgränsning [2].    

Enligt Nyström [3] innebär införandet av internationella och nationella miljömål att 
kommunala planerare måste ta hänsyn till fler och mer sammansatta problem i 
översiktsplaneringen än tidigare. Han menar att frågor som kommuner måste ställa sig i 
samband med översiktsplaneringen är bl a hur olika planerade åtgärder påverkar utsläpp 
av miljöpåverkande ämnen och vad som kan göras för att nedbringa skadliga halter. 
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Boverket m fl menar att minst lika viktig som plandokumentet i sig är 
planeringsprocessen vilken bygger på öppenhet och samverkan mellan olika intressenter 
under kommunens ledning. De framhåller att planeringen skapar ett forum för 
meningsutbyte, där avsikten är att expertis, politisk vilja och medborgare med 
lokalkännedom ska mötas [2]. 

Kommunens översiktsplan skall ligga till grund för upprättandet av detaljplan som 
regleras i 5 kap PBL. Enligt Kalbro [4] bör en ökad vikt läggas vid översiktsplanen som 
styrinstrument eftersom den ger möjlighet till en helhetssyn som inte är möjlig vid 
prövning av en enskild detaljplan eller bygglovsansökan. Han menar att detta skulle 
bidra till att styra bebyggelseutvecklingen i en mer hållbar utveckling, men också 
rationalisera efterföljande planläggning och tillståndprövning. 

4 Detaljplan  
En detaljplan omfattar endast en mindre del av kommunen och ska begränsas till det 
område som berörs av de planerade bebyggelseåtgärderna eller bevarandeåtgärderna [5]. 
Detaljplanen är för kommunen ett instrument att förverkliga den lokala 
bebyggelsepolitiken och de sociala ambitionerna samt att främja en ekonomisk och 
rationell byggproduktion [6].  Ett områdes lämplighet för bebyggelse kan prövas 
antingen genom planläggning eller direkt genom bygglov. I vissa situationer finns krav 
på att detaljplan upprättas. Kravet gäller vid ny sammanhållen bebyggelse, vid ny 
enstaka byggnad vars användning får betydande inverkan på omgivningen eller ska 
förläggas inom område där det råder stor efterfrågan på  mark för bebyggelse samt då 
befintlig bebyggelse ska förändras eller bevaras, om regleringen behöver ske i ett större 
sammanhang (5 kap 1§ PBL).  

 

Det obligatoriska innehållet i en detaljplan framgår av 5 kap 3-5 §§ PBL och innebär att 
följande alltid måste redovisas: 

•  Allmänna platser  

•  Kvartersmark 

•  Vattenområden 

•  Huvudman för allmänna platser (om annan än kommunen).  

•  Genomförandetid (minst fem och högst femton år). 
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Utöver det obligatoriska innehållet i detaljplanen kan en mängd åtgärder och 
bestämmelser regleras. Nedan ges några exempel på vad sådana planbestämmelser kan 
innehålla, (5 kap 7 och 8 §§ PBL):  

•  Mark- och vattenanvändning – Man kan precisera enskilda byggnaders användning 
tex inom ett bostadsområde markera olika bostadskomplement som garage och även 
ange olika ändamål inom samma byggnad tex kontor/bostad på olika våningar.  

•  Bebyggelsens omfattning, placering, utformning och utförande – Bebyggelsens 
största och minsta omfattning på marken kan regleras. Ny byggnads placering, 
utformning och utförande kan regleras där bestämmelserna tex kan avse 
byggnadssätt, takvinkel, bullerdämpning samt tomtens disposition mm.  

•  Markfrågor – Man kan skydda befintlig vegetation och reglera markytans 
utformning och höjd. Man kan bestämma var en tomtutfart ska ligga och att stängsel 
ska finnas om det krävs av säkerhetsskäl. Man kan i planen anvisa plats för 
parkering  

•  Störningar och risker – Man kan begränsa bullernivån i bostadsmiljöer utomhus vid 
fasad och inomhus. Gränser får sättas för luftföroreningar, buller, skakningar och 
ljus m fl störningar som prövats enligt miljöbalken. Dock påverkas inte redan 
meddelade tillstånd. Högsta störningsnivå kan vara avgörande för en verksamhets 
möjlighet att utvecklas varför samråd bör tas på ett tidigt stadium.  
Vad gäller störande markanvändning kan själva störningskällan inte påverkas via 
PBL. En verksamhets störningsproblem inom egen byggnad eller tomt hanteras med 
annan lagstiftning bl a arbetsmiljölagen. En planbestämmelse om högsta tillåtna 
störning vid ett visst verksamhetsområdes användningsgräns kan däremot innebära 
att störningskällan måste angripas. 
När planen enbart sätter en gräns för en viss störning, lämnas fritt att välja åtgärd för 
att tillgodose kravet, men konkreta åtgärder kan också regleras i planbestämmelser. 
Detta kan vara skydd kring den som störs eller skydd kring den som stör där man 
kan tex kan reglera läge och storlek på skyddsvallar och plank. Avgörande för 
regleringsmöjligheterna och genomförandeansvaret är i vilken ordning den störande 
och den störda verksamheten har tillkommit. Vid nybyggande invid en störande 
verksamhet faller ansvaret på den byggande.    

•  Genomförandefrågor – Man kan reglera principer för fastighetsindelning tex 
tomtstorlek och tomtutformning. Om marken behöver ställas i ordning för 
bebyggelse i ett sammanhang kan man bestämma at exploateringssamverkan får ske. 
I vissa fall får bestämmas att bygglov inte ska lämnas förrän en viss annan åtgärd har 
genomförts. Lagen nämner tre typfall: 1. Att en teknisk anläggning, tex ett 
bullerskydd, för vilken annan än kommunen är huvudman, är färdigställd. 2. Att en 
byggnad, anläggning, utfart har avlägsnats eller ändrats. 3. Att en fastighetsplan med 
förutsatt innehåll har vunnit laga kraft. 
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En detaljplan där endast det obligatoriska innehållet utnyttjas blir enligt Julstad [5] 
mycket flexibel till skillnad från en detaljplan där man utnyttjat möjligheten att reglera 
ett stort antal frågor. Hon säger att det i praktiken emellertid förekommer mycket få 
detaljplaner som endast omfattar det obligatoriska innehållet. 

Detaljplanen är bindande för såväl markägare som kommunen. Under 
genomförandetiden är markägaren garanterad att få tillstånd att uppföra byggnader eller 
anläggningar i överensstämmelse med detaljplanen. Områdets lämplighet för bebyggelse 
har prövats i planen varför kommunen har skyldighet att meddela lov för detta [5]. 

Detaljplanen ska grundas på ett program som anger utgångspunkter och mål för planen 
om det inte är onödigt. När planen medger en användning av mark, byggnader eller 
andra anläggningar som innebär en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 
hushållningen med mark och vatten och andra resurser ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas (5 kap 18 § PBL). 

5 Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) för detaljplan 
Miljökonsekvensbeskrivningen skall möjliggöra en samlad bedömning av en planerad 
anläggnings, verksamhets eller åtgärds inverkan på miljön, hälsan och hushållningen 
med mark, vatten och andra resurser (5 kap 18 § PBL). Eftersom kommunen genom 
PBL har det huvudsakliga ansvaret för utformningen av bebyggelsemiljön på lokal nivå 
är det den som i första hand avgör om genomförandet av en detaljplan medför en 
”betydande påverkan”. Boverket menar att en verksamhet som har ett rekommenderat 
skyddsavstånd på 200 m och över är sådana verksamheter som kan innebära betydande 
inverkan genom risker och störningar varför en MKB då bör utarbetas [7].     

Vid bedömningen om en MKB skall utföras ska hänsyn tas till både den aktuella 
planens karaktär och områdets känslighet. Den samlade påverkan av tidigare, pågående 
och väntade förändringar måste beaktas. Även antalet personer som berörs har 
betydelse. Översiktsplanens redovisning av miljö- och riskfaktorer ger vägledning och 
utgångspunkter för MKB i detaljplan. De värdebeskrivningar och ställningstagande som 
gjorts i översiktsplanen blir ett viktigt underlag för alternativsökningen och kan vara 
vägledande för bl a avgränsningen av MKB för detaljplan och värderingen av 
konsekvenserna . Enligt Jonsson mfl är MKB både en process och ett dokument. Hur 
arbetet med MKB bedrivs blir avgörande för beslutsunderlagets kvalitet och förankring 
och för hänsynen till miljön, hälsan och hushållningen i detaljplanen [1]. 

5.1 MKB-processen 

MKB-processen för detaljplan är inte reglerad i PBL eftersom planprocessen i PBL ger 
berörda myndigheter, sakägare, boende och andra som har väsentligt intresse av planen 
möjlighet till insyn och påverkan. För att MKB-processen ska kunna påverka och 
utveckla planen framhåller Boverket att det är viktigt att MKB-arbetet startar tidigt och 
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blir en integrerad del i planarbetet. De menar att processen ska vara opartisk och 
bedrivas öppet och i samverkan med olika kunskapsbärare. Organisationer och enskilda 
ska ges möjlighet till insyn och påverkan så att motstående intressen kommer till tals 
och kan påverka, utveckla och granska arbetet. Avgränsning av arbetet är också viktigt 
så att de väsentliga förändringarna och alternativen behandlas [1].  

5.2 MKB-dokumentet 

PBL anger inga direkta krav på MKB-dokumentets innehåll. Innehållet anpassas dels till 
planens syfte och vad den tillåter i kombination med platsens och omgivningens 
känslighet för ingrepp och påverkan, dels till det beslut till vilken 
miljökonsekvensbeskrivningen utgör underlag. Boverket visar i ”Boken om MKB för 
detaljplan” vad en MKB kan innehålla och redovisar en struktur som kan vara lämplig 
att utgå ifrån. Författarna framhåller dock att förteckningen inte ska ses som någon 
definitiv ram eller ett definitivt svar på vad en MKB ska innehålla, men att den kan 
utgöra ett underlag och förslag till struktur och innehåll i en MKB. De menar också att 
visst stöd för vad en MKB kan innehålla kan hämtas ur de krav som ställs på innehållet i 
en MKB enligt miljöbalkens 6 kap 7§ [1]. 

5.2.1 Förslag till MKB-dokumentets innehåll  

•  Icke-teknisk sammanfattning, kort, tydlig, rättvisande och lätt att förstå av 
allmänheten 

•  Formella krav, information om vad en MKB är och om dess syfte 

•  Behovsbedömning, en motiverad redovisning av kommunens ställningstagande till 
behovet av MKB för detaljplanen 

•  Syfte med detaljplanen    

•  Beskrivning av vad detaljplanen avser tillåta 

•  Miljömål, nationella, regionala och lokala 

•  Avgränsning av alternativ, lokaliserings-, utformnings-, noll- och huvudalternativ 

•  Avgränsning av sakfrågor 

•  Beskrivning av platsen 

•  Beskrivning av effekter och konsekvenser av de olika alternativen 

•  Skadeförebyggande åtgärder 

•  Kvarvarande konsekvenser 

•  Granskning 

•  MKB-processen, upplysningar om hur MKB-arbetet har genomförts, samt en 
redogörelse för samråden och hur synpunkter påverkat MKB:n 
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•  Uppföljning och kontroll, källförteckning och bilagor 

5.3 MKB enligt miljöbalken (MB) 

I miljöbalkens sjätte kapitel finns bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivning. En 
MKB ska ingå i en ansökan om tillstånd enligt 9 kap (miljöfarlig verksamhet och 
hälsoskydd), 11 kap (vattenverksamhet), 12 kap (täkter), 17 kap (särskilt miljöstörande 
anläggningar) samt i vissa dispensärenden (6 kap 1§ MB).  

För att möjliggöra en samlad bedömning av planens genomförande ska en MKB enligt 
miljöbalken identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som planen väntas 
medföra dels på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och 
kulturmiljö, dels på hushållningen med mark, vatten och andra resurser samt den fysiska 
miljön i övrigt. (6kap 3§ MB). En MKB som ges in i samband med att tillstånd söks ska 
innehålla (6 kap 7§ MB): 

•  Beskrivning av verksamheten eller åtgärden med uppgifter om lokalisering, 
utformning och omfattning.  

•  Beskrivning av planerade åtgärder för att skadliga verkningar ska undvikas, minskas 
eller avhjälpas.  

•  Sådana uppgifter som krävs för att påvisa och bedöma den huvudsakliga inverkan på 
människors hälsa, miljön och hushållningen med mark och vatten samt andra 
resurser som verksamheten eller åtgärden antas medföra. 

•  Redovisning av alternativa platser om sådana är möjliga, alternativa utformningar 
tillsammans med en motivering varför ett visst alternativ har valts, dels en 
beskrivning av konsekvenserna av att verksamheten eller åtgärden inte kommer till 
stånd.  

•  En icke-teknisk sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen. 

5.4 MKB för projekt och MKB för detaljplan 

Miljöbalkens regler om innehåll och förfarande för en MKB har inte någon 
motsvarighet i plan- och bygglagens bestämmelser om MKB. PBL anger bara när den 
ska upprättas (vid betydande påverkan) och syftet (möjliggöra en samlad bedömning). 
Vid miljöbalkens tillkomst 1998 diskuterades enligt Rubenson [8] om inte balkens 
MKB-regler borde gälla direkt i PBL. Regeringen ansåg emellertid inte att detta var 
ändamålsenligt eftersom balkens regler avser en utpekad verksamhet, medan däremot 
förhållandena när en detaljplan antas är annorlunda. När en detaljplan antas kanske det 
inte är känt vilka verksamheter som i framtiden kommer att lokaliseras till det aktuella 
området och då är det inte möjligt att ange sådana detaljer som en MKB enligt MB ska 
innehålla. Enligt Boverket kommer dock den ökande vikten av miljöfrågor och 
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miljöbalkens krav på hänsyn påverka synen allmänt på vad som är lämpligt och därmed 
indirekt påverka bedömningarna enligt PBL [1].  

6 Lidköpings kommuns planer för Västra hamnen 
Sedan 1996 finns en vision om att exploatera ett ca 70 000 m2 stort område i Västra 
hamnen i Lidköping (Bilaga A). Man vill ta vara på det unika sjönära läget och bygga 
bostäder och kontor mm. På stadsbyggnadskontoret i Lidköping finns en skiss framtagen 
på hur området skulle kunna planeras (Bilaga B).  

Området ligger väster om Lidans utlopp i Vänern, norr om Lidköpings stadskärna och 
används idag som hamn och upplag för kol, koks och järntackor. Den yttersta delen mot 
Vänern är igenväxt av sly och tät vegetation som skymmer sikten mot Kinneviken och 
hamninloppet. Området gränsar till industriområden med olika typ av 
omgivningspåverkande verksamhet bl.a. porslinstillverkning, distribution av 
eldningsolja, verkstadsindustri mm, även kommunens avloppsreningsverk och en 
småbåtshamn finns i nära angränsning till området.  

6.1 Nuvarande plan 

Enligt gällande Stadsplan för Västra hamnområdet i Lidköping, fastställd 1983-09-06 
[9] är det för exploatering aktuella området avsett för industriändamål och 
hamnverksamhet, strandskydd gäller inte för området.  

6.2 Projektet ”Utveckla Lidköping” 

I projektet ”Utveckla Lidköping” utredde stadsbyggnadskontoret i Lidköpings kommun 
vissa förutsättningar för Östra och Västra hamnen i Lidköping. Där framkom hur man 
vill renodla Västra hamnen för lättare industri, tjänsteföretag etc och flytta tyngre 
verksamheter med störande omgivningspåverkan tex upplag, lastning och lossning av 
båtar till Östra hamnen. Västra hamnen ska befrias från kol och gipshantering och man 
vill bygga en attraktiv strandpromenad utefter Lidan mellan Nya stadens torg och Västra 
Piren. I direkt anslutning norr om Rörstrandsområdet ska ”framtidens arbetsplats” 
byggas. Detta område ska kommunikations- och upplevelsemässigt samverka med 
Rörstrand och indirekt bli en sammanbindande länk mellan stadens centrum och Vänern 
[10]. Projektet ledde fram till ett förslag med inriktning enligt följande: 

•  Reservera mark norr om Rörstrand för att planera framtidens arbetsplats kombinerat 
med bostäder.  

•  Flytta tung hamnberoende industri till Östra hamnen.  

•  Planera en strandpromenad från torgbron till Västra Piren. 

Förslaget antogs av Lidköpings kommunfullmäktige 1996-06-17.  



 Detaljplaneläggning av bostäder i nära angränsning till avloppsreningsverk 
 

 12 

6.3 Planprogram 2002-2006 

I det Planprogram som fastställdes 2001-12-18 [11] har kommunledningskontoret och 
stadsbyggnadskontoret arbetat fram ett program som syftar till att vara vägledande för 
byggnadsnämndens/stadsbyggnadskontorets arbetsplanering när det gäller planarbetet. 
En fördjupad översiktsplan över centralorten bl a med visionen om Västra hamnen finns 
med bland de högt prioriterade arbetsuppgifterna. Högst prioritet har dock en revidering 
av Lidköpings kommuns översiktsplan som beräknas fastställas i april år 2003. 

6.4 Miljömål 

Riksdagen har antagit femton nationella miljökvalitetsmål som ska ligga till grund för 
den fortsatta miljöpolitiken. Det mål som i första hand är av betydelse för en kommuns 
fysiska planering är målet ”God bebyggd miljö” (prop 2000/01:130).   

”Städer, tätorter och annan bebyggd miljö skall utgöra en god och 
hälsosam livsmiljö samt medverka till en god regional och global 
miljö. Natur- och kulturvärden skall tas till vara och utvecklas. 
Byggnader och anläggningar skall lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, 
vatten och andra resurser främjas. Inriktningen är att 
miljökvalitetsmålet skall nås inom en generation”.  

Regeringen har antagit förslag till delmål för miljökvalitetsmålen och kommuner och 
länsstyrelser har i uppgift att ta fram program och strategier för hur man ska nå dessa. I 
planprogram 2002 – 2006 formulerar Lidköpings kommun de kommunmål som ska 
ange inriktningen för den fysiska planeringen [11]: 

•  Lidköpings kommun skall vara attraktiv för verksamheter och boende. Antalet 
arbetstillfällen ska öka.  

•  Bostadsområden med olika upplåtelseformer skall finnas tillgängliga. Alla ska 
kunna få sitt bostadsbehov tillgodosett. Segregerat boende skall motverkas. 

•  Miljöhänsyn skall tas i all verksamhet. Kommunen skall utvecklas till ett hållbart 
samhälle både ekologiskt, socialt och ekonomiskt.  

•  Kommunen skall ha en väl fungerande offentlig service där utbudet utvecklas med 
invånarnas behov som grund. 

7 Revidering av kommunens översiktsplan 
I samband med revidering av Lidköpings kommuns översiktsplan bildades i början av 
1999 arbetsgrupper som fick i uppgift att behandla olika aspekter i planarbetet. 
Grupperna fick instruktioner om att ensidigt prioritera sina särintressen utan att snegla 
på ev kända konflikter samt göra framtidsbedömningar utifrån nuvarande förhållanden 
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och kända utvecklingstendenser. Konsekvensbedömningar av framlagda förslag skulle 
också göras. Fyra av dessa grupper vars arbete inverkar på Västra hamnen-området är 
grupperna ”Boende och samhällsservice”, ”Vattenanvändning”, ”Friluftsliv” och 
”Naturvård” [12].  

7.1 Arbetsgruppen ”Boende och samhällsservice” syn på 
Västra hamnen-området 

Arbetsgruppen för boende och samhällsservice menar att det finns förutsättningar för att 
skapa en ny stadsdel i Västra hamnen, där man, som de beskriver ”har utsikt över 
Kinneviken med fri horisont, Kinnekulle, hamninloppet och Västra Piren”. Gruppen 
föreslår följande: ”Upprätta plan för exploatering av verksamheter kombinerat med 
bostäder i Västra hamnen”. 

Arbetsgruppen föreslår en utredning av förutsättningarna för stadsmässig, småskalig 
bebyggelse i Västra hamnen där byggnaderna ska innehålla olika funktioner och utbud. 
Bostäder, allmänna platser och verksamheter ska integreras och lokaliseras kring 
allmänna platser och torg. Området skall ges en öppen, inbjudande karaktär med ett 
spännande arkitektoniskt uttryck där allmänheten har tillträde. Man är också mån om att 
skapa maximal visuell synkontakt med Vänern och även med Nya stadens torg. 

En utredning föreslås även kring ytterligare utfyllnad av Vänern för uppförande av 
byggnader mm. Arbetsgruppen konstaterar att hamnverksamheten vid en exploatering 
måste flyttas från Västra till Östra hamnen, vilket skulle medföra att även Östra hamnen 
utreds för den nya verksamheten. Planförslaget innebär också att det till området nära 
angränsande avloppsreningsverkets omgivningspåverkan måste studeras och åtgärdas. 

I rapporten framkommer att arbetsgruppen anser att befintlig industri väster om 
Fiskaregatan ska vara kvar, men att man vid nyetablering och större investeringar bör 
undersöka alternativa lokaliseringar samt att man på lång sikt tar bort tung industri även 
här (Bilaga A). Bebyggelsen i Västra hamnen föreslås utformas med speciell hänsyn till 
de olika väderleksförhållanden som förekommer vid Vänern. 

7.2 Arbetsgruppen ”Vattenanvändning” syn på Västra 
hamnen-området  

Gruppen konstaterar att avloppsreningssystemet i Lidköpings kommun är väl utbyggt 
och att kapacitet finns för ytterligare anslutningar. De menar att anläggningen har en 
begränsad omgivningspåverkan men framhåller att reningsverket i framtiden kan behöva 
anlägga våtmarker för rening av avloppsvattnet om det i framtiden ställs krav på 
kemikaliefria reningsmetoder. Kommunens viljeinriktning inför revideringen av 
översiktsplanen är att man vill reservera områden för våtmark vid reningsverket och att 
minimera omgivningspåverkan från reningsverket alternativt flytta det på sikt. 
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      Vy från Västra hamnen i Lidköping                                                                   Foto: M-A Eriksson 

 

7.3 Arbetsgruppen ”Friluftsliv” syn på Västra hamnen-området  

Gruppen betonar vikten av ett aktivt friluftsliv med möjligheter att vistas i naturen. De 
ser det som en viktig uppgift för planeringen att bibehålla, utveckla och göra 
naturområden tillgängliga varför de föreslår en promenad längs Lidköpingskusten från 
Västra hamnen till Villa Giacomina. 

7.4 Arbetsgruppen ”Naturvård” syn på Västra hamnen-
området 

Denna arbetsgrupp vill se Västra hamnen-området utformad som naturpark bl a för 
förekomsten av orkidéer som finns i området. De vill dessutom att utsikten mot sjön inte 
ska skymmas av industribyggnader eller hus.  
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8 Lidköpings avloppsreningsverk 
Lidköpings avloppsreningsverk är beläget på fastigheten Släggan 2 i Lidköping norr om 
centrum intill Vänern, där det har varit i drift sedan hösten 1976. Reningsverket ligger i 
huvudsak inom industriområde men gränsar i väster mot en småbåtshamn. Avståndet till 
närmaste bostadsbebyggelse är drygt 500 m och till det tänkta bostadsområdet i Västra 
hamnen är det ca 180 m. Till avloppsreningsverket hör ett ca 30 mil långt ledningsnät 
och 50 pumpstationer runt om i kommunen.  

1998 byggdes reningsverket om för att uppfylla de ökade krav på kvävereduktion som 
då ställdes. Avloppsreningsverket är dimensionerat för ca 45 000 pe*  och tar i dagsläget 
emot avloppsvatten från ca 33 000 pe, inklusive spillvatten från industri. 
Avloppsreningsverkets drift är taxefinansierat och en användare betalar efter antal m3 
förbrukat renvatten. Industrier har tillägg beroende på typ och mängd av spillvatten som 
lämnas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Karta: Avloppsreningsverket och Västra hamnen-området 

                                                 
* Personekvivalenter beräknas som kvoten mellan den tillståndsgivna eller dispensprövade 

föroreningsbelastningen med avseende på biokemisk oxygenförbrukning mätt under sju dygn (BOD7) och 

den specifika föroreningsmängden, 70 g BOD7/person och dygn [15]. 

 

Avloppsreningsverk 



 Detaljplaneläggning av bostäder i nära angränsning till avloppsreningsverk 
 

 16 

8.1 Drift och kontroll 

Lidköpings kommun, Gatukontoret är huvudman för avloppsreningsverket och 
förvaltningen handhas av VA-enheten i tekniska nämnden. På verket arbetar tre 
drifttekniker och en driftledare. På icke ordinarie arbetstid finns en person i ständig 
beredskap på VA-verk samt ytterligare två på ledningsnätet. Avloppsreningsverket har 
en kontinuerlig kontroll av inkommande och utgående vatten enligt Länsstyrelsens 
kontrollprogram [13].   

8.2 Tillstånd och tillsyn 

Avloppsreningsverket är tillståndspliktigt enligt miljölagstiftningen, en sk B-anläggning 
och har av Länsstyrelsen i Västra Götaland fått tillstånd beviljat 1998-11-23. Huvudman 
för verket är Lidköping kommun, Gatukontoret och Lidköpings kommuns Miljö och 
Hälsoskyddsnämnd sköter tillsynen av verket sedan juli 2001. 

I Länsstyrelsens tillståndsbeslut [13] finns villkor för avloppsreningsverkets verksamhet, 
villkoren för buller, lukt och vatten är följande:  

Buller ska begränsas så att det som riktvärde inte ger upphov till högre ekvivalent 
ljudnivå utomhus vid bostäder än:  

50 dB(A) Vardagar dagtid (07-18) 

40 dB(A) Samtliga dygn nattetid (22-07) 

45 dB(A) Övrig tid 

 

Den momentana ljudnivån får nattetid vid bostäder inte överstiga 55 dB(A). Om bullret 
innehåller impulsljud eller hörbara tonkomponenter skall ovan angivna värden sänkas 
med 5 dB(A)-enheter.  

Om störande lukt uppkommer i reningsverkets omgivning ska åtgärder vidtas 
omgående. För att komma fram till vilka åtgärder som är nödvändiga ska en utredning 
göras som klarlägger källor för lukten och lämnar förslag till åtgärder. Miljö och 
Hälsoskyddsnämnden får besluta om vilka åtgärder som ska vidtas.   

Resthalter i utgående behandlat avloppsvatten får 

•  som riktvärde ej överstiga 10 mg BOD7/l och 0,3 mg totalfosfor/l beräknade som 
månadsmedelvärde och 15 mg totalkväve/l beräknat som årsmedelvärde. 

•  som gränsvärde ej överstiga 15 mg BOD7/l och 0,5 mg totalfosfor/l beräknade som 
medelvärde för kalenderkvartal. 

Dessutom ska en fortlöpande kontroll av avloppsanläggningens funktion  och tillståndet 
i recipienten utföras. 
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8.3 Avloppsvattenrening    

Lidköpings avloppsreningsverk är ett sk trestegsreningsverk med mekanisk, biologisk 
och kemisk rening. Driftsövervakningen är datoriserad och sker i realtid. I genomsnitt 
kommer ca 12 000 m3 avloppsvatten till avloppsreningsverket varje dygn för att renas.   

Först avlägsnas grövre föroreningar i den mekaniska reningen med fingaller, luftade 
sandfång och försedimentering där föroreningarna sjunker till botten. 

I den biologiska reningen sker den största kvävereduktionen i ett aktivslamsystem, med 
kväverening i en oluftad anoxzon och en luftad nitrifieringszon, med tillhörande 
mellansedimenteringsbassänger, mikroorganismer odlas och syre tillsätts vilket gör att 
lösta organiska ämnen förvandlas till fasta som kan avskiljas från vattnet. Funktionen 
för kväverening är baserad på recirkulationsprincipen.  

Slutligen finns ett tredje steg för kemisk fällning med flockningsbassänger och 
separation med flotationsbassänger som gör att fosfor avskiljs. Flotationssteget utnyttjas 
som efterfällnings- och poleringssteg. Man kan också återföra flotationsslam till 
aktivslamsystemet. 

Hela reningsprocessen sker i parallella linjer vilket minskar risk för driftstörningar vid 
underhåll och reparation etc. Utsläppet av det behandlade avloppsvattnet sker i Lidan 
strax innanför dess utflöde i Vänern. 

 

 

       Reningsbassänger på avloppsreningsverket i Lidköping                             Foto: M-A Eriksson  
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8.4 Slambehandling  

Slambehandling sker genom att de olika slamtyperna förtjockas och avvattnas med 
centrifug, stabilisering. Det stabiliserade slammet hygieniseras för närvarande genom 
kompostering på Kartåstippen i Lidköpings kommun och har under 2001 använts som 
sluttäckningmassor där.  

8.5 Kemikaliehantering 

Fällningskemikalierna levereras med tankbil ca en gång i månaden och pumpas in i 
tank, varifrån den doseras automatiskt till reningsprocessen. Polymer levereras och 
förvaras i storsäck. Från storsäcken sugs omgångar om ca 50 kg in i behållare där den 
blandas med vatten för automatisk dosering i processen. All kemikaliehantering är 
sluten för att förhindra spill.   

8.6 Positiva bieffekter 

Sedan man installerat en värmepump med ackumulatortank vid avloppsreningsverket 
kan värmen i det behandlade vattnet tas tillvara innan det släpps ut i Lidan. Detta gör att 
avloppsreningsverket har kunnat minska sin förbrukning av eldningsolja från ca 50 – 60 
m3/år till ca 5 – 10 m3/år.  

9 Avloppsreningsverks omgivningspåverkan 
Ett avloppsreningsverk medför påverkan på miljön genom utsläpp till vatten, mark och 
luft. Maskiner på och transporter till avloppsreningsanläggningen kan orsaka buller i 
omgivningen och slamhanteringen påverkar miljön både vid reningsverket och i den 
fortsatta användningen. Då man planerar annan verksamhet intill ett avloppsreningsverk 
krävs att man beaktar skyddsavstånd gentemot den nya bebyggelsen med hänsyn till 
avloppsreningsverkets omgivningspåverkan, främst med tanke på lukt och buller [14]. 
Ett första steg i detta blir då att utreda avloppsreningsverkets förekommande påverkan 
på miljön.    

9.1 Lukt och bakteriespridning  

Den lukt som ett avloppsreningsverk ger upphov till orsakas enligt Naturvårdsverket 
[15] av gaser i den biologiska aktiviteten och från luktande föroreningar i tillfört 
avloppsvatten från industrier. Dåligt rengjorda bassängväggar och rännor kan också 
orsaka lukt. Lukt uppstår även i och omkring reningsverket i samband med utlastning 
och borttransport av slam.  

Avloppsvatten innehåller olika mikroorganismer tex. bakterier och virus. Kunskaperna 
om spridningen av sjukdomsalstrande bakterier från avloppsreningsverk är begränsade 
[15]. Men spridning förekommer i verkets omedelbara närhet och orsakas främst av 
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aerosolbildande processer såsom luftning eller spridning av avloppsvattnet över 
bäddmaterial. Enligt Boverket m fl [7] har olika undersökningar visat att på ett avstånd 
av 200 m från reningsverket är antalet bakterier obetydligt jämfört med normala 
förhållanden.    

Faktorer som påverkar luktspridningen är bl a avståndet till luktkällan, vindriktningen  
och vindhastighet, avskärmande byggnader, topografi och vegetation, luftfuktighet mm 
[16].  I Naturvårdsverkets branschfaktablad [15] finns följande förslag till åtgärder för 
att minska problem med lukt. 

•  Förbättra reningsverkets skötsel (tex rengöring och begränsning av driftsavbrott). 

•  Bygga över öppna anläggningar så att frånluften om möjligt kan samlas till en 
utsläppspunkt och renas. 

•  Rena frånluften vid redan överbyggda reningsverk, tex med hjälp av kompostfilter. 

•  ”Friska upp” avloppsvattnet genom luftning och vid behov öka slamstabiliseringen. 

•  Vid behov ändra slamhanteringen. 

•  Begränsa / rena luftutsläpp från grovavskiljningen. 

För att kontrollera lukt kan en luktundersökning utföras med hjälp av en grupp personer, 
en s k luktpanel [15]. 

9.1.1 Lukt vid avloppsreningsverket i Lidköping 

Genom sk jonisering av luften inne i avloppsreningsverket har en bättre luft och miljö 
åstadkommits. All inomhusluft passerar genom ett ca 100 m2 stort kompostfilter 
placerat i marknivå. Filtret installerades vid verkets ombyggnad 1998. Kompostfilter har 
enligt Boverket m fl [7] installerats vid flera avloppsreningsverk i Sverige där man haft 
problem med lukt och erfarenheten är att luktproblemen minskat väsentligt samt att 
filtren dessutom är enkla att sköta och driftssäkra.  

Det mekaniska reningssteget, grovavskiljningen är inbyggd för att minimera lukt. 
Reningsbassängerna finns utomhus och orsakar viss lukt. Gatukontoret är mån om att 
bästa möjliga teknik används för att rena spillvattnet i kommunen. Regelbundna prover 
på industrins spillvatten tas för att kontrollera att ställda gränsvärden hålls. 
Skyddsronder som dokumenteras och följs upp görs årligen och personalen på 
avloppsreningsverket är välutbildad och har hög kompetens inom sina arbetsområden. 

Utlastning och borttransport av slam görs utomhus, helt öppet vilket orsakar lukt. 
Lastning sker ca 3 ggr/dag. Tömning av septitankbilar som hanterar avloppsvatten från 
enskilda hushåll på landsbygden innebär inget problem med lukt eftersom slammet 
lämnas framför ett galler där luftutsug finns och förs sedan vidare tillsammans med 
annat slam till slambassänger. Externslammet förekommer under tiden mars till 
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december då antalet bilar kan uppgå till ca 2 – 3 bilar/dag, ibland fler. Lastning och 
tömning sker i första hand under dagtid men kan vid enstaka tillfällen ske på annan tid.  

Vid de fyra slutstationspumpar som pumpar avloppsvattnet till verket finns 
reservkraftverk som automatiskt startar vid ett ev strömavbrott. Risken för 
driftstörningar pga strömavbrott blir genom detta minimal. Reservkraften provkörs en 
gång i månaden. De parallella linjerna inne på avloppsreningsverket gör också att man 
kan underhålla och reparera utan påverkan på verkets drift. 

9.2 Vindförhållanden 

En faktor som påverkar spridningen av lukt och bakterier är vindens riktning. Enligt 
vindstatistik uppmätt på Såtenäs flygflottilj under åren 1990 – 2001 är den förhärskande 
vindriktningen sydvästlig (Bilaga C). Enligt meteorolog Erik Johansson gäller generellt 
samma vindförhållanden i Lidköping som i Såtenäs varför mätningens resultat också är 
tillämpbar på Västra hamnen-området i Lidköping. I bilden nedan är vindrosen infogad 
med centrum över avloppsreningsverket. Den röda linjen representerar vindens frekvens 
i procent och den blå linjen representerar vindens hastighet i knop. Båda linjerna 
använder samma skala. Bilden visar att ca 10 % av all vind är östlig till nordöstlig, 
vilket är vindriktningen mot det tilltänkta planområdet. Stor del av vinden, ca 40 %, är 
sydvästlig och blåser ut över Vänern.   

 

 

 

 

 

 

 

                           

 

 

 

 

 

                                Karta: Vindros infogad över avloppsreningsverket. 
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9.3 Buller  

Det buller som kan förekomma i och omkring ett avloppsreningsverk orsakas av fläktar, 
pumpar, kompressorer och slamcentrufuger. Lastning, lossning samt transport av 
kemikalier och slam kan också orsaka buller. Enligt Boverket m fl [7] har trafiken till 
och från avloppsreningsanläggningar vanligen inte sådan omfattning att den anses ge 
upphov till störande ljud i omgivningen.  

Naturvårdsverket ger i sitt branschfaktablad [15] följande förslag till möjliga åtgärder 
för att minska ljudnivån. 

•  Utföra eller förbättra inbyggnader och avskärmningar av bullrande utrustning och 
verksamheter. 

•  Placera fläktar (intagsdelar) bort från bebyggelse. 

•  Byta till utrustning som bullrar mindre.  

•  Begränsningar i tid av lastning, lossning och transporter.   

9.3.1 Buller förekommande på Lidköpings avloppsreningsverk 

På reningsverket i Lidköping är blåsmaskiner överbyggda med ljudisolering samt är 
placerade inomhus tillsammans med frånluftsfläkt och kompressorer. På verket ses inte 
dessa maskiner som någon källa till störning annat än om man ska gå in i rummet eller 
vistas precis utanför. Även verkets slamcentrifug finns inomhus. Vid lastning av slam 
och tömning av septitankbilar förekommer visst buller eftersom detta sker utomhus.   

9.4 Vattenutsläpp 

Recipient för det behandlade avloppsvattnet är Lidan, omedelbart innan dess utflöde i 
Vänern, vilken karaktäriseras som näringsfattig. Enligt arbetsgruppen för 
vattenanvändning [12] är föroreningsmängden av fosfor, kväve, BOD och metaller en 
försumbart liten mängd i jämförelse med vad som kommer uppströms i Lidan. Det 
konstaterar även Länsstyrelsen i sitt tillståndsbeslut. De anser dock att målsättningen bör 
vara att minska utsläppen så långt det är tekniskt-ekonomiskt möjligt vilket motiverar 
fastställandet av långtgående reningskrav [13]. 

10 Skyddsavstånd 
Boverket m fl har i rapporten ”Bättre plats för arbete” [7] redovisat sin syn på hur man 
med hänsyn till miljö, hälsa och säkerhet ska planera för nya arbetsområden. De 
redovisar olika verksamheters risker och anger riktvärden för skyddsavstånd. Enligt 
författarna är riktvärdena närmast att betrakta som ”ett försiktighetsmått” och ”ett 
uttryck för god planering” och ”bör inte underskridas utan att det finns särskilda motiv”. 
Skyddsavståndet har två innebörder; att skydda befintlig och tillkommande bebyggelse 
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för verksamheten och att garantera verksamheten utvecklingsmöjlighet för framtiden. 
Om bostäder finns inom verksamhetens närområde, så att riktvärde för skyddsavstånd 
inte går att tillämpa, bör på sikt, farlig eller störande verksamhet ändras, tas bort eller 
ersättas av mindre farlig eller störande verksamhet.     

Skyddsavstånd räknas normalt från en planerad ny bostadsbebyggelse till närmaste 
riskfyllda eller störande verksamhet. Om skyddsavståndet inte preciseras i en plan 
genom bestämmelsegräns räknas skyddsavstånd från omgivande bebyggelse till 
arbetsområdets  gräns men om störningen kan preciseras till sitt läge och begränsas 
genom särskild planbestämmelse räknas skyddsavståndet till bestämmelsegränsen [7]. 

Enligt Boverket m fl är avloppsreningsverket i sig självt oftast ingen källa till olyckor 
men det är en känslig och viktig del i kommunens vattenförsörjning. 1 000 m anges som 
riktvärde för skyddsavstånd mellan avloppsreningsverk och bostäder då reningsverket är 
dimensionerat för mer än 20 000 pe. Bedömningen som är erfarenhetsmässigt grundad, 
är en sammanvägd bedömning av riskerna för miljö, hälsa och säkerhet och ska vara 
vägledande för den fysiska planeringen. Boverket m fl menar att riskhänsyn i den 
fysiska planeringen handlar om lämplighetsbedömning från fall till fall och att 
skyddsavstånd vid planläggning enligt PBL bör bedömas långsiktigt och allsidigt [7].  

I rapporten listas omständigheter som kan vara grund för kortare respektive utökat 
skyddsavstånd. Skyddsavståndet kan vara något kortare än riktvärdet om det är fråga 
om: 

1. en verksamhet av mindre omfattning 

2. kort drifttid 

3. intermittent drifttid 

4. gynnsam topografi 

5. avskärmande bebyggelse 

6. särskilt avancerad störningsbegränsande teknik 

 

Utökat skyddsavstånd kan vara motiverat om det är fråga om: 

A. föråldrad produktionsanläggning 

B. stor verksamhet eller stor produktion 

C. kontinuerlig drift 

D. stor omfattning av tunga transporter  

 

Författarna framhåller att bedömningen av vad som kan vara ett lämpligt skyddsavstånd 
innebär att man i planeringen måste ta hänsyn till lokala faktorer och särskilda 
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omständigheter i varje enskilt fall samt att kombinera skyddsavståndet med andra 
åtgärder. De menar att fastläggandet av ett skyddsavstånd är den viktigaste och mest 
effektiva åtgärden som kan vidtas för att säkerställa miljö, hälsa och säkerhet. Men de 
säger också att ”inom de skyddsavstånd som anges för miljöstörande verksamhet kan 
och bör vid en god planering andra, mindre störande verksamheter finnas, exempelvis 
kontor, lager, butiker, hantverk etc. Skyddsavstånd bör inte adderas till varandra utan en 
ask-i-ask princip bör tillämpas. Även möjligheterna att använda skyddsområden för 
olika arealkrävande kretsloppslösningar bör tas till vara” [7]. 

Persson är i rapporten ”Riskhänsyn i fysisk planering” [17] mera kritisk till 
tillämpningen av skyddsavstånd och säger att det i Sverige råder osäkerhet om hur och 
vilka skyddsavstånd som ska tillämpas. Han menar att detta indikerar den osäkra grund 
som skyddsavstånden vilar på.  

I rapporten rangordnas tre typer av åtgärder för att minska sannolikheten för att en större 
olycka eller en allvarlig störning i viktiga samhällsfunktioner ska inträffa, eller för att 
reducera konsekvenserna av den olycka/störning  som redan inträffat: 

1. Åtgärder som gör att sannolikheten för att olycka/störning ska inträffa minskar, tex 
utbildning, instruktioner, rutiner, bättre material etc.  

2. Åtgärder som ger bättre skydd åt skadeobjektet, tex mekaniska skydd, placering av 
bebyggelse, ventilationssystem etc.  

3. Skyddsavstånd, är den minst lämpliga typen av åtgärd och ska endast användas när 
andra typer av åtgärder inte är tillräckliga.  

Författaren säger att ”ur fysisk planeringssynpunkt är skyddsavstånden olämpliga då de 
på sikt riskerar att fragmentera stadsbygden och skapa större miljöolägenheter än de gör 
nytta”.  

11 Slutsats 

11.1 Detaljplaneläggning av Västra hamnen i Lidköping 

Det första steget i detaljplanearbetet är att klara ut vad som behöver bestämmas i fråga 
om användningen av mark och vatten. Detta examensarbete utgår från den skiss som 
stadsbyggnadskontoret tagit fram för området som säger att marken ska användas till 
bostäder, park och verksamheter tex i form av kontor (Bilaga B). 

Nästa steg är att klara ut de villkor som måste ställas på planläggningen för att den ska 
kunna bidra till att förebygga risker för ohälsa och störningar. Att detaljplanen ska 
innehålla en miljökonsekvensbeskrivning är uppenbart eftersom planläggning av Västra 
hamnen medför en betydande påverkan både vad gäller miljön, hälsan och 
hushållningen med mark och vatten. Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva 
effekter, även långsiktiga och indirekta, som man kan förvänta sig att 
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plangenomförandet medför. Effekter på djur- och växtliv, människors hälsa, vatten, 
råvaror, energi, landskapsbild, kulturmiljö och hushållning med mark och vatten ska 
redovisas för att kunna utgöra ett brett underlag för beslut om detaljplanen. 

Fakta som bearbetats i detta examensarbete har visat att när man planlägger i närheten 
av ett avloppsreningsverk är det främst lukten på avloppsreningsverket och hur lukten 
sprids som man måste ta hänsyn till. Villkoren i planarbetet för Västra hamnen-området 
kommer därför i huvudsak att utgå ifrån avloppsreningsverkets drift och läge samt de 
faktorer som påverkar luktspridningen. Dessa faktorer är bl a avståndet till luktkällan, 
förhärskande vindriktning och vanligast förekommande vindstyrka, topografi och 
avskärmande byggnader mm. Även buller kan vara en störningskälla att ta hänsyn till. 

Av de uppgifter som framkommit under arbetets gång kan jag konstatera att 
avloppsreningsverket i Lidköping inte är någon stor källa till omgivningspåverkan vad 
avser lukt och buller. Verket får enligt personal både på avloppsreningsverket, ca 2 
klagomål/år och miljö- och hälsoskyddskontoret i Lidköping, aldrig klagomål på lukt. 
Klagomål på buller förekommer ej. Detta ska ses utifrån verkets nuvarande situation där 
avståndet till närmaste bostad är ca 500 m, småbåtshamnen ligger ca 100 m ifrån med en 
trädbevuxen jordvall emellan samt närmaste industrin som ligger ca 50 m från 
avloppsreningsverket.    

11.2 Vindstatistik  

Utifrån vindstatistiken som redovisats tidigare konstaterar jag att Västra hamnen-
området ligger i ett fördelaktigt läge med avseende på luktspridningen med vinden. 
Området som är aktuellt för bostäder ligger i sydöst till östlig riktning från 
avloppsreningsverket och vindarna som blåser i de riktningarna motsvarar enbart  
ca 10 % av den totala vinden. Vindstyrkan i denna riktning har en medelhastighet på  
ca 10 knop (5 m/s), att jämföra med den totala vindens medelhastighet som ligger på  
ca 8,6 knop (4,3 m/s). Dessa vindstyrkor benämns som måttliga vindar (Bilaga D).   

11.3 Tillämpning av skyddsavstånd  

Inför detaljplaneläggning för bostads- och kontorsändamål har man att ta ställning till 
om man ska tillämpa skyddsavstånd gentemot avloppsreningsverket och i så fall vilket 
avstånd. Det ungefärliga avståndet mellan avloppsreningsverket och det för bostäder 
avsedda området i Västra hamnen är ca 180 m och verket har kapacitet för 45 000 pe. 
Boverket anger i sina rekommendationer ett riktvärde på 1 000  m när 
avloppsreningsverket är dimensionerat för 20 000 pe eller över. De framhåller dock att 
man i bedömningen måste ta hänsyn till lokala faktorer och särskilda omständigheter.  

Utifrån Boverkets lista med omständigheter som kan medföra kortare eller utökat 
skyddsavstånd ges här utgångspunkter för bedömning av hur skyddsavståndets 
tillämpning kan göras vid avloppsreningsverket i Lidköping. 
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Grund för kortare skyddsavstånd Bedömning  Kommentar  

1. En verksamhet av mindre 

omfattning 

Relevant / Ej relevant Verket i Lidköping bedöms som ett medelstort 

kommunalt verk. 

2. Kort drifttid Ej relevant Drift sker dygnet runt. 

3. Intermittent drifttid Ej relevant Drift sker dygnet runt. 

4. Gynnsam topografi  Ej relevant Verket ligger öppet i förhållande till Västra 

hamnen. 

5. Avskärmande bebyggelse Ej relevant Verket ligger öppet i förhållande till Västra 

hamnen. 

6. Särskilt avancerad 

störningsbegränsande teknik. 

Relevant  Kompostfilter finns installerat. Inbyggda 

maskiner. Krav på utsläppsnivåer uppfylls.  

 

Grund för utökat skyddsavstånd  Bedömning  Kommentar  

A. Föråldrad produktionsanläggning Ej relevant Modernt avloppsreningsverk. Verket byggdes om 

1998 för att klara ökade krav på kväverening. 

B. Stor verksamhet eller stor 

produktion  

Relevant / Ej relevant  Verket i Lidköping bedöms som ett medelstort 

kommunalt verk. 

C. Kontinuerlig drift Relevant  Drift sker dygnet runt.  

D. Stor omfattning av tunga 

transporter.  

Ej relevant  Transporter till och från verket bedöms inte pågå i 

stor omfattning. 

 

Det som talar för ett kortare skyddsavstånd är avloppsreningsverkets tekniska standard. 
Verket är ombyggt (1998) och kompostfilter, där all inomhusluft passerar, finns 
installerat.  Bullrande maskiner finns inomhus och grovavskiljningen, som är det 
mekaniska reningssteget i processen, är överbyggd. Det som skulle tala för utökat 
skyddsavstånd är den kontinuerliga driften vilket i avloppsreningsverkets fall kan 
ifrågasättas eftersom ett driftstopp kan orsaka problem med störningar i form av lukt 
som följd.  

En viktig faktor att ha med vid bedömningen av skyddsavståndet är de 
undersökningsresultat som visat att, på ett avstånd av 200 m från avloppsreningsverk, 
antalet bakterier är obetydligt jämfört med normala förhållanden.  
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11.4  Förslag till åtgärder som minskar lukt och buller 

Utifrån befintliga fakta som kommit fram vad gäller avloppsreningsverkets drift och 
redan utförda åtgärder som påverkar lukt och buller, ges här förslag till åtgärder som 
ytterligare kan minska avloppsreningsverkets påverkan på omgivningen. 

Åtgärd Resultat  

Bygga över reningsbassängerna. Minskar lukt och väsande ljud från luftningsprocessen.  

Bygga in platsen för lastning av slam.  Minskar lukt och buller.  

Köra slammet i slutna containers. Minskar lukt. 

 

11.5  Utformning av detaljplan  

Efter att man identifierat luktkällan och fått en uppfattning om spridningsbilden kan 
man i detaljplanen utforma planbestämmelser som förebygger och minskar risken för 
störning i området. Detta steg av planarbetet handlar om genomförandefrågor där man 
ska komma fram till hur den bestämda användningen ska genomföras utifrån önskemål 
och krav inom ramen för detaljplan.  

I detaljplanen ska finnas bestämmelser om markens användning. Bostäder, kontor, park 
etc. kan också regleras. Man kan även precisera områden för parkeringsplatser och 
garage eller bestämma att marken inte får bebyggas. Det går att reglera byggnaders 
största och minsta omfattning på marken och vad byggnaden ska innehålla, tex kan 
anvisas handel på byggnads bottenvåning och bostäder på övervåning. Om man vill 
precisera omfattning och placering av buskar och träd för att få effekter på vindens 
spridning av lukt görs det genom planbestämmelser som skyddar befintlig vegetation 
eller ställer krav på ny vegetations utformning. Även markytans utformning och höjd 
kan regleras samt skyddsanordningar för att motverka störningar från omgivningen tex i 
form av  bullervallar.    

För att komma åt att reglera åtgärder på avloppsreningsverket utformas detaljplanen så 
att även avloppsreningsverket omfattas av planen. Man kan då utforma 
planbestämmelser där man ställer som villkor att inte bygglov ska lämnas för 
bostadsbebyggelse förrän åtgärder som förebygger och minskar luktspridning från 
avloppsreningsverket vidtagits. Åtgärderna kan exempelvis vara att bygga över 
reningsbassängerna och att bygga in platsen för slamlastning.   
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Bilaga A 

 

Karta: Lidköpings hamnområde 
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Bilaga B 

 

              © 1996 Kjell Larsson Stadsarkitekt, Lidköpings kommun 
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Bilaga C 

 
Tabellen ovan innehåller vindobservationer inplacerade efter hastighet (knop) och 
vindriktning (grader).  
 

 
 
I vindrosen ovan representerar röd linje frekvens i procent och blå linje är 
medelhastighet i knop (knop/2 = m/s). Båda linjerna använder samma skala. 
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Bilaga D 

Vinden på land 
 

Vindhastighet 
(m/s) 

I ord Vindens verkningar 

0-0,2 Lugnt Inga; rök stiger nästan rätt upp. 
0,3-1,5 Svag 

vind 
Knappt märkbara; vindens riktning visas av 
skorstensrök. 

1,6-3,3 " Blad rörs; vindfana visar vindens riktning. 
3,4-5,4 Måttlig 

vind 
Blad och tunna kvistar sätts i rörelse. 

5,5-7,9 " Kvistar och tunna grenar rör sig hela tiden; 
damm och lös snö virvlar upp. 

8,0-10,7 Frisk 
vind 

Mindre lövträd börjar svaja; grenar rör sig; 
vågor med kammar på större sjöar. 

10,8-13,8 " Stora trädgrenar rör sig. 
13,9-17,1 Hård 

vind 
Hela träd svajar; man går inte obehindrat 
mot vinden. 

17,2-20,7 " Kvistar bryts från träden; besvärligt att gå i 
det fria. 

20,8-24,4 " Mindre skador på hus; takpannor blåser ner 
. 

24,5-28,4 Storm Träd rycks upp med roten; betydande 
skador på hus. 

28,5-32,6 Svår 
storm 

Stora skador. 

>32,6 Orkan Mycket stora skador. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


