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ENA Energi AB

Miljöprövningsdelegationen

Box 910
745 25 Enköping

Kungörelsedelgivning

Beslut om ändring av prövotidsvillkor P1 i tillstånd enligt 9 kap
miljöbalken för ENA Energis AB verksamhet på fastigheterna
Kryddgården 5:26 m.fl. i Enköpings kommun
Verksamhetskoder enligt 29 kap. 11 § kod 90.210-i, enligt 21 kap. 9 § kod 40.50-i, enligt 8 kap. 5 §
kod 20.40 samt enligt 20 kap. 4 § kod 39.90 enligt miljöprövningsförordningen (2013:251)
Punkt i bilaga 1 till direktiv 2010/75/EU (IED) 5.2a och 1.1
2 bilagor

BESLUT
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutar att ändra
villkor P1 i tillståndsbeslut enligt 9 kap miljöbalken meddelat den 24 juni 2014,
dnr 551-2606-11, för den verksamhet som ENA Energi AB, org.nr. 556153-8389,
bedriver på fastigheterna Kryddgården 3:3, 3:4, 5:26 och 13:14 samt del av
Kryddgården 15:2 i Enköpings kommun. Villkor P1 ska ha följande ny lydelse.
P1. Förbränning av avfallsklassade bränslen, som inte omfattas av undantaget
i 17 § förordningen (2013:253) om förbränning av avfall, får ske i kraftvärmeverket under en prövotid till och med den 13 juni 2020 under
förutsättning att processavloppsvatten inte avleds till spillvattennätet.
Förbränning av avfallsklassade bränslen i kraftvärmeverket ska under
prövotiden ske som samförbränning och omfatta de avfallskategorier
som finns angivna i bilaga 3 till Miljöprövningsdelegationens beslut
den 24 juni 2014, dnr 551-2606-11.
Miljöprövningsdelegationen förordnar med stöd av 22 kap 28 § första stycket
jmf. 19 kap 5 § p 12 miljöbalken att ändringen i tillståndet enligt ovan får tas i
anspråk även om beslutet inte vunnit laga kraft.
Kungörelsedelgivning
Kungörelse om detta beslut införs inom 10 dagar från datum för beslutet i Postoch Inrikes Tidningar samt i ortstidningen Enköpingsposten, (se bilaga 2).
Kungörelsedelgivningen sker enligt reglerna i 47 och 49 §§ delgivningslagen
(2010:1932).
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Redogörelse för ärendet
Bakgrund
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län beslutade den 24 juni
2014 att meddela tillstånd för utökad verksamhet till ENA Energi AB (bolaget).
Tillståndet innehöll villkor för verksamheten samt föreskrifter om utredningar under
en prövotid. Bolaget överklagade Miljöprövningsdelegationens beslut till Mark- och
miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. Domstolen ändrade genom dom den 22 november 2016, mål M 4113-14, Miljöprövningsdelegationens beslut bl.a. på så sätt att
tidpunkten för redovisning av prövotidsutredningarna numera är två år efter det att
tillståndet vann laga kraft. Det innebar att prövotidsredovisningen ska ges in den
13 december 2018. Den provisoriska föreskriften P1 ändrades dock inte av Markoch miljödomstolen. Genom Miljöprövningsdelegationens beslut den 8 juni 2018
förlängdes den angivna tiden i villkor P1 till den 13 december 2019. Bolaget har
den 6 december 2019 inkommit till Miljöprövningsdelegationen med en ansökan
om ytterligare förlängd tid till den 13 juni 2020 genom en ändring av villkor P1 som
bl.a. innehåller ett datum som reglerar hur länge som eldning av avfall får ske.
Tillsynsmyndigheten har i yttrande den 9 december 2019 framfört att man inte har
något att erinra med anledning av bolagets ansökan.
Yrkanden
Bolaget yrkar att prövotidsvillkoret P1 ändras och får följande lydelse.
Förbränning av avfallsklassade bränslen, som inte omfattas av undantaget i 17 §
förordning (2013:253) om förbränning av avfall, får ske i kraftvärmeverket
under en prövotid till och med 13 juni 2020 under förutsättning att processavloppsvattnet inte avleds till spillvattennätet. Förbränningen av avfallsklassade
bränslen i kraftvärmeverket ska under prövotiden ske som samförbränning och
omfatta de avfallskategorier som finns angivna i bilaga 3 till detta beslut.
Bolaget yrkar vidare att Miljöprövningsdelegationen förordnar att Pl i den ändrade
lydelsen ska gälla omedelbart trots att beslutet om ändring inte har vunnit laga kraft
(verkställighetsförordnande).

Sökandens framställan
Den av bolaget yrkade ändringen syftar till att ge Pl den innebörd som ursprungligen åsyftades av Miljöprövningsdelegationen. Som bolaget uppfattar det var
Miljöprövningsdelegationens avsikt att tillåta förbränning av avfallsbränslen med
provisoriska föreskrifter till dess att slutgiltiga villkor för verksamheten fastställs.
Det efterföljande året efter prövotidsredovisningen (13 december 2018 till 13 december 2019) uppfattar bolaget som tid för hantering av ärendet med att fastställa
slutliga villkor för verksamheten. Processen med att fastställa slutliga villkor för
verksamheten pågår men det är inte rimligt att förvänta sig beslut från delegationen
före 13 december 2019. Utan ett framflyttat datum i Pl skulle det ånyo innebära att
bolaget står inför att upphöra med avfallsbränslen fram till dess att slutliga villkor
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beslutats. Detta innebär att bolaget tvingas köpa in en större andel andra bränslen
under en period, något som är till nackdel för förbränningen i anläggningen.
Bolaget har även redan hunnit inhandla bränsle för innevarande driftsäsong. I det
tidigare datumförslaget och beslutet om ändring av Pl underskattades helt enkelt
tiden för hanteringen av ärendet. Det är därför bolagets åsikt att tidpunkten då tillståndet för avfallsförbränning löper ut bör flyttas fram.
Bolaget har tagit till sig Miljöprövningsdelegationens bedömning i dess tidigare
beslut i ärende dnr 551-2984-18 och inkluderar därför en tidpunkt i yrkandet då
tillståndet för avfallsförbränning löper ut, vilket i så fall bör vara den 13 juni 2020.
Detta ger tid för Miljöprövningsdelegationen att meddela slutliga villkor för
verksamheten och sammanfaller även med avslutad driftsäsong för kraftvärmeverket.
Hitintills har till den övervägande delen av avfallsklassade bränslen som förbränts i
anläggningen varit returträ (avfallskoder 170201 och 191207). Returträ har visat sig
utgöra en viktig bas i bränslemixen. Bränslet är torrare än färskt skogsavfall och
bidrar således till att utjämna fukthalten i förbränningen, något som är viktigt för att
uppnå en god förbränning genom hela säsongen. Möjligheten till samförbränning av
GROT och returträ har vidare säkrat tillgången till biobränsle under hela året
eftersom marknaden för respektive vara är i stort sett frikopplade från varandra.
Under våren 2018 genomfördes en riktad proveldning av olika avfallsbränslen med
olika inblandningsgrader. Syftet med proveldningen var att visa hur väl de olika
avfallsbränslena lämpade sig för förbränning i anläggningen utifrån vald teknik
(såsom in- och utmatningssystem för bränsle och askor), olika förbränningstekniska
aspekter och eventuell miljöpåverkan. I samband med den riktade proveldningen
genomfördes mätningar av utsläpp till luft och vatten. All proveldning skedde i
samråd med tillsynsmyndigheten som hade beretts möjlighet att lämna synpunkter
på provtagningsplanen. Resultaten av dessa proveldningar har redovisats till
Miljöprövningsdelegationen inför att de slutgiltiga villkoren för verksamheten
fastställs.
Det bedöms inte uppstå några negativa miljökonsekvenser om bolagets ansökan
bifalls. I bilaga 1 redovisas utsläppen till luft och vatten från samförbränningsanläggningen under prövotiden. Där framgår att kraven i förordningen (2013:253)
om förbränning av avfall och gällande provisoriska föreskrifter i huvudsak har
innehållits.
Enligt 24 kap. 8 § miljöbalken får villkor eller andra bestämmelser i ett tillstånd
upphävas eller ändras om det är uppenbart att villkoret inte längre behövs eller är
strängare än nödvändigt eller om ändringen påkallas av omständigheter som inte
förutsågs när tillståndet gavs. Bestämmelsen är inte tillämplig på provisoriska
föreskrifter som endast gäller i avvaktan på att sådana slutliga villkor och andra
bestämmelser som anges i 24 kap. 8 § kan föreskrivas. Att tillståndsmyndigheten
har rätt att fritt ändra de provisoriska föreskrifterna framgår också av Miljöprövningsdelegationens beslut. På sid 6 i beslutet anges att de provisoriska
föreskrifterna gäller till dess Miljöprövningsdelegationen beslutat annat.

BESLUT

4 (4)

2019-12-12

Dnr: 551-8912-2019

Miljöprövningsdelegationen

Även om 24 kap. 8 § skulle tillämpas föreligger förutsättningar för att ändra den
provisoriska föreskriften P1. Miljöprövningsdelegationen kunde, när tillståndet
gavs, inte förutse att Mark- och miljödomstolen skulle komma att ändra tidpunkten
för ingivande av prövotidsredovisningen utan att samtidigt anpassa den provisoriska
föreskriften Pl till de nya förutsättningarna. Föreskriften är vidare i sin nuvarande
utformning uppenbart strängare än nödvändigt. Syftet med föreskriften är att
möjliggöra förbränning av avfallsbränslen under prövotiden så att erforderliga
utredningar kan genomföras. Det syftet kan inte uppnås med föreskriftens
nuvarande utformning.
Sammanfattningsvis föreligger förutsättningar för att ändra den provisoriska föreskriften P1. Inga nämnvärda miljökonsekvenser kan förutses uppstå till följd av
ändringen. Däremot skulle den provisoriska föreskriften P1 i dess nuvarande
utformning medföra mycket negativa konsekvenser för bolaget om den inte
ändrades. Bolagets ändringsansökan bör därför bifallas.
Med hänsyn till att rätten att förbränna avfallsbränslen upphör redan den 13 december 2019 hemställer bolaget om en skyndsam handläggning. Om beslut om ändring
inte kan meddelas före 13 december 2019, bör beslutet om ändring av den provisoriska föreskriften Pl även i det fallet förenas med verkställighetsförordnande.

Miljöprövningsdelegationens bedömning
Mot bakgrund av vad bolaget anfört anser Miljöprövningsdelegationen att villkor
P1 ska ändras i avvaktan på att slutliga villkor för verksamheten har fastställts.
Miljöprövningsdelegationen finner att beslutet ska utformas så att det kan tas i
anspråk även om det inte vunnit laga kraft.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas hos Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.
--Detta beslut har fattats av Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i
Uppsala län. I beslutet har länsassessor Mikaela Öster, ordförande, och miljöskyddshandläggare Lars Andersson, miljösakkunnig deltagit. Ärendet har
beretts av miljöskyddshandläggare Bernt Forsberg.
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Så här hanterar vi dina personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa hittar du på www.lansstyrelsen.se/dataskydd.
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Bilaga 1
HUR MAN
ÖVERKLAGAR HOS MARK- OCH MILJÖDOMSTOLEN
BILAGOR

1. Hur man överklagar till Nacka tingsrätt, mark- och miljödomstolen.
om kungörelsedelgivning
Om Ni2.ärBeslut
missnöjd
med Miljöprövningsdelegationens beslut kan ni överklaga
detta hos mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt.

SÄNDLISTA

Det görNaturvårdsverket,
Ni genom att i ett 106
brev48
tillStockholm
mark- och miljödomstolen
Enköpings kommun, Miljö- och byggnadsnämnden, 745 80 Enköping
-tala
omEnergi
vilket beslut
Ni överklagar,
genom att ange ärendets nummer
ENA
AB, Box
910, 745 25t ex
Enköping
(diarienummer)
och
Enköpings kommun, att. Carina Jansson (aktförvarare), 745 80 Enköping
-----------------------redogör
Akten för dels varför Ni menar att Miljöprövningsdelegationens beslut är
felaktigt, dels hur Ni anser att beslutet ska ändras.
Miljöskyddsenheten (LA, GD)
Rättsenheten
(MÖ)
Ni undertecknar
brevet,
förtydligar namnteckningen och uppger Ert personnummer
eller organisationsnummer, samt postadress och telefonnummer.
Om Ni har handlingar eller annat som Ni anser stöder Er ståndpunkt, så bör Ni skicka
med det.

Bilaga 1

Ni kan givetvis anlita ombud att sköta överklagandet åt Er.
Brevet ska lämnas/skickas till Länsstyrelsen i Uppsala län och inte till mark- och
miljödomstolen.

Hur man överklagar hos Nacka tingsrätt, Mark- och

Länsstyrelsens adress och telefonnummer framgår av sidfoten på första sidan av
miljödomstolen
beslutet.
Ni kan överklaga
detta
hos Nacka
tingsrätt,
ochdelgivningen
miljödomstolen.
Länsstyrelsen
måste ha fått
Ertbeslut
brev inom
tre veckor
från Markdagen för
av
Överklagandet
ska
vara skriftligt
och
av Er. Tala om vilket beslut Ni överbeslutet,
annars kan Ert
överklagande
inte
tasundertecknat
upp.
klagar, t ex genom att ange ärendets diarienummer. I överklagandet ska Ni redogöra för
Ni menar att
beslut ärska
felaktigt
och hur Ni anser att det
Om denvarför
som överklagar
ärMiljöprövningsdelegationens
en part som företräder det allmänna,
överklagandet
ändras.in inom tre veckor från den dag då beslutet meddelades.
dock haska
kommit
ska frågor
lämnas/skickas
till Länsstyrelsen
till Nacka tingsrätt, Mark- och
Har NiBrevet
ytterligare
kan Ni kontakta
Länsstyrelsenoch
på inte
e-post
miljödomstolen. eller telefonnummer 010-223 30 00.
uppsala@lansstyrelsen.se
Ange beslutets diarienummer.
Länsstyrelsens adress och telefonnummer är:
Länsstyrelsen i Uppsala län

Telefonnummer

751 86 UPPSALA

Tel 010-22 33 000

Överklagandet ska ha kommit in till Länsstyrelsen inom tre veckor från den dag Ni fick
del av beslutet, annars kan Ert överklagande inte tas upp för förnyad prövning.
För part som företräder det allmänna ska dock överklagandet ha kommit in inom tre
veckor från den dag då beslutet meddelades.
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Bilaga 2
KUNGÖRELSEDELGIVNING
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län har den 11 december
2019 (dnr 551-8912-19) beslutat att ändra villkor P1 i tillstånd för Ena Energi AB
med verksamhet på fastigheterna Kryddgården 5:26 m.fl. i Enköpings kommun.
Ändringen innebär att tillstånd under en prövotid för avfallseldning av vissa
fraktioner medges fram till den 13 juni 2020.
Beslutet hålls tillgängligt hos registrator Sabina Engler, Enköpings kommun,
Miljö- och byggnadsförvaltningen. Besöksadress: Kungsgatan 23, Enköping samt
vid Länsstyrelsen, Bäverns Gränd 17 i Uppsala.
Beslutet får överklagas inom tre veckor räknat från den 26 december 2020, då
delgivning anses ha skett.
LÄNSSTYRELSEN I UPPSALA LÄN

