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Vafab Miljö
721 87 Västerås

Ändring av villkor rörande sluthöjd på deponin vid Annelunds
avfallsanläggning på fastigheten Sneden S:1 i Enköpings kommun
Koder enligt bilagan till förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd 90.300 och 90.50

BESLUT
Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län ändrar med stöd av
24 kap. 8 § miljöbalken (MB) villkor 25 i tillstånd meddelat Vafab Miljö AB, org.nr
556191-4200, den 10 februari 2005 (dnr 551-155-98) så att villkor 25 får följande
lydelse:
25. Deponin, inbegripet överyta, ska i huvudsak ges den slutliga utformning som
framgår av Vafab Miljö AB: s förslag inklusive redovisad avslutningsplan.
Deponering, inklusive avslutningsåtgärder får ske till en högsta höjd av
+ 60 meter över havet. Släntlutningen får vara maximalt cirka 1:3 och minsta
lutning ska vara 2 procent. Tät- och täckskikten ska i huvudsak utgöras av naturliga
jordmassor eller annat inert material, som medger mycket långsiktig beständighet
av skiktens funktion. Täckskiktet (skyddskiktet och dräneringsskiktet) ska sålunda
bestå av material som inte medför nedbrytning av det underliggande tätskiktet även
under mycket lång tid samt utformas så att effektiv metangasoxidation medges. I
tätskiktet ska ingå i huvudsak mineraliska och därmed beständiga material, utan
betydande inslag av biologiskt nedbrytbart material, t. ex. bentonitmatta. Den
sammanlagda tjockleken på tät och täckskikt inklusive dräneringsskikt ska uppgå
till minst 1,5 meter.
BAKGRUND
I beslut daterat den 10 februari 2005, dnr 551-155-98, fastställde Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län slutliga villkor för behandling och
deponering av hushållsavfall och övrigt organiskt avfall, slutliga villkor för
behandling och bortledande av lakvatten samt slutliga villkor om upplagets sluthöjd
i tillstånd enligt miljöskyddslagen meddelat Västmanlands avfallsaktiebolag
(Vafab) den 4 januari 1993, dnr 242-4758-92, om behandling och deponering av
sammanlagt 35 000 ton avfall per år.
Av slutligt villkor 25, i beslut daterat 10 februari, dnr 551-155-98, framgår bl. a. att
deponin inbegripet upplagets överyta, ska i huvudsak ges den slutliga utformningen,
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som framgår av Vafabs förslag inklusive redovisad avslutningsplan. Det innebär
bland annat att upplagets höjd, inklusive sluttäckning får uppgå till högst cirka
+ 57 meter över havet.
Ärendets handläggning
Vafab Miljö AB (bolaget) inkom med ansökan om villkorsändring innebärande en
höjning av deponin vid Annelunds avfallsanläggning. Handlingarna i ärendet
kungjordes i Enköpingsposten och UNT den 30 oktober 2012. Ärendet remitterades
till miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun samt Länsstyrelsen i
Uppsala län. Bolaget har beretts möjlighet att bemöta inkomna yttranden.

YRKANDEN
Bolaget yrkar om att få utöka upplagets höjd, inklusive sluttäckning med 3 meter till
+60 meter över havet i det höjdsystem som användes när avslutningsplanen togs
fram. Bolaget föreslår att inledningen av villkor 25 ska lyda: ”Deponin inbegripet
överyta, ska i huvudsak ges den slutliga utformningen som framgår av Vafab Miljö
AB förslag inklusive redovisad avslutningsplan. Detta innebär bland annat att
upplagets höjd inklusive sluttäckning får uppgå till högst +60 meter över havet”.
Därefter fortsätter villkoret i samma ordalydelse som tidigare ”Släntlutningen får
vara maximalt cirka 1:3 och minsta lutning ska vara 2 % ” o.s.v.
SÖKANDES REDOVISNING
I beslut daterat den 10 februari 2005, dnr 551-155-98, fastställde Miljöprövningsdelegationen inom Länsstyrelsen i Uppsala län slutliga villkor för deponihöjd
(villkor 25). De erfarenheter som bolaget erhållit sedan år 2005 har gjort att en
mindre ändring av utformningen av sluttäckningen vore önskvärd. För att
säkerställa avrinning från den sluttäckta ytan och att motverka att eventuella
framtida sättningar får allvarliga konsekvenser för sluttäckningens funktion behöver
sluttäckningens sluthöjd vara högre än vad man angav i avslutningsplanen.
Framtagande av avslutningsplan för anläggningen genomfördes under år 2002.
Beslut ifråga om avslutningsplanen togs av tillsynsmyndigheten, miljö- och
byggnadsnämnden i Enköpings kommun, den 20 september 2005.
Efter samråd med tillsynsmyndigheten är det bolagets bedömning att frågan om
höjning av sluthöjd bör lösas genom villkorsändring av ovannämnda villkoret 25 i
Miljöprövningsdelegationens beslut. Den planerade högsta nivån (+60 meter över
havet) kommer att befinna sig under trädtoppshöjd. Förändringen kommer, enligt
bolagets bedömning, inte att påverka deponins synlighet i omgivningarna.
Höjningen, bestående av inerta massor under ett tätskikt, kommer inte heller
medföra någon negativ påverkan på miljön i övrigt.
YTTRANDEN
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun har yttrat sig i ärendet och
anfört i huvudsak följande. Nämnden anser att det är viktigt att sluttäckningen
(konstruktionen) på Annelunds deponi fungerar och är hållbar under lång tid
framöver med hänsyn till skyddet för människors hälsa och miljön. Om bolaget
genom sökt åtgärd kan säkerställa avrinningen från den sluttäckta ytan och
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motverka eventuella framtida sättningar som har allvarliga konsekvenser för
sluttäckningens funktion anser nämnden att ansökan kan tillmötesgås.
Länsstyrelsen i Uppsala län avstår från att yttra sig.
SÖKANDES BEMÖTANDE AV YTTRANDENA
Bolaget har i rubricerat ärende mottagit yttrandet från miljö- och byggnadsnämnden
i Enköping. Bolaget har inga ytterligare synpunkter i ärendet.
MILJÖPRÖVNINGSDELEGATIONENS BEDÖMNING
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att underlaget för den slutliga utformningen
av sluttäckningen togs fram för mer än tio år sedan. För att säkerställa avrinning
från den sluttäckta ytan och att motverka att eventuella framtida sättningar får
allvarliga konsekvenser för sluttäckningens funktion anser bolaget att
sluttäckningens sluthöjd behöver vara högre än vad man ursprungligen angav i
avslutningsplanen. Tillsynsmyndigheten tillstyrker att ändringen får genomföras.
Den förändring bolaget vill göra innebär konkret att den slutliga höjden för deponin
höjs tre meter vilket enligt bolaget kan genomföras utan några negativa
miljöeffekter eller andra olägenheter.
Möjligheten att ändra villkor i ett meddelat tillståndsbeslut regleras av 24 kap. 8 §
MB; villkor får upphävas eller mildras endast 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 meddelades.
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att villkoret behövs och inte är strängare än
nödvändigt. Fråga kvarstår om ändring påkallas av omständigheter som inte
förutsågs vid prövningstillfället. Faktorer som god avrinningen från sluttäckta ytor
och åtgärder för att motverka framtida sättningar var omständigheter som var kända
redan då avslutningsplanen togs fram för Annelundsdeponin. Utifrån känd teknik
borde avslutningsåtgärderna, inklusive de ovan nämnda, kunnat hålla sig inom den
stipulerade maximala nivån om + 57 meter över havet.
Miljöprövningsdelegationen konstaterar att bolaget anger att de ändringar som
bolaget vill göra beror på erfarenheter som gjorts efter att villkor 25 fastställdes.
Miljöprövningsdelegationen medger, trots tveksamheter i bolagets argumentation,
ändring av villkoret om sluthöjd i enlighet med bolagets yrkande med hänvisning
till 24 kap. 8 § MB om ändring som påkallas av omständigheter som inte förutsågs
när tillståndet meddelades.
HUR MAN ÖVERKLAGAR
Detta beslut kan överklagas till Nacka tingsrätt, Mark- och miljödomstolen, se
bilaga 1.
BESLUT OM KUNGÖRELSEDELGIVNING
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
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Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Annika Israelsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-Marie
Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Lars
Andersson, miljöskyddsenheten.

Annika Israelsson

Ing-Marie Askaner

Lars Andersson

BILAGA
1.
2.

Hur man överklagar
Beslut om kungörelsedelgivning

SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun
----------------------Akten
Miljöskyddsenheten (IMAoch LA)
Rättsenheten (AI)

