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Förlängning av igångsättningstiden för att uppföra och driva en 
avfallsförbränningsanläggning för produktion av ånga på 
fastigheterna Kryddgården 5:26 och 9:1 i Enköpings kommun 
Anläggningsnr: 0381-57-008 

 
 
BESLUT 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen (MPD), förlänger med 
stöd av 24 kap. 2 § andra stycket miljöbalken (MB) igångsättningstiden med cirka 
tre år för den avfallsförbränningsanläggning som ENA Energi AB 
 (org.nr. 556153-8389) avser att uppföra och driva på fastigheterna Kryddgården 
5:26 och 9:1 i Enköping, Enköpings kommun, enligt beslut om tillstånd enligt 
 9 kap. miljöbalken (MB) den 13 december 2007 (dnr. 551-16090-06). 
Verksamheten skall härefter ha påbörjas senast den 31 december 2013 annars 
förfaller tillståndet. 
 
Villkoren från enligt det tidigare meddelade beslutet den 13 december 2007 och 
vad i övrigt framgår av beslutet gäller oförändrade. 
de. 
 
 
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET 
 
Tidigare beslut 
MPD meddelade den 13 december 2007 (dnr. 551-16090-06) ENA Energi AB 
(org.nr. 556153-8389) tillstånd enligt 9 kap. MB att uppföra och driva en avfalls-
förbränningsanläggning på fastigheterna Kryddgården 5:26 och 9:1 i Enköping, 
Enköpings kommun.  
 

ENA Energi AB 
Box 910 
745 25 ENKÖPING 

Miljöprövningsdelegationen 
(MPD) 
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Verksamheten klassificerades enligt bilagan till förordningen (1998:899) om 
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd med prövningskod 90.004-2, anläggning 
för förbränning eller annan behandling än biologisk behandling av avfall om den 
tillförda mängden avfall är mer än 50 ton men högst 100 000 ton per år. 
Verksamheten omfattas vidare av kod 5:2 i Rådets direktiv 96/61EG om 
samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar, det s k IPPC-
direktivet. 
 
Tillståndet gäller tills vidare. Verksamheten ska enligt tillståndet ha påbörjats 
senast den 31 december 2010 annars förfaller tillståndet. 
 
Ansökan med yrkanden 
ENA Energi AB, nedan kallat Bolaget, har lämnat in en ansökan med en begäran 
 om förlängning av verksamhetens igångsättningstid fram till och med 
 
den 31 december 2013. Bolaget yrkar på att det tidigare tillståndsbeslutet i övrigt 
ska gälla med oförändrade villkor. 
 
Ärendets handläggning 
Ärendet har den 20 augusti 2010 kungjorts i Uppsala Nya Tidning och Enköpings 
Posten. Länsstyrelsen har remitterat ärendet till Miljö- och byggnadsnämnden i 
Enköpings kommun..  
Yttrande har inkommit till Länsstyrelsen från Miljö- och byggnadsnämnden.  
Inkommet yttrande föranleder inget behov av att inhämta bemötande från Bolaget. 
 
 
SÖKANDENS BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN 
 
Bolaget ansöker om att förlänga verksamhetens igångsättningstid med tre år. Som 
skäl för förlängningen anger Bolaget följande. : Den befintliga verksamheten 
befinner sig i ett förändringsskede,  som vilket innebär att Bolaget går från att elda 
rena träbränslen till att bli en samförbränningsanläggning. En prövoperiod 
påbörjades år 2009 med användning av avfallsklassade träbränslen i bränslemixen. 
Syftet med prövoperioden är att verksamheten ska anpassas för avfallsklassade 
träbränslen samt att personalen samtidigt får utbildning och erfarenhet. I samband 
med prövoperioden avser Bolaget att ompröva samtliga gällande tillstånd för 
nuvarande verksamhetens förbränningsanläggningar. Ansökan ska vara inlämnad 
senast 31 december 2011. Syftet med att förlänga igångsättningstiden är att 
Bolaget vill ha kvar möjligheten att komplettera befintlig anläggning med en 
mindre avfallsförbränningsanläggning.  
 
 



 BESLUT 3 (4) 
 
 2010-10-14 Dnr: 551-2898-10 
 
 
 
  
YTTRANDEN 
 
Miljö- och byggnadsnämnden kommun anser att verksamhetens igångsättningstid 
kan förlängas. Nämnden anser inte att det tillkommit några omständigheter som 
föranleder att nya eller strängare villkor bör föreskrivas av tillståndsmyndigheten. 
 
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING 
 
I Länsstyrelsens tillståndsbeslut från den 13 december 2007 (dnr 551-16090-06) 
anges att Bolagets verksamhet ska ha påbörjats senast den 31 december 2010 
annars förfaller tillståndet. 
 
Enligt 24 kap. 2 § MB förfaller tillståndet om tillståndshavaren inte iakttar de 
bestämmelser som har meddelats i tillståndsdomen eller tillståndsbeslutet i fråga 
om tid inom vilken arbetens ska vara utförda eller den tid inom vilken 
igångsättning ska ha skett. Om tillståndsinnehavaren visar att denne har giltigt 
skäl för dröjsmålet eller att synnerliga olägenheter skulle uppstå om tillståndet 
förfaller, kan tillståndsmyndigheten förlänga igångsättningstiden med högst 10 år. 
Tillståndsmyndighet får föreskriva nya eller strängare villkor efter vad som är 
skäligt. Ansökan om förlängning av igångsättningstiden ska göras innan den 
föreskrivna tiden har gått ut. 
 
Länsstyrelsen konstaterar att ansökan har inkommit till Länsstyrelsen inom 
föreskriven tid. Den yrkade förlängning av igångsättningstiden som Bolaget 
ansöker om ligger inom ramen för vad Länsstyrelsen har rättslig befogenhet för 
enligt MB. 
 
Bolaget har angett skäl till dröjsmålet som Länsstyrelsen anser vara likvärdiga 
med de skäl som brukar godtas i praxis som giltiga för dröjsmålet. Förlängd 
igångsättningstid i enlighet med Bolagets yrkande, d.v.s. med ytterligare cirka tre 
år, bör därför medges. 
 
Länsstyrelsen, liksom tillsynsmyndigheten, bedömer att skäl för nya eller strängare 
villkor inte föreligger. 
 
I enlighet med vad som anförts ovan ska ansökan således bifallas och igång-
sättningstiden förlängas med drygt 3 år eller till och med den 31 december 2013. 
 
Hur man överklagar 
Detta beslut kan överklagas hos miljödomstolen, Nacka tingsrätt, se bilaga 1. 
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Beslut om kungörelsedelgivning 
Se bilaga 2. 
 
Beslut i ärendet har fattats av Miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit 
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare Ing-
Marie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskydds-
handläggare Lars Andersson. 
 
 
 
 
Roger Gustafsson  Ing-Marie Askaner 
 
 
 
 
BILAGA 
1. Hur man överklagar 
2. Beslut om kungörelsedelgivning 
 
 
 
 
SÄNDLISTA 
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm 
Energimyndigheten, Box 310, 631 04 Eskilstuna 
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun, 745 80 Enköping 
Kommunstyrelsen i Enköpings kommun, 745 80 Enköping 
Tekniska nämnden, 745 80 Enköping 
-------------------------- 
Akten 
Miljöskyddsenheten (LA och IMA) 
Rättsenheten (RG) 


