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ENA Energi AB
Box 910
745 25 ENKÖPING

Miljöprövningsdelegationen
(MPD)

Återkallande av tillstånd för förbränningsanläggningar på
fastigheterna Galgvreten 2:67 samt Stenvreten 5:55 i Enköpings
kommun
Platsnummer 0381-57-002 samt 0381-57-003

BESLUT
Länsstyrelsen i Uppsala län, miljöprövningsdelegationen (MPD), återkallar delvis
det den 23 september 1992 (dnr. 245-2293-92) meddelade tillståndet enligt miljöskyddslagen (1969:387) för AB Enköpings Värmeverk (org.nr. 556153-8389) och
ENA Kraft AB (org.nr. 556426-2615) att anlägga och driva biobränsleeldat
kraftvärmeverk och befintliga panncentraler i anslutning till fjärrvärmenätet i
Enköpings kommun. Återkallandet gäller samtliga tillstånd och villkor för de
externa panncentralerna Stenvreten och Tjädern på fastigheterna Stenvreten 5:55
och Galgvreten 2:67 i Enköpings kommun.
REDOGÖRELSE FÖR ÄRENDET
Länsstyrelsen meddelade den 23 september 1992 (dnr. 245-2293-92)
AB Enköpings Värmeverk och ENA Kraft AB tillstånd enligt miljöskyddslagen
att uppföra och driva ett biobränsleeldat kraftvärmeverk på fastigheten
Kryddgården 5:26 i Enköping. AB Enköpings Värmeverk (org.nr. 556153-8389)
heter numera ENA Energi AB och ENA Kraft AB (org.nr. 556426-2615) har efter
fusion uppgått i ENA Energi AB. Tillståndet omfattade även driften av de
befintliga externa panncentralerna Stenvreten och Tjädern på fastigheterna
Stenvreten 5:55 och Galgvreten 2:67 i Enköping. Anläggningen vid Stenvreten
bestod av tre pannor (P1-P3), där P1 och P2 var biobränsleeldade och P3 eldades
med olja. Anläggningen vid Tjädern bestod av två oljeeldade pannor P1 och P2.
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Genom förändringar vid panncentralerna har den totalt installerade effekten vid
Tjädern begränsats till precis under 20 MW och vid Stenvreten till 10,2 MW.
Anläggningar med en tillförd effekt lika med eller mindre än 20 MW är enligt
nuvarande förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd inte
tillståndspliktiga.
ENA Energi AB har begärt att tillståndet upphävs i de delar som omfattar
panncentralerna Stenvreten och Tjädern. Som skäl för upphävandet har bolaget
anfört att anläggningarna inte längre är tillståndspliktiga och att en anmälan om
miljöfarlig verksamhet har godtagits av Enköpings kommun.
Enköpings kommun, miljö- och stadsbyggnad, har skickat kopior på anmälningsbeslut daterade den 1 juni 2011 för panncentralerna Stenvreten (kommunens
ärendenr. 2011-940) och Tjädern (kommunens ärendenr. 2011-939). I anmälningsbesluten föreläggs verksamhetsutövaren ett antal försiktighetsåtgärder.
LÄNSSTYRELSENS BEDÖMNING
Miljöbalken (MB) trädde i kraft den 1 januari 1999. Enligt 5 § lagen (1998:811)
om införande av miljöbalken ska tillstånd enligt miljöskyddslagen fortsätta att
gälla och ska anses meddelade med stöd av motsvarande bestämmelser i MB.
Enligt verksamhetskod 40.60, punkten 2 i bilagan till förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd, är sedan den 1 januari 2008 anläggning för
förbränning med en total installerad effekt av mer än 10 MW, om inget annat
bränsle används än eldningsolja eller bränslegas anmälningspliktig
(prövningsnivå C) till den kommunala miljönämnden. Enligt verksamhetskod
40.51 är anläggning för förbränning med en total installerad tillförd effekt av mer
än 20 MW tillståndspliktig (prövningsnivå B) med prövning i Länsstyrelsen, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 40.40 eller 40.50.
Med anledning av ENA Energi AB:s motivering till varför tillståndet ska återkallas vill Länsstyrelsen påpeka följande. De anmälningar som har lämnats in och
behandlats av miljö- och stadsbyggnad i Enköping är inte något tillstånd enligt
MB och saknar därför den rättskraft som ett sådant tillstånd medger verksamhetsutövaren.
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga grundsatser finns det alltid möjlighet att
återkalla ett tillstånd om tillståndshavaren begär det och verksamheten inte längre
är tillståndspliktig. Med hänsyn härtill och till att verksamheten vid pann-
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centralerna Stenvreten och Tjädern inte längre är tillståndspliktiga verksamheter
enligt MB ska tillståndet återkallas i enlighet med ansökan.
Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, se
bilaga 1.
Beslut om kungörelsedelgivning
Se bilaga 2.
Beslut i ärendet har fattats av miljöprövningsdelegationen. I beslutet har deltagit
länsassessor Roger Gustafsson, ordförande, och miljöskyddshandläggare IngMarie Askaner, miljösakkunnig. Ärendet har föredragits av miljöskyddshandläggare Daniel Melin, miljöskyddsenheten.

Roger Gustafsson

Ing-Marie Askaner

BILAGOR
1. Hur man överklagar
2. Beslut om kungörelsedelgivning

SÄNDLISTA
Naturvårdsverket, 106 48 Stockholm
Miljö- och byggnadsnämnden i Enköpings kommun, 745 80, Enköping
Kommunstyrelsen i Enköpings kommun, 745 80 Enköping
--------------------------Akten
Miljöskyddsenheten (DM och IMA)
Rättsenheten (RG)

