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Kommunledningsförvaltningen 
Johanna Sköld 
  
johanna.skold@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Anmälningsärenden till kommunstyrelsen 2022-05-24 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen tar del av informationen.  

Sammanfattning 
Anmälningsärenden är en sammanställning av ärenden och beslut som meddelats 
Enköpings kommun och som bör komma kommunstyrelsen till dels för kännedom.  

Följande beslut eller handlingar har inkommit till kommunstyrelsen för kännedom:  

- Inbjudan från PwC Visionära Arena 2022. 
- Beslut från miljö- och byggnadsnämnden 2022-04-20, § 50, angående 

namngivning av gator i kvarteret Steglitsan 
- Barnombudsmannen rapport 2022 
- Inbjudan till utbildningsdag kring TBE 
- Information om Single Digital Gateway (SDG) 
- Beslut från tekniska nämnden, 2022-04-20, § 42, angående ansökan om 

förlängd igångsättningstid för nytt avloppsreningsverk.  
- Delegationsbeslut från miljö- och byggnadsnämnden 2022-05-13, 

angående föreläggande om provtagning och kompletterande undersökning 
på fastigheten Vappa 15:2.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, kommunledningsförvaltningen, 2022-05-16 



PwC hälsar välkommen 
till årets Visionära Arena

Välkommen till PwC:s Visionära Arena

den 16 augusti 2022

PwC:s Visionära Arenan är den självklara 
mötesplatsen för dig som vill vara med och 
utforma den offentliga sektorn för en bättre 
morgondag. 

Under en spännande dag och kväll med 
middag får du ta del av högintressanta 
insikter från PwC:s specialister och 
inbjudna experter. 

Visionära Arenan hålls traditionsenligt dagen 
innan KOMMEK i Malmö. Du får ta del av ett 
fullspäckat program och föreläsare som talar till 
både hjärta och hjärna. 

Vi hoppas att vi ses vid Visionär Arena 2022!

           

Tid: 16 augusti kl. 13.00  

(registrering från kl 12.00)

Plats: Malmömässan, Malmö

Pris: 3 695 kronor/person exklusive 
moms

Tema: Förebygga, förhindra och 
upptäcka välfärdsbrott

Vill du veta mer?

Kontakta:

Hanna Franck 010-212 75 47

hanna.franck@pwc.com

Malou Olsson 010-212 58 67

malou.olsson@pwc.com

Anmäl dig här

https://www.trippus.net/kommek22-visionararena


Program

12:00 Registrering

13:00 PwC Sveriges vd Sofia Götmar-Blomstedt 
och moderator Måns Liljenlov från PwC 
hälsar välkomna och introducerar dagens 
tema.  

13:15-13:35 Vad är välfärdsbrott? Hur kan vi 
förebygga, förhindra och upptäcka 
välfärdsbrott - Cecilia Cederberg, PwC, 
och Lena Salomon, PwC

13:40-14:30 Så arbetar vi för att motverka 
välfärdsbrott-
Per-Erik Ebbeståhl från Malmö Stad och 
Gunnar Grönkvist, poliskommissarie vid 
polisens nationella operativa avdelning, 
NOA, ger oss en bild över vilka styrkor och 
utmaningar som finns kring myndigheternas 
arbete mot välfärdsbrottslighet.

14:30-15:15 Fika och mingel

15.15-15:50 Djuplodande diskussioner kring 
välfärdsbrott och intervjuer välfärdsbrott - 
Lena Salomon, PwC, Cecilia Cederberg, 
PwC, Per-Erik Ebbeståhl, Malmö Stad,  
Gunnar Grönkvist, NOA

15:50-16:00 Bensträckare

16:00-16:30 Upphandlingsprocessen -Lotta Ricklander 
är utvecklingsledare för revision på Sveriges 
kommuner och regioner. Lotta delar med sig 
av högintressanta insikter kring upphandling 
av revision och sakkunniga biträden. Hur kan 
man tänka och vilka fallgropar bör man 
undvika? 

16:30-17:00 Mingel

17:00-17:45 Fem principer som gör verksamheter 
bättre - Henrik Eriksson, professor vid 
Chalmers Tekniska Högskola, institutionen 
för Teknikens Ekonomi och Organisation. 
Henrik forskar på vad som kännetecknar 
framgångsrika verksamheter och 
organisationer. Under detta pass får du ta del 
av de senaste forskningsrönen och insikter 
kring fem principer som gör verksamheter 
bättre, varför förbättring är att föredra framför 
implementering och förändring och goda 
exempel.

17:45- Avrundning -Susanna Collijn, PwC, 
sammanfattar dagens Visionära Arena och 
ger oss förhandsinformation kring PwC:s 
närvaro på KOMMEK.

18:30 Middag

Sofia Götmar-Blomstedt Måns Liljenlov Susanna Collijn



Gäster och talare på 
Visionära Arena 2022

Per-Erik Ebbeståhl

Per-Erik Ebbeståhl är direktör för Avdelningen för 
Trygghet och säkerhet vid Malmö stad. Han kommer 
tillsammans med en kollega att prata om hur de i 
Malmö stad arbetar med Välfärdsbrott för att ge oss 
en verklighetsanknytning inom området samt vilka 
utmaningar som behöver beaktas.

Henrik Eriksson

Henrik Eriksson är professor vid Chalmers Tekniska 
Högskola, institutionen för Teknikens Ekonomi och 
Organisation. Henrik har forskat på vad som 
kännetecknar framgångsrika verksamheter och 
organisationer i tjugo år. Han har sammanfattat sin 
forskning i den populärvetenskapliga boken 
”Sveriges bästa verksamheter”. Resultaten från 
Henriks forskning samt praktiska erfarenheter 
presenteras under föreläsningen.

Lotta Ricklander

Lotta Ricklander arbetar som utvecklingsledare för 
revision på Sveriges kommuner och regioner. Lotta 
kommer att prata om upphandling av revision och 
sakkunniga biträden.

Gunnar Grönkvist

Gunnar Grönkvist är Poliskommissarie vid Polisens 
nationella operativa avdelning (NOA) och arbetar 
sedan flera år tillbaka med myndighetssamverkan 
mot bland annat välfärdsbrottslighet. Gunnar 
kommer att ge oss en bild över vilka styrkor och 
utmaningar som finns kring myndigheternas arbete 
mot välfärdsbrottslighet.









Från: Barnombudsmannen Info <info@barnombudsmannen.se> 
Skickat: den 5 april 2022 11:02
Till: Undisclosed recipients:
Ämne: Barnombudsmannens årsrapport 2022
 
Vänligen vb till kommunalråd, kommunchef samt ansvarig tjänsteperson för barnrättsfrågor eller liknande. 
 
Hej,

Den 31 mars överlämnade Barnombudsmannen sin årsrapport 2022 till regeringen - Blir det nån skillnad - eller säger vi det här helt i onödan?  Årsrapporten 2022
lyfter hur barns rättigheter uppfylls i vardagen för det är i vardagen som barns rättigheter ställs på sin spets. Det handlar om rätten till en trygg bostad samt rätten till
delaktighet i skolan och lokalt på samhällsnivå.  

Läs hela rapporten här:
https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/bo_ar2022_blir-det-nan-skillnad.pdf

Med vänlig hälsning,

Elisabeth Dahlin, barnombudsman 
 
 
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barnombudsmannen är en statlig myndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter (barnkonventionen). Vi har regelbunden dialog med barn och
unga för att få kunskap om deras villkor och vad de tycker i aktuella frågor. Vi bevakar och driver på genomförandet av barnkonventionen i kommuner, regioner och myndigheter. Barnombudsmannen informerar,
bildar opinion och föreslår förändringar i lagar och förordningar i frågor om barns och ungas rättigheter. Barnombudsmannen får inte driva enskilda ärenden men har anmälningsskyldighet.
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Barnombudsmannen – Sveriges barnrättsmyndighet
Box 22106, 104 22 Stockholm
Besök: Norr Mälarstrand 6
Telefon: 08-692 29 50
 
 
Webb 
Twitter
YouTube
 
 
cid:image001.gif@01D12919.92A9AE50

                   
  
 

https://www.barnombudsmannen.se/globalassets/dokument/publikationer/bo_ar2022_blir-det-nan-skillnad.pdf
http://www.barnombudsmannen.se/
http://twitter.com/barnombudsman
https://www.youtube.com/channel/UCoCXIQt3SRDGBFTuYbXf0lw
http://www.barnombudsmannen.se/


TBE − FÄSTINGBUREN HJÄRNINFLAMMATION 
FRÅN BETT TILL TBE − VAD HÄNDER I KROPPEN?

MÅLGRUPP  

Personer som drabbats av TBE, deras familj och 

andra anhöriga. Personal inom rehabilitering 

och övrig sjukvård samt skolan som kommer i 

kontakt med TBE-drabbade. Beslutsfattare och 

politiker samt övriga med intresse för ämnet.

OM UTBILDNINGEN

Utbildningen kommer att ge kunskap om TBE av 

professionen - från själva bettet, via insjuknandet 

till vägar mot inflammationens utläkning. Lyssna 

även till en TBE-drabbad som delar med sig av sin 

berättelse.

När:

Plats:         

Pris:

     

Mer info:    

Anmälan:      

KORT OM

Läs in qr-koden för att komma till anmälsformuläret.

Varmt välkomna önskar vi på Hjärnkrafts TBE-sektion!

Hjärnkraft arbetar för att personer 
med förvärvad hjärnskada ska få 
mycket god rehabilitering och stöd 
i sitt dagliga liv samt att närstående 
ska få stöd samt information. 
TBE-sektionen inom Hjärnkraft 
vänder sig till dig som har kognitiva 
besvär efter TBE och till anhöriga.

INBJUDAN TILL DIGITAL UTBILDNING

OM HJÄRNKRAFT

Den 27 april 2022 kl. 13-16.

Via Zoom, länk mejlas ut efter anmälan.

220 kr. Gratis för medlem i Hjärnkraft, även 

nya medlemmar (medlemspris 220 kr/år).

TBESektionen@hjarnkraft.se eller 08-447 45 30.

Via qr-koden nedan eller länk till formulär:

https://forms.office.com/r/gNTzM1hauX

https://forms.office.com/r/gNTzM1hauX


MADELAINE NYREMO

Madelaine Nyremo drabbades av TBE efter ett 

fästingbett sommaren 2013. Hon är en av alla 

medförfattare i TBE-sektionens informationsskrift 

”Berättelser & fakta om TBE” som utkom 2021. 

Föreläser om: Hela sin resa med TBE - utredning, 

diagnos, rehabilitering till livet idag.

FÖRELÄSARE

”

Nybohovsgränd 12, 1 tr 

117 63 Stockholm

              E-post: info@hjarnkraft.se

                                   Tel: 08 - 447 45 30

”

    Hjärnskadad? Jag?
Väl där fick jag 
göra tester om jag 
var ’tillräckligt 
hjärnskadad’ för att 
börja där. Och det 
var jag.

MALIN VEJE
Malin Veje är överläkare, PhD, Infektionskliniken, 
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Föreläser om: Vad som sker i kroppen från bett till 

TBE-infektion.

PER HAMID GHATAN

Per Hamid Ghatan är specialistläkare i rehabiliterings-

medicin och hjärnforskare, arbetar som forsknings och 

utvecklingschef på Bragée kliniken i Stockholm.

Föreläser om: Vad som händer i hjärnan under en 
pågående TBE-infektion och därefter? 

ÖVRIGA MEDVERKANDE

Under utbildningsdagen är Hjärnkrafts 

förbundssekreterare Cecilia Boestad moderator.

Medverkar gör också Thomas Brenemark, TBE-drabbad 

som driver podden Livet på paus. 

TBE-sektionen presenteras av styrgruppen.

BERÄTTELSER & FAKTA OM TBE
TBE-sektionen har gett ut en informationsskrift om TBE. I skriften beskriver 57 
personer i korthet hur det är att leva med TBE eller nära en TBE-drabbad. Ett stort 
antal ledande TBE-experter svarar på frågor om TBE, viruset och fästingar. 
Beställ skriften på https://hjarnkraft.se/produkt/berattelser-och-fakta-om-tbe/

DET HÄNDE MIG
De fullständiga berättelserna av TBE-drabbade och anhöriga går att läsa eller lyssna 
till på sektionens webbplats: https://hjarnkraft.se/tbe-det-hande-mig/

https://hjarnkraft.se/produkt/berattelser-och-fakta-om-tbe/
https://hjarnkraft.se/tbe-det-hande-mig/


 

 

 

 

 

 

 

 
1 digg.se  

Hej,  
 

Just nu pågår ett arbete med att skapa en digital ingång till Europa (Single Digital 

Gateway – SDG) som ska göra det enklare för privatpersoner och företag inom EU, 

att få tillgång till relevant information samt kunna utföra digitala tjänster hos 

offentliga aktörer inom hela EU. Detta regleras i EU-förordning (2018/1724) om 

inrättande av en gemensam digital ingång för tillhandahållande av information, 

förfaranden samt hjälp- och problemlösningstjänster, som kallas för SDG-

förordningen. Eftersom det är en EU-förordning är det precis som med svensk lag 

en skyldighet att följa den.  

 

För kommuner innebär SDG-förordningen att det finns krav på att tillgängliggöra 

viss information och vissa digitala tjänster för användare i andra EU-länder. Det som 

är möjligt att göra digitalt i kontakter med er kommuner för privatpersoner och 

företagare i Sverige ska gå att göra för alla EU-medborgare och företag, inom ett 

antal områden som pekats ut i SDG-förordningen. 

 

Detta vill DIGG tillsammans med SKR berätta mer om den 3 maj och den 7 juni då 

vi bjuder in er till en digital sändning där vi kommer att berätta om vad 

förordningen innebär för kommuner, presentera en nulägesbeskrivning, informera 

om pågående utvecklingsaktiviteter på nationell nivå samt vad ni på kommunal nivå 

kan gå vidare med för implementeringen av SDG-förordningen.  

 

Anmälan sker via vår evenemangssida 

 

DIGG kommer även löpande publicera information på webbplatsen digg.se 

angående SDG-förordningen där ni desstuom återfinner ett stort antal frågor och 

svar samt annat relevant informationsmaterial.  
 

 

En digital ingång till Europa – information samt kontaktuppigter på Digg.se 

 

DIGG ser fram emot att träffa er! 
 

Vänliga hälsningar  

Viktoria Hagelstedt -Nationell samordnare 

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG 

Informationsbrev 

Sundsvall 
25 April 2022 

https://www.digg.se/om-oss/evenemang
https://www.digg.se/utveckling-av-digital-forvaltning/samordning-sdg/


 

 

 

 

 

 

 

 
2 digg.se  

 

 
Digg:s roll som nationell samordnare 
Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, har regeringens uppdrag att vara 

nationell samordnare för SDG-förordningen i Sverige. Det innebär att DIGG 

agerar kontaktpunkt nationellt, mot övriga medlemsstater och mot EU-

kommissionen i frågor som rör förordningen. DIGG informerar även behöriga 

myndigheter om SDG-förordningen samt främjar en enhetlig tillämpning 

nationellt.  
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Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

 

Paragraf 42 Ärendenummer TF2017/360 

Ansökan om förlängd igångsättningstid för nytt 
avloppsreningsverk 

Beslut 
Tekniska nämnden ansöker om förlängning av igångsättningstid för nytt 
avloppsreningsverk till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation enligt bilaga 1. 

Beskrivning av ärendet 
I mars 2017 tog kommunfullmäktige beslut om att planera för byggnation av nytt 
avloppsreningsverk i Enköping och gav tekniska nämnden i uppdrag att påbörja 
planeringen. 

Investeringsprojektet om ett nytt avloppsreningsverk befinner sig i slutskedet av 
planeringsfasen där det sista momentet är upphandling. Om anbuden befinner sig 
inom de ramar som beslutats i projektdirektivet (kvalitet, tid och ekonomi) tar 
kommunstyrelsen ett genomförandebeslut för att komma vidare med 
investeringsprojektet. Planen var att beslutsprocessen skulle övergå i 
genomförandefasen under kvartal 2 2022, se bild i bilaga 2.  

Under pågående upphandling ändrades marknadsförutsättningarna markant. 
Ryssland invasion mot Ukraina har påverkat marknaden i form av stora 
osäkerheter kring materialtillgång, leveransförmåga och prisstabilitet vilket leder till 
ökade kostnader. Förvaltningen valde därför att avbryta upphandlingen eftersom 
det stod klart att kostnaderna skulle bli oskäligt höga och/eller att inga eller för få 
anbud skulle komma in. För att spara tid och resurser både för kommunens projekt 
och presumtiva entreprenörer (som lägger stora resurser på att räkna på ett sådant 
här stort anbud) valde förvaltningen att avbryta upphandlingen.  

Projektet behöver vara kvar i planeringsfasen lite längre än planerat för att skapa 
förutsättningar för att få överblick i denna extraordinära situation. Förvaltningen 
behöver ta fram beslutsunderlag till politiken om vad som under rådande 
omständigheter är den mest hållbara lösningen utifrån kommunens finansiella 
situation. Enköpings kommuns investeringsbehov är stort inom många områden 
och där investeringsvolymen för nytt avloppsreningsverk är betydande och 
påverkar resten av kommunens investeringsplanering. I direktivet anges följande 
prioriteringsordning om behov av prioritering skulle uppstå:  

1. Kvalitet (uppfylla den kvalitet som tillståndsmyndigheter kräver i tillståndet) 
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Sammanträdesdatum  
2022-04-20  

 

Tekniska nämnden 
 

 Intygas att kopian överensstämmer med originalet 
  

 

2. Tid (ha projektet klart enligt tillståndet från tillståndsmyndigheten) 
3. Ekonomi (inom det budgetbelopp som finns angivet i kommunstyrelsens 

senast antagna långtidsinvesteringsbudget) 

Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning 
För att kunna förlänga tiden i planeringsfasen behöver tekniska nämnden ansöka 
hos länsstyrelsen om förlängning av igångsättningstiden för det nya 
avloppsreningsverket. En ansökan som beskriver bakgrund, yrkande och motiv till 
yrkandet om förlängd igångsättningstid finns framtagen i bilaga 1. 

När länsstyrelsen har beslutat om förlängning av igångsättningstiden börjar arbetet 
med att utveckla förfrågningsunderlaget för upphandlingen och invänta stabilare 
marknad. Förvaltningen tar under tiden fram ett förslag till ett reviderat 
projektdirektiv utifrån nya förutsättningar för resultat, tid och kostnad.  

Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till tekniska nämnden 
Tekniska nämnden ansöker om förlängning av igångsättningstid för nytt 
avloppsreningsverk till länsstyrelsens miljöprövningsdelegation enligt bilaga 1. 

__________ 
 
Kopia till: 
Kommunstyrelsen för kännedom 



Ärendenummer 

2022-03-31 
TN 2017/360 
Dnr:551-9009-18 
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Postadress  Besöksadress  Telefon (växel)  Plusgiro  Webbadress 
Enköpings kommun     0171-62 50 00  7 07 27-3  www.enkoping.se 
745 80 Enköping    Telefax  Org.nr  E-post 
       212000-0282  samhallsbyggnadsforvaltning@enkoping.se 

 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Karin Ols 
0171-626456 
karin.ols@enkoping.se 

Länsstyrelsen Uppsala län 
Miljöprövningsdelegationen 
751 86 Uppsala 

  

Ansökan om förlängning av igångsättningstid för nytt 
avloppsreningsverk i Enköpings kommun 

Ansökan avser beslut om Tillstånd, Enköpings kommun. Länsstyrelsen i Uppsala 

län, Miljöprövningsdelegationens beslut den 29 oktober2020 i ärende nr 551-

9009-2018, med ändring efter dom i Mark- och miljödomstolen, Nacka tingsrätt, 

mål M 8988-20, laga kraftvunnen 2021-03-02. 

Bakgrund 

Länsstyrelsen i Uppsala län, Miljöprövningsdelegationen, har i sitt beslut enligt 

ovan fastställt tillstånd till utsläpp av avloppsvatten, avvattning och rötning av 

slam samt gasturbinanläggning med en installerad effekt av 1 MW, på del av 

fastigheten Vappa 15:2 i Enköpings kommun. För att tillståndet ska gälla enligt 

beslut ska den avsedda verksamheten satts igång senast fem år efter att beslutet 

vunnit laga kraft, det vill säga senast 2026-03-02.  

Med anledning av de extraordinära händelser som pågår i omvärlden, och 

medföljande konsekvenser, har risker identifierats som kan medföra att 

igångsättningstiden inte kan hållas, och därmed göra att tillståndet förverkas. 

Med hänvisning till Miljöbalken 24 kap. Tillstånds giltighet, omprövning m.m. 

Verkan av domar och beslut enligt miljöbalken, 2 §, ansöker Enköpings kommun 

härmed om förlängd igångsättningstid. 

Utan de konsekvenser det oroliga världsläget medför hade driftsättning, och 

uppfyllande av tillståndsgivna utsläppsvillkor, inom tillståndets 

igångsättningstid inte varit ett problem. 

Yrkande m m 

För att undvika att beslutat tillstånd förverkas, med stora miljömässiga och 

ekonomiska konsekvenser som följd, yrkar Enköpings kommun, Tekniska 

nämnden, härmed på förlängd igångsättningstid med 2 år, totalt 7 år från att 

beslutet vunnit laga kraft. Den tillståndsgivna verksamheten skulle, om 

förlängning medges, vara tagen i drift senast 2028-03-02. Med anledning av att 
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det tillstånd som ansökan avser vann laga kraft så sent som 2021-03-02 anses 

grund ej föreligga avseende ändrade eller nya villkor, och inte heller för ändrad 

bedömning av bästa möjliga teknik, vid ansökan om förlängning. 

Motiv till yrkandet 

Ett antal skäl har identifierats som bestyrker giltigheten till att dröjsmål riskerar 

att ske. Dessa skäl, tillsammans med de synnerliga olägenheter som skulle bli 

följden av förfallet tillstånd mitt under pågående byggnation, ses som goda 

argument för att förlängning ska beviljas. 

Tillstånd enligt beslut har legat till grund för projektets tidplan där marginal 

lagts in för att hantera normala förseningar som förväntas uppstå längs vägen i 

omfattande projekt, som löper över längre tid. Varje fas har hitintills kunnat 

genomföras utifrån fastställd tidplan trots rådande pandemi.  

Efter att detaljprojektering och förfrågningsunderlag färdigställts påbörjades 

upphandlingsprocessen under hösten 2021. Tillväxten i den svenska ekonomin, 

rådande byggboom samt osäkerhet om priser på material (främst 

betongindustrin) medförde få anbud. Det inkomna anbudet förkastades då 

avvikelsen från beräknad kalkyl gjorde att det inte var ekonomiskt försvarbart 

gentemot politiskt beslut och kommuninvånarna.  

En undersökning gällande bristen på anbud gjordes genom rundringning. Då 

tidsbrist att hinna arbeta igenom anbudet i flera fall angavs som argument för 

att anbud inte lämnats påbörjades en ny upphandlingsomgång avseende bygg- 

respektive maskinentreprenörer. Annonsering gjordes i februari och sista 

anbudsdag var satt till 2022-04-08. 

Sedan den nya upphandlingsomgången påbörjades har de extra ordinära 

händelserna eskalerat. Krigssituationen i Ukraina har medfört stor osäkerhet på 

marknaden. Presumtiva anbudslämnare vittnar om att det inte längre går att få 

fasta priser, leveranstider eller ens garantier för att det över huvud taget går att 

få tag i komponenter, maskiner, byggmateriel etc.  

För att under rådande förhållanden kunna agera ansvarstagande gentemot 

kommunens intressenter har upphandlingen avbrutits med hänvisning till 

redovisade osäkerhetsfaktorer. Därmed är det osannolikt att driftsättning kan 

ske inom tillståndets igångsättningstid. Om upphandling ändå kunnat slutföras, 

inom rimliga gränser, hade konsekvensen avseende igångsättningstiden med 

stor sannolikhet blivit densamma med rådande omvärldssituation.  
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Sammantaget anses förutsättningarna för att kommunen med egen kraft ska 

kunna tillse att kravet på ingångsättningstid uppfylls, enligt tillstånd, under 

rådande omständigheter inte finnas. Därav anses argumenten för förlängd 

igångsättningstid uppfylla kravet för bifall.  

Punktlista med underliggande bevis för argumentens relevans 

Ett antal omvärldsfaktorer såsom Pandemi och stopp i Suezkanalen, har 

påverkat världsmarknadsläget generellt och nu påverkas projektet dessutom av 

efterföljande leveransproblem i världen, tillväxt i den svenska ekonomin, 

krigssituation i närområdet, skenande elpriser, skenande dieselpriser, 

transportstopp, osäkerhet på stål- och komponentmarknaden och så vidare. 

Nedan specificeras ett antal punkter direkt kopplade till upphandlingen av 

avloppsreningsverket: 

• Frågor kring hantering av index har inkommit till följd av rådande 

världsläge och risken är hög att anbud inte kan lämnas oavsett 

indexreglering eller inte. 

• Anbud som ändå lämnas riskerar att vara kraftigt över kalkyl, de 

upphandlingar av Bygg- och Maskinentreprenörer som avbröts i 

månadsskiftet november/december på grund av för höga priser, torde 

vara betydligt högre nu och då ligga långt utanför budgetram och 

relevanta priser för projektet. 

• Aviseringar har skett om att priser på material skiftar från dag till dag, 

leverantörer kan endast garantera lämnat pris i en dag. 

• Större, marknadsledande företag inom byggmaterial som aviserat 

prisökningar från 1 april har skickat ut en revidering med ytterligare 

ökningar med hänvisning till kriget i Ukraina. Samtidigt noteras att 

ytterligare justeringar är att vänta. 

• En av de globala aktörerna som handlar med byggnadsstål, aviserar att 

kunder inte får bunkra material utan att tilldelning kommer att ske 

utifrån vad som är relevanta mängder att leverera åt gången till olika 

projekt. Därtill aviseras osäkerhet i leveranstider samt fraktpåslag på 

grund av ökade bränslepriser med 500-700kr/ton. Stora mängder stål 

behövs i konstruktioner och armering vid byggnation av det nya 

reningsverket. 

• Aviserade prisförändringar på olika typer av byggmaterial under vecka 9 

2022 spände från 10 % till 50 %. 
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• Skenande bränslepriser har, förutom att medföra att fraktkostnader ökat 

med omkring 20 %, även inneburit att varken leverans eller leveranstid 

kan garanteras då flera åkerier ställer av lastbilar för att undvika att gå 

med förlust. 

• Utan anbud, eller med anbud där priserna är orimligt höga, så kommer 

det politiska beslutet för att starta inom den tid som behövs för att klara 

tillståndets igångsättningstid sannolikt inte kunna fattas. 

• Kriget i Ukraina har pågått sedan slutet av februari och redan märks 

extrema kostnadsförändringar och leveransproblem.  Osäkerheten om 

framtiden och fortsatt utveckling är stor. Detta kan komma att pågå i 

månader till, därtill kommer osäkerheten om tiden för återhämtning av 

marknaden. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Tomas Rådkvist 

Ordförande Tekniska nämnden 

Enköpings kommun 
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Adam Eriksson
Miljöinspektör
0171-62 65 87 Enköpings kommun

745 80 Enköping

Miljö- och byggnadsnämndens delegationsbeslut M DB 2022-616

Ärende: Miljötekniska markundersökningar och tillsyn
Fastighetsbeteckning: Vappa 15:2
Verksamhetsutövare:Enköpings kommun
Organisationsnummer:212000-0282
Anläggningsnamn: Vappa avloppsreningsverk
Objektsnamn:Vappa avloppsreningsverk

Beslut

– föreläggande om provtagning och kompletterande undersökning på
fastigheten Vappa 15:2.

Miljö- och byggnadsnämnden beslutar att förelägga Enköpings kommun med
organisationsnummer 212000-0282 att:

1. Upprätta en provtagningsplan för miljöteknisk markundersökning av
föroreningssituationen inom området för Vappa deponi på fastigheten Vappa 15:2, i
Enköpings kommun. Provtagningsplanen ska som minst innehålla:

· En konceptuell modell/problembeskrivning

· Provtagningens syfte

· Beskrivning av området

· Beskrivning av provtagning

· Analysprogram

· Eventuella hinder för provtagningen

· Dokumentation (till exempel fältnoteringar, data från inmätning, fotografier m.m)

2. Provtagningsplanen ska skriftligen redovisas till miljö- och byggnadsförvaltningen
senast sex veckor efter att detta beslut vunnit laga kraft.

3. Arbetet med undersökning får inte påbörjas förrän miljö- och byggnadsförvaltningen
kontrollerat och godtagit den inlämnade provtagningsplanen.

4. Genomföra miljöteknisk undersökning i enlighet med framtagen provtagningsplan
enligt punkt 1 i detta beslut. Undersökningen ska vara utförd senast fyra månader
efter att miljö- och byggnadsförvaltningen godtagit provtagningsplanen.

5. Framtagandet av provtagningsplanen samt genomförandet av undersökningen ska
utföras av konsultföretag med erfarenhet inom förorenade områden och nedlagda
deponier.
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6. Senast sex veckor efter genomförd miljöteknisk markundersökning komma in med
en redovisning av undersökningen i form av en rapport till miljö- och
byggnadsförvaltningen.

Motivering av beslut
Länsstyrelsen genomförde år 2005 en MIFO-inventering där man bedömde att
föroreningsnivån antas kunna vara stor vid Vappa deponi. Tippen har använts av
Enköpings kommun från och med 1972 och därefter under en okänd period, men med
ledning av flygbilder kan tippen antas ha varit aktiv från 1960-50-talet fram till 2000-
talet.

Vid Länsstyrelsens MIFO-inventering beskrevs området som en gräsbevuxen jord- och
stentipp, där ”okynnestippning” hade utförts i stor utsträckning: bland annat noterades
rivningsvirke, möbler, plastavfall, plåtavfall, samt eldpåverkat avfall och jord.

2020 utförde Sweco en översiktlig miljöteknisk markundersökning av deponin. Vid
undersökningen påträffades förorening i höga halter jorden. Tungmetaller (barium, bly,
koppar och zink) har påträffats i halter som överstiger Naturvårdsverkets generella
riktvärden för mindre känslig markanvändning (MKM). Därtill har organiska föroreningar
påträffats: PCB förekommer i halter över riktvärdet för MKM i ett samlingsprov uttaget
från deponins centrala till sydliga och sydvästliga delar. PAH-H förekommer allmänt i
halter överstigande riktvärden för KM, samt alifater C16-35 i halter över riktvärdet för
KM i ett enskilt prov (se bifogad miljörapport). 

Sweco bedömer att påverkan på grundvattnet i området  föreligger till följd av
deponerat material, i form av metaller (främst kvicksilver och zink), samt bens(a)pyren.
Enligt Swecos bedömning är spridningsförutsättningarna på platsen goda, till följd av
huvudsakligen sandiga och siltiga jordarter. Grundvattenströmningen tros ha en sydlig
till sydvästlig riktning. Sweco har bedömt skyddsvärdena på platsen som låga till
måttliga ”då området är påverkat av tidigare deponiverksamhet såväl som den
jordbruksverksamhet som bedrivs på och i anslutning till området".

Den MIFO fas 1-inventering som utfördes av Länsstyrelsen hänförde Vappa deponi till
riskklass 2 – stor risk. Även i Swecos översiktliga miljötekniska markundersökning från
2020 görs bedömningen att deponin tillhör riskklass 2.

I samband med att ett nytt reningsverk ska anläggas på Haga 10:3 finns det risk för
föroreningsspridning via grundvattnet i sydlig riktning från deponiområdet, vilket skulle
kunna innebära föroreningspåverkan på platsen för det planerade reningsverket eller i
närområdet.

Det föreligger också ett behov av att avgränsa påträffade föroreningar och utreda om
eventuella föroreningar som inte har inkluderats i tidigare undersökning förekommer
inom området och kan spridas därifrån.

Ansvarsförhållanden
Fastigheten Vappa 15:2 ägs av privatperson. Av länsstyrelsens inventering som
genomfördes 2005 i samarbete med Enköpings kommun framgår att Vappa deponi är
en kommunal avfallsdeponi där huvudmannen är Enköpings kommun. Enköpings
kommun är således verksamhetsutövare för Vappa deponi.
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Enligt praxis kan en fastighetsägare föreläggas om undersökning av mark på egen
fastighet. En av miljöbalkens grundprinciper är att "förorenaren betalar". I aktuellt fall får
det anses vara klarlagt att verksamhetsutövare och därigenom förorenare för
verksamhet vid Vappa deponi är Enköpings kommun. Rätt adressat för aktuellt
föreläggande är därmed Enköpings kommun.

Miljö- och byggnadsnämndens bedömning
Utifrån befintligt kunskapsunderlag och konstaterade föroreningssituation bedömer
miljö- och byggnadsnämnden att det är nödvändigt och skäligt att Enköpings kommun i
egenskap av den som bedrivit deponiverksamhet på fastigheterna Vappa 15:2
genomför en kompletterande miljöteknisk markundersökning. Syftet med
undersökningen är att avgränsa föroreningarna i deponiområdet, samt fungera som
underlag för att undersöka om föroreningar från tippen riskerar att sprida sig i riktning
mot det nya avloppsreningsverket på fastigheten Vappa 15:3.

Bedömningen görs i enlighet men den rekommendation som Sweco lämnat i
sammanfattningen till sin undersökning från 2020:

"Med anledning av de halter och ämnen som påträffats vid Vappa deponi samt att
spridning till grundvatten bedöms ske rekommenderas vidare undersökningar inom
området".

Grund för föreläggande
Detta beslut är meddelat med stöd av 2 kapitlet 2, 3 och 7 paragraferna, 9 kapitlet 1
paragrafen samt 26 kapitlet 9, 21 och 22 paragraferna miljöbalken (1998:808).

Enligt 2 kapitlet 2 paragrafen MB ska alla som bedriver eller avser att bedriva en
verksamhet eller vidta en åtgärd skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att skydda människors hälsa och
miljön mot skada eller olägenhet.

Enligt 2 kapitlet 3 paragrafen MB ska bland annat att alla som bedriver en verksamhet
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt
som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada
eller olägenhet för människors hälsa eller miljön

Enligt 2 kapitel 7 paragrafen MB ska kraven i 2-5 paragraferna och 6 paragrafen första
stycket gälla i den utsträckning det inte kan anses orimligt att uppfylla dem. Vid denna
bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av skyddsåtgärder och andra
försiktighetsmått jämfört med kostnaderna för sådana åtgärder. När det är fråga om en
totalförsvarsverksamhet eller en åtgärd som behövs för totalförsvaret, ska vid
avvägningen hänsyn tas även till detta förhållande.

Miljöfarlig verksamhet definieras i 9 kapitlet 1 paragrafen MB som användning av mark,
byggnader eller anläggningar på ett sätt som kan medföra olägenhet för människors
hälsa eller miljön genom annat utsläpp än som avses i 1 eller genom förorening av
mark, luft, vattenområden eller grundvatten.

Enligt 26 kapitlet 9 paragrafen MB får en tillsynsmyndighet meddela de förelägganden
och förbud som behövs i ett enskilt fall för att denna balk ska efterlevas.
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Enligt 26 kapitlet 21 paragrafen MB får tillsynsmyndigheten förelägga den som bedriver
verksamhet eller vidtar en åtgärd som det finns bestämmelser om i miljöbalken, att till
myndigheten lämna de uppgifter och handlingar som behövs för tillsynen. Detsamma
gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter från sådan
verksamhet.

Enligt 26 kapitlet 22 paragrafen MB är den som bedriver en verksamhet eller vidtar en
åtgärd som kan befaras medför olägenheter för människors hälsa eller miljön eller den
som annars är skyldig att avhjälpa olägenhet från sådan verksamhet, skyldig att även i
andra fall än som avses i 14 kapitlet 7 paragrafen utföra sådana undersökningar av
verksamheten och dess verkningar som behövs för tillsynen.

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen i Uppsala län startade år 2005 ett samverkansprojekt där Enköpings
kommun deltog med syfte att inventera äldre avfallsupplag i Enköpings kommun enligt
Naturvårdsverkets framtagna metodik för inventering av förorenade områden (MIFO-
NV rapport 4918). Inventeringen resulterade i en riskklassning av deponierna enligt fas
1. Vappa deponis riskklassificering enligt MIFO-metodiken var efter inventeringen
riskklass 2 - stor risk.

Sweco genomförde 2020 en undersökning och kom till samma slutsats som den
tidigare inventeringen: riskklassen för deponin angavs som riskklass 2 - stor risk (se
bilaga).

Hur man överklagar
Beslutet kan överklagas hos Länsstyrelsen i Uppsala län, se bifogad information
”Hur man överklagar”.

För miljö- och byggnadsnämnden

Adam Eriksson
Miljöinspektör

Beslutet skickas till

· camilla.wester@enkoping.se
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Hur man överklagar
 
Detta beslut överklagas hos Länsstyrelsen i Uppsala län men överklagan ska skickas
till Enköpings miljö- och byggnadsnämnd.
 
Er skrivelse måste ha kommit in till miljö- och byggnadsnämnden inom tre veckor från
den dag då ni fick del av beslutet.
 
Skriv vilket beslut ni överklagar och ärendenummer MIL.2020.1245.
Beskriv varför ni anser att beslutet är felaktigt samt hur ni vill att beslutet ska ändras
och varför. Skicka även med sådana uppgifter som ni tycker har betydelse för ärendet
men som ni inte skickat in tidigare till miljö- och byggnadsnämnden.
 
Om ert överklagande kommit in i rätt tid, kommer handlingarna att skickas vidare till
länsstyrelsen i Uppsala. Om ert överklagande inte har kommit in i rätt tid, kommer
nämnden att fatta ett avvisningsbeslut som du kan överklaga.
 
Uppge ert namn, postadress och telefonnummer samt e-postadress.

Skicka ert överklagande till:

Enköpings kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen

745 80 Enköping

 

Behöver ni fler upplysningar om hur man överklagar kan ni vända er till Enköpings

kommuns kontaktcenter på telefon 0171-62 50 00.
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