
Tjänsteskrivelse Ärendenummer 1 (2) 

2022-11-21 KS2022/947 

 

  

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
Åsa Olsson 
0171-626505 
asa.olsson@enkoping.se 

Kommunstyrelsen 

Kommunicering gällande deponier 

Förslag till kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen lämnar som synpunkt på miljö- och byggnadsnämndens 
kommunicering ”Upplysning– om kommande beslut om föreläggande med vite” 
(Datum 2022-11-09 Ärendenummer MIL.2022.358) att den senaste tidpunkten för 
inlämnande av provtagningsplan för de sex deponierna ska anges till den 30 juni 
2023. 

Ärendet 

Bakgrund 
I Enköpings kommun finns ca fyrtio nedlagda deponier som bedöms varit i bruk 
runt 1960-talet. Deponierna har uppkommit under olika tidsperioder och har ett 
varierande innehåll från varierande verksamheter. Miljö- och byggnadsnämnden 
(MBN) har tillsynsansvaret över deponierna. MBN anser att Enköpings kommun 
har ett ansvar för att undersöka vissa av deponierna där kommunen till någon del 
varit verksamhetsutövare.  

Under våren 2022 genomförde kommunstyrelsen provtagning av tre av dessa 
deponier mot bakgrund av förelägganden från MBN. MBN fattade därefter i april 
och maj 2022 beslut om att förelägga Kommunstyrelsen om upprättande av 
provtagningsplan samt genomförande av miljöteknisk markundersökning gällande 
ytterligare sex stycken nedlagda deponier. Besluten gällde Höjatippen, 
Torslundatippen, nedlagd deponi i Romberg 21:1, den sk Rombergadeponin, 
Fjärdhundratippen och Simtunatippen.  

Kommunstyrelsen har inte haft möjlighet att ännu följa dessa förelägganden med 
anledning av att kommunen inte har något passande avtal om miljötekniska 
konsulter. Det tidigare ramavtalet för miljötekniska konsulter upphörde den 31 mars 
2022. Avtalet avsågs att ersättas med ett annat avtal som dock blev snävare 
utformat och inte passar in på de krav som föreläggandena ställer upp om att det 
ska vara ett konsultföretag med erfarenhet inom förorenade områden och 
nedlagda deponier. Av den kommunikation som varit med miljö- och 
byggnadsförvaltningen framgår att kommunen kommer att föreläggas om att 
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undersöka ytterligare deponier framöver. Kommunstyrelsens avsikt är därför att via 
upphandlingen ta ett långsiktigt helhetsansvar genom att upphandla ett flerårigt 
ramavtal med miljötekniska konsulter som möjliggör undersökning av ytterligare 
deponier än de som MBN så långt riktat förelägganden om. 

Eftersom kommunstyrelsen inte har följt de sex föreläggandena planerar dock 
miljö- och byggnadsnämnden att nu fatta beslut om att förena samtliga sex 
förelägganden med vite, enligt kommunicering ”Upplysning– om kommande beslut 
om föreläggande med vite” (Datum 2022-11-09 Ärendenummer MIL.2022.358).  

Vitet kommer att avse punkten om att upprätta och inlämna en provtagningsplan till 
miljö- och byggnadsförvaltningen. Enligt förslaget får tidpunkten för inlämnande av 
provtagningsplan skjutas fram till senast den 28 februari 2023.  

Kommunstyrelsen har beretts möjlighet att inkomma med synpunkter avseende 
ovan tidpunkt för inlämnande av provtagningsplan senast den 23 november 2022. 
Efter dialog med Miljö- och byggnadsförvaltningen har svarstiden för 
kommuniceringen flyttats fram till senast den 30 november 2022 för att beslut ska 
hinna fattas av kommunstyrelsen den 29 november 2022. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning 
Upphandlingen av miljötekniska konsulter är i uppstartskedet och beräknas ta ca 4-
6 månader att genomföra. Mot bakgrund av detta är den tidsram som föreslagits 
fram till den 28 februari 2023 för kort. Rimlig tid för att hinna genomföra 
upphandlingen och för konsulten att därefter ta fram provtagningsplaner i alla sex 
fallen beräknas till den 30 juni 2023. Kommunstyrelsen har haft kostnader för de 
tidigare undersökningarna av deponier om ca 400 000 kr både år 2021 och 2022. 
För 2023 är det äskat 1.35 miljoner kronor i budgeten för att täcka kostnader för 
tillsyn och undersökningar för de sex deponierna. 

Det ska även framhållas att det anges i 2 § viteslagen att vite inte får föreläggas, 
om adressaten kan antas sakna faktisk eller rättslig möjlighet att följa 
föreläggandet. Eftersom kommunen måste följa lagen om offentlig upphandling vid 
upphandling av miljöteknisk konsult har kommunen varken faktisk eller rättslig 
möjlighet att följa föreläggandet med den av MBN kommunicerade tidplanen.  

Beslutsunderlag 
Upplysning om kommande beslut - föreläggande deponier MIL.2022.358 
 
Hannu Högberg 
Stabschef 
Enköpings kommun 

 
Åsa Olsson 
Kansli- och utredningschef 
Enköpings kommun 

 
Beslutet skickas till: 
Miljö- och byggnadsnämnden 



Från:                                  "Cecilia Eliasson" <cecilia.eliasson@enkoping.se>
Skickat:                             Wed, 9 Nov 2022 17:22:13 +0100
Till:                                     "Kommunstyrelse" <kommunstyrelse@enkoping.se>
Cc:                                      "Hannu Högberg" <hannu.hogberg@enkoping.se>;"Anna Ahrling" 
<anna.ahrling@enkoping.se>;"Danielle Littlewood" <danielle.littlewood@enkoping.se>;"Åsa Olsson" 
<asa.olsson@enkoping.se>
Ämne:                               Upplysning om kommande beslut -föreläggande deponier MIL.2022.358
Bilagor:                             Upplysningomkommandebeslut_832698.pdf

Hej, 
 
Bifogat finns en tjänsteskrivelse från med en upplysning om kommande beslut om föreläggande med vite 
gällande provtagning och undersökning av sex deponier i Enköping. 
 
Kommunstyrelsen bereds möjlighet att lämna synpunkter på avsedd punkt i tjänsteskrivelsen, se bifogad 
skrivelse, senast den 23 november 2022.
 
Vänliga hälsningar
Miljöavdelningen
 
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Telefon (kontaktcenter): 0171 – 62 50 00
_____________________________
 
Enköpings kommun, 745 80 Enköping
Besöksadress: Kungsgatan 23
www.enkoping.se 
_____________________________
 
Hantering av personuppgifter
Vill du veta hur kommunen hanterar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har kan du läsa mer på 
www.enkoping.se/personuppgifter. Om du vill ha mer information just om vår nämnds personuppgiftshantering 
kan du kontakta oss på miljoavdelningen@enkoping.se eller växeln 0171-62 50 00.
_____________________________
 
Ärende hos kommunen: MIL.2022.358
Mottagare: [kommunstyrelsen@enkoping.se]
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