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Miljönämnden 

 
 
Ekonomisk säkerhet för Djupdalens deponi, fas-
tigheten Björby 1:69 m.fl, Karlstad 
Dnr MN-2002-0115     Dpl 534.1 
 
Miljöförvaltningens förslag 

1. Karlstad Energi AB:s ställda säkerhet för Djupdalens deponi godtas enligt 
16 kap 3 § miljöbalken (1998:808). 

2. Säkerheten förvaras hos miljönämnden, Karlstads kommun.  
 
Sammanfattning av ärendet 
Karlstad Energi AB har inkommit med dokumentation på ekonomisk säkerhet för 
sluttäckning av Djupdalens deponi. 
 
Beslutsunderlag 
Karlstad Energi AB:s skrivelse om överlämnade av ekonomisk säkerhet avseende 
sluttäckning av Djupdalens deponi, 2012-04-02. 
Kommunledningskontorets skrivelse om borgensåtagande för Djupdalens deponi, 
2012-03-27. 
Kommunledningskontorets delegeringsbeslut om ekonomisk säkerhet för Djupda-
lens deponi, 2012-03-27. 
Miljönämndens beslut, 2011-11-23 (§ 5) inkl tjänsteskrivelse, 2011-11-16. 
Miljöförvaltningens tjänsteskrivelse, 2012-04-11. 
 
Ärende 
Karlstad Energi AB har inkommit med dokumentation som visar att ekonomisk 
säkerhet har ställts för Djupdalens deponi. Bakgrunden till ärendet är miljönämn-
dens beslut daterat 2011-11-23 (§ 5). Dokumentationen består av ett borgensåta-
gande där det framgår att Karlstads kommun går i borgen såsom för egen skuld för 
fullgörande av bolagets förpliktelser avseende sluttäckning av Djupdalens deponi. 
Borgensåtagandet uppgår till 53 miljoner kr och är tecknat enligt kommunled-
ningskontorets delegeringsbeslut, daterat 2012-03-27, med dnr KS-2010-562.  
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Miljöförvaltningens bedömning 
Utifrån inlämnade handlingar och nuvarande förhållanden vid anläggningen bedö-
mer miljöförvaltningen att det ställda borgensåtagandet kan godtas som ekonomisk 
säkerhet för Djupdalens deponi enligt 16 kap 3 § miljöbalken. Beträffande framtida 
ändringar av säkerhetens storlek hänvisas till vad som tagits upp i miljöförvalt-
ningens tjänsteskrivelse 2011-11-16. 
 
 
 
Helena Berg  
  
 
 
 
 
Beslutet skickas till 
Karlstads Energi AB 
Kommunledningskontoret 
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