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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 182

Dnr 2014/0368

Föreläggande med uppföljning av åtgärder mot brister i
verksamheten
Fastighet:

Ryssby 27:2

Verksamhetsutövare:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden föreläggare XXX vid vite om 100 000 kronor att inom
18 månader från att beslutet har vunnit laga kraft ha åtgärdat följande punkter:
1. Spillzonen vid tankningsplatsen ska vara lika stor som slangens längd plus
en meter samt vara tät och beständig mot den hanterade produkten och ha en
lågpunkt ansluten till oljeavskiljare.
2. Montera filter för rening av dagvatten i dagvattenbrunnen som finns i
gatukorsningen Kungsvägen-Smedjegatan Ryssby.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 21 §.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Andreas Rehn (KB) i ärendet.
Reservation
Caroline Holmqvist-Henrysson (S), Irene Svensson (S), Christina Bertilfelt (S),
Mathias Wanderoy (S) och Elisabeth Lindström-Johannesson (MP) reserverar
sig mot beslutet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsutövaren förelades den 22 oktober 2014 att inom åtta månader från
det att beslutet delgivits ha åtgärdat följande punkter:
1. Åtgärda spillzonen vid tankningsplatsen. Spillzonen ska vara lika stor som
slangens längd plus en meter samt vara tät och beständig mot den hanterade
produkten och ha en lågpunkt ansluten till oljeavskiljare.
2. Montera ett påkörningsskydd vid pumpön.
3. Montera en påfyllningslåda som rymmer minst 150 liter vid påfyllning av
cisternerna.
4. Montera filter för rening av dagvatten i dagvattenbrunnen som finns i
gatukorsningen Kungsvägen-Smedjegatan Ryssby.

Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-12-14

21(53)

Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Föreläggandet föregicks av tillsyn den 25 februari 2014. Verksamhetsutövaren
planerade att bristerna skulle vara åtgärdade under våren 2015.
I augusti 2015 informerade verksamhetsutövaren om att stationen planerades
läggas ned eftersom de underjordiska cisternerna inte klarar naturvårdsverkets
besiktningskrav.
Ryssby samhällsförening och företagarförening har haft tät kontakt med
verksamheten som dragit tillbaka beslutet om nedläggning. Försäljningsvolymen
har ökat genom ökad köptrohet.
Verksamhetsutövaren planerar nu att riva byggnaden bredvid tankstationen för
att tung trafik ska beredas plats att tanka. Kontakt har tagits med trafikverket
och fastighetsägare om skyltning.
September 2016 har cisternerna behandlats invändigt för att klara
besiktningskraven. Kostnad cirka 200 000 kronor. Nya rörinstallationer och
anslutning för påfyllnad och påfyllnadslåda enligt punkt 3 installerades. Punkt 2
påkörningsskydd finns monterat. Filter i dagvattenbrunnen punkt 4 ska
installeras i närtid.
Verksamhetsutövaren har meddelat att de har till planerar att åtgärda punkt 1 i
föreläggandet under 2018. Bidrag söks genom Jordbruksverket.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om
föreläggande med vite på 100 000 kronor att vidta åtgärder inom 12 månader
från att beslutet vunnit laga kraft. Förslag till beslut har kommunicerats med
verksamhetsutövaren i brev den 2 december 2016.
Verksamhetsutövaren har efter kommunicering lämnat in en skrivelse den 8
december 2016 och lämnat synpunkter på förslaget.
Yrkande
Caroline Holmqvist-Henrysson (S) yrkar på att nämnden förelägger
verksamhetsutövaren med vite på 100 000 kronor att vidta åtgärder inom 12
månader.
Kent Danielsson (C), Carl-Gustav Arvidsson (FP), Bengt Carlsson (KD), Peter
Berg (M) och Göran Johansson (C) yrkar på att nämnden förelägger
verksamhetsutövaren med vite på 100 000 kronor att vidta åtgärder inom 18
månader.
Omröstningsordning
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att nämnden beslutar enligt
Kent Danielsson (C), Carl-Gustav Arvidsson (FP), Bengt Carlsson (KD), Peter
Berg (M) och Göran Johansson (C) yrkande.
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Förvaltningens bedömning
Det finns allvarliga brister i verksamheten som kan medföra stora konsekvenser
för naturmiljön och brandskydd. Ett föreläggande om att åtgärda bristerna bör
riktas mot verksamhetsutövaren. Genom att stationsansvaret finns lokalt på
orten kan tillsynen bli tätare och beredskapen vid olyckor höjas i avvaktan på att
åtgärda spillzonen.
Motivering
En skyldighet att vidta försiktighetsmått enligt miljöbalken (MB) 2 kapitlet 3 §.
En tillsynsmyndighet får enligt MB 26 kapitlet 9 § besluta om förelägganden
och förbud.
Enligt MB 26 kapitlet 14 § får föreläggande förenas med vite.
Upplysningar
För handläggning av ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid.
Timavgiften är 775 kr per hel timme. Faktura skickas separat.
Skickas till
Verksamhetsutövaren underrättas med mottagningsbevis och information hur
beslutet kan överklagas.
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