Sammanträdesprotokoll
2016-12-14

23(53)

Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Mob § 183

Dnr 2013/1955

Föreläggande med uppföljning av åtgärder mot brister i
verksamheten
Fastighet:

Rykull 1:8

Verksamhetsutövare:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden förelägger XXX att vid vite om 90 000 kronor att
senast 12 månader från att beslutet vunnit laga kraft ha åtgärdat spillzon vid
tankningsplatsen. Spillzonen ska vara lika stor som slangens längd plus en meter
samt vara tät och beständig mot den hanterade produkten.
Beslutet är fattat med stöd av miljöbalken 26 kapitlet 21 §.
Jäv
På grund av jäv deltog inte Andreas Rehn (KB) i ärendet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsutövaren förelades av miljö- och byggnämnden den 22 oktober
2014, att inom 20 månader från det att beslutet delgivits ha åtgärdat spillzon 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.
Föreläggandet föregicks av tillsyn den 16 oktober 2013.
Enligt verksamhetsutövarens åtgärdsplan inlämnad den 30 juni 2014 planerades
bristerna åtgärdade under våren 2015. Kostnad cirka 90 000 kronor.
Inga åtgärder har vidtagits. Verksamhetsutövaren inväntar tillstånd för
brandfarlig vara från Räddningstjänsten, för att i det se vilka villkor som följer
tillståndet.
Räddningstjänsten har varit på tillsyn och skriver bland annat i tjänsteanteckning
den 13 oktober 2016:
”Slangarna kortas av så att det inte når utanför spillzonerna, att
verksamhetsutövaren ska ta fram en åtgärdsplan för hur spillzonen kan uppfylla
kraven enligt reglerna i bensinstationshandboken ”Hantering av brandfarliga
gaser och vätskor på bensinstationer”, MSB mars 2015.
Justerandes sign

Sammanträdesprotokoll
2016-12-14

24(53)

Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Påfyllning av cisterner får enbart ske nattetid för att minska riskerna. Detta
eftersom avstånd till byggnad inte är uppfyllt. Ett spilltråg som rymmer ca 150
liter ska installeras”.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår nämnden att besluta om
föreläggande med vite på 90 000 kronor om 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.
Förvaltningens bedömning
Förvaltningens bedömning är att det finns brister i verksamheten som kan
medföra stora konsekvenser för naturmiljön och brandskydd. Ett föreläggande
om att åtgärda bristerna ska riktas mot verksamhetsutövaren.
Kravet på att installera oljeavskiljare föreslås utgå med anledning av den att det
är en liten tankanläggning. Det finns ett filter i en närliggande dagvattenbrunn
som beräknas fånga upp det lilla spill av framför allt diesel som kan uppstå vid
kundtankning. Små mängder bensin som kan spillas vid kundtankning avdunstar
eftersom det är så flyktigt.
Det finns olika sätt att nå ett mål. Genom olika åtgärder som exempelvis god
planering eller höjd beredskap kan risker minskas till en acceptabel nivå.
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.
Föreläggande får förenas med vite enligt MB 26 kapitlet 14 §.
Upplysningar
För handläggning av ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid.
Timavgiften är 775 kr per hel timme. Faktura skickas separat.
Skickas till
Verksamhetsutövare med mottagningsbevis och information hur beslutet kan
överklagas.
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