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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 § 183
2017/1356

Föreläggande med vite om att byta oljeavskiljare
Fastighet:

Torg 1:236

Verksamhetsutövare:

XXX

Beslut
1. Miljö- och byggnämnden upphäver delegationsbeslut fattat den 13 augusti
2015, dnr 2015/1149.
2. Nämnden förelägger XXX, organisationsnummer XXX, med vite om 60 000
kronor att senast den 30 juni 2018 ha vidtagit följande åtgärder på
fastigheten Torg 1:236:
a. Installera en oljeavskiljare som uppfyller svensk standard SS-EN
858 för oljeavskiljare i byte mot befintlig.
b. Lämna in redogörelse för hur den gamla oljeavskiljaren ska omhändertas.
Beslutet är fattat med stöd av 26 kapitlet 9, 21 §§ med hänvisning till 1
kapitlet 1 § och 2 kapitlet 3 § miljöbalken (MB). I beslutet har 2 kapitlet 7 §
i MB beaktats.
Sammanfattning av ärendet
I samband med miljötillsynen 2015 begärde miljö- och byggförvaltningen in
information om verksamhetens oljeavskiljare. En representant från
verksamhetsutövaren tog kontakt med miljöavdelningen den 13 augusti 2015
och informerade om att oljeavskiljaren inte uppfyller standard. Miljöavdelningen
upplyste då muntligen om att krav skulle ställas på att oljeavskiljaren uppfyller
dagens miljökrav. Statiol Fuel & Retail Sverige AB fick den 13 augusti 2015 ett
föreläggande om att installera en oljeavskiljare som uppfyller svensk standard
SS EN 858.
I juli 2017 uppmärksammades att verksamheten inte genomfört åtgärden.
Miljöavdelningen tog då kontakt med verksamhetsutövaren för att informera om
att åtgärdstid för beslutet från 2015 snart skulle gå ut. Efter kontakt med
ansvarig inom verksamheten gjordes en 5-årsbesiktning av oljeavskiljaren som
visar att den är tät, men att den inte uppfyller standarden.
I samband med tillsyn 2017 begärdes åtgärdsplan och tidsplan in för bytet av
oljeavskiljare.
Ansvarig inom verksamheten har i mejl uppgett att de kommer byta
oljeavskiljaren under nästa år och beräknar att vara klara senast den 30 juni
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2018. Verksamheten informerades den 15 november 2017 i epost att ärendet
kommer lyftas till miljö- och byggnämnden.
Miljö- och byggnämndens arbetsutskott föreslår att nämnden förelägger
verksamhetsutövaren med vite om 60 000 kronor att senast den 30 juni 2018 ha
vidtagit åtgärder.
Förvaltningens bedömning
Oljeavskiljaren behöver bytas eftersom den inte uppfyller svensk standard SSEN 858. Föreläggandet daterat den 13 augusti 2015 i ärende 2015/1149 har ännu
inte uppfyllts och behöver upphävas och ett nytt beslut förenat med vite bör tas
av nämnden.
Motivering
Den befintliga oljeavskiljaren bedöms inte uppfylla dagens miljökrav och
lagstiftning, då den är av äldre standard. Lagstiftningen kräver att bästa möjliga
teknik ska användas. Detta innebär att en oljeavskiljare ska uppfylla kraven i
Europastandard och Svensk Standard SS-EN 858. För att förebygga och
motverka att utsläpp av olja riskerar att påverka funktion i reningsverk och/eller
skada vattendrag så ställer miljö- och byggnämnden krav på att installera en
oljeavskiljare enligt Svensk Standard alternativt plugga igen avloppet.
En tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden och förbud som behövs i det
enskilda fallet för att denna balk samt föreskrifter, domar och andra beslut som
har meddelats med stöd av balken ska följas, enligt MB 26 kapitlet 9 §.
Den som bedriver verksamhet eller vidtar åtgärder som kan befaras medföra
olägenheter för människors hälsa eller påverka miljön ska fortlöpande planera
och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga sådana
verkningar, enligt MB 26 kapitlet 19 §.
Tillsynsmyndigheten får förelägga den som bedriver verksamhet eller vidtar en
åtgärd som det finns bestämmelser om i denna balk eller i föreskrifter som
meddelats med stöd av balken att till myndigheten lämna de uppgifter och
handlingar som behövs för tillsynen, enligt MB 26 kapitel 21 §.
Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa olägenheter
från sådan verksamhet.
Syftet med bestämmelser i miljöbalken är att främja en hållbar utveckling, och
trygga en hälsosam och god miljö. Miljöbalken ska tillämpas så att människors
hälsa och miljön skyddas mot olägenheter och skador från föroreningar eller
annan påverkan.
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Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska
utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i
övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön,
enligt MB 2 kapitel 3 §. I samma syfte ska vid yrkesmässig verksamhet
användas bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått ska vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors hälsa
eller miljön.
En rimlighetsavvägning har gjorts i enlighet med 2 kapitlet 7 § MB. Att
installera ny oljeavskiljare bedöms vara skäligt i förhållande till kostnaden. En
oljeavskiljare godkänd enligt svensk standard bedöms vara bästa möjliga teknik
enligt 2 kapitlet 3 § MB.
Upplysningar
För handläggning av ärendet utgår timavgift för nedlagd handläggningstid.
Faktura skickas separat.
Skickas till
Verksamhetsutövare med mottagningsbevis och information hur beslutet
överklagas.
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