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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 § 184
2017/1600

Yttrande till länsstyrelsen gällande överklagat beslut om
föreläggande med vite om otillräcklig rening av
spillvatten, ärendenummer 505-5628-2017
Fastighet:

Fabriken 11

Verksamhetsutövare:

XXX

Beslut
Miljö- och byggnämnden vidhåller tidigare beslut från den 4 oktober 2017, §
151 och lämnar följande synpunkter:
Den felaktiga information som klagande syftar på är enbart skriven under
sammanfattning av ärendet.
Det framgår i miljö- och byggnämndens beslut och i överklagande att
utsläppsvärden från tvätten ökat senaste åren. Enligt 5-årsbesiktningen som
gjorts på oljeavskiljaren uppfyller den inte kraven i SS EN 858. Nämnden
bedömer att verksamhetens rening är överbelastad och otillräcklig för den
verksamhet som bedrivs och har varit det under en längre tid vilket lett till
skador i anläggningen. De åtgärder som genomförts har medfört endast måttlig
förbättring i reningen av vatten och därför bör beslutet kvarstå.
Det åtgärdsförslag som lämnades in av verksamhetsutövaren den 29 september
2017 granskades innan beslutet togs i nämnden. Nämnden bedömde åtgärderna
som otillräckliga för att lösa de problem med vattenrening som verksamheten
har. Det saknas vetenskaplig grund för de två förslagen och de är inte
beprövade på andra fordonstvättar. Teknisk beskrivning för åtgärderna saknas
också. De föreslagna åtgärderna är inte beprövade av sakkunnig inom
oljeavskiljare eller fordonstvättar och har inte heller bedömts av någon extern
part. Till åtgärdsförslagen saknas rapporter som styrker att lösningarna skulle
bidra till att verksamhetens utsläppsvärden minskar.
Nämnden uppskattar att kostnader för verksamhetens åtgärder kommer motsvara
vitesbeloppet.
Sammanfattning av ärendet
Verksamhetsutövaren har en automattvätt på fastighet Fabriken 11 och tvättar
mer än 5000 fordon per år.
Justerandes sign
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Miljö- och byggnämnden
På grund av personuppgiftsplagen (PUL) är vissa personuppgifter borttagna
(kryssade) i de ärenden som handlar om myndighetsutövning.
Nämnden förelade fastighetsägaren den 4 oktober 2017, § 151 om att vidta
åtgärder för att bland annat rena spillvatten från bilvårdsanläggningen så att det
uppfyller riktvärdena enligt antagen verksamhetsplan för fordonstvättar samt
upprätta kontrollprogram för verksamheten där provtagning av avloppsvatten
specificeras. Beslutet var förenat med ett vite om 80 000 kronor och skulle
åtgärdas senast 6 månader efter beslutet delgivits.
Verksamhetsutövaren har överklagat nämndens beslut som överlämnats till
länsstyrelsen för avgörande.
Länsstyrelsen ger nämnden möjlighet att lämna synpunkter senast den 20
december 2017.
Skickas till
Länsstyrelsen i Kronobergs län

Justerandes sign

