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Sammanfattning
I denna rapport redovisar miljöförvaltningen den tillsyn som har
bedrivits över verksamheterna på Louddens oljehamn under 2018.
Tillsynsobjekten på Loudden är Stockholms Hamn AB oljehamnen, AB Djurgårdsberg, OKQ8, Preem, Circle K, Petrolia
och Stena Recycling. Alla dessa företag, som nu har verksamhet
inom Loudden, är tillståndspliktiga. Några områden som disponerats av företag som tidigare haft verksamhet på Loudden har varit
föremål för marksaneringar. Tillsynsarbetet med dessa samt arbetet
med de bergrum där den kommersiella verksamheten avslutats
redovisas i tillsynsrapporten ”Tillsyn över förorenade områden
2018” som redovisats för miljö- och hälsoskyddsnämnden den 21
maj 2018.
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Oljehamnen vid Loudden ska avvecklas efter 2019. Efter rivning
och sanering ska området bebyggas med bostäder. Det är tydligt att
alla bolag håller på att förbereda sig på en avveckling. Cisterner
rengörs och ställs av och de äldre delar som kan monteras ned utan
att riskera driften tas bort. Mycket av rivningsarbetet måste vänta
till sammanhängande områden tas ur drift då det är riskfyllt att riva
samtidigt som hantering av produkt sker.
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Medvetenheten finns alltid att en felaktig hantering av produkt inom
området kan leda till brand eller utsläpp till miljön. En brand inom
depåområdet kan utvecklas till en storolycka. Medvetenheten om
brandfarligheten gynnar också miljöarbetet. Generellt finns en låg
tolerans mot spill och slarv.
Förvaltningens tillsynsarbete har inriktats på att förbättra verksamhetsutövarnas egenkontroll och säkerställa att de bedriver ett kontinuerligt arbete med att minska sin miljöpåverkan. Då samtliga bolag
har miljötillstånd kontrolleras villkorsefterlevnaden. Samtliga företag har inspekterats under 2018. Vid inspektionstillfället har bl.a.
företagets egenkontroll gåtts igenom. Förvaltningen har granskat
och svarat på miljörapporter, hanterat avvikelser och anmälningsärenden, deltagit i möten och granskat kemikalieförteckningar.
Förvaltningen konstaterar att nästan alla verksamma bolag inom
området har klarat villkoren i sina miljötillstånd. Petrolia har ett
överskridande av oljehaltigt vatten, bolagets villkor 16. Tillsynen
omfattar även att uppmuntra och kontrollera företagen i deras arbete
med energieffektiviserande åtgärder. I ökande grad har tillsynen
inriktas på själva avetableringen för att säkerställa att rivning och
sanering sker på ett miljömässigt korrekt sätt. Under perioden har
två företag som tidigare haft verksamhet inom Loudden sanerat sina
respektive områden. Även saneringen kommer ske i etapper på
grund av de risker arbetet innebär för kringliggande verksamheter.
Förvaltningen har granskat saneringsanmälningarna och inspekterat
saneringarna.
Tiden innan en verksamhet upphör är ofta kritisk ur ett miljöperspektiv. Det finns risk att bolagen förlorar kompetent personal
eller inte genomför viktiga investeringar. Vidare finns risker med att
externa bolag som t.ex. arbetar med rivningar och saneringar inte är
insatta i de speciella säkerhetsaspekterna som gäller inne på depåområdet. Under hösten 2018 och våren 2019 har förvaltningen
därför träffat de olika oljebolagen för att diskutera hur det sista
”normala” verksamhetsåret, d.v.s. 2019, ser ut och hur bolagen
avser att avsluta sina respektive verksamheter. Förvaltningen har
kunnat konstatera att oljebolagen har en stor medvetenhet om
problematiken och de avser att driva verksamhet med hög säkerhet
och kompetens även under avvecklingen.
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Bolagens största miljöpåverkan är utsläpp av flyktiga organiska
kolväten till luft, utsläpp av oljehaltigt vatten till recipient samt risk
för förorening av mark.
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För oljehamnen finns två effektmål i nämndens tillsynsplan, dels att
alla ska arbeta med att effektivisera sin energianvändning och dels
att alla ska effektivisera sina transporter. Samtliga bolag arbetar
aktivt med detta.
Sammanfattningsvis sköts miljöarbetet på Loudden över lag bra och
få incidenter inträffar. Verksamheternas egenkontroll bedöms som
god. Totalt lade förvaltningen ned 57 dagar på tillsynen under 2018,
till detta kommer arbete med saneringar och nedläggningen av
bergrummen.
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