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Beslut om ändring av Myndighetsnärnndens beslut 2o1T-09-26
om försiktighetsmått svärdsjö Tankställe AB, fastigheten
Borgärdet 3:28
Myndighetsnämnden ftir bygg- och miljöfrågor (MyN) beslutar om
ändring av beslut 2017-09-26 om ltirsiktighetsmått ftir Svärdsjö Tankställe

AB.

BESLUT
MyN ändrar sitt tidigare beslut 2017-09-26 om försiktighetsmått ftjr
Svärdsjö 'lankställe AB på så sätt att kraven om att markförlagd cistern
ska vara av dubbelmantlad typ alternativt placerad i invallning tas bort.

Beskrivning av ärendet
svärdsjö Tankställe AB (559079-5778)har 2017-09-06 lämnat in en
anmälan om miljöfarlig verksamhet till MyN, dvs anläggning där det per
kalenderår avses hanteras mer än 1000 kbm flytande motorbränslen
verksamhetsko d 5 0. 2 0, enli gt milj öprövningsftirordn ing (20 r 3 :z 5 r).

MyN har 2017-09-26 beslutat om ftirsiktighetsmått bland annat krav på
dubbelmantlad cistern alt invallning for 50 kbm markförlagd cistern,
avsedd for bensin (klassl värska) och fordonsdiesel (klass3 vätska).
Bedömningsgrunderna för dessa försiktighetsmått är att platsen ligger i

anslutning till Svärdsjöåsen, en vattenftirande formation med Itjrekomst av
genomsläppliga j ordarter.
Svärdsjö Tankställe AB har överklagat MyN beslut om krav på
dubbelmantlad cistern alternativt invallning och vill istället att den
befintliga redan nedlagda cistemen av enkelmantlad typ ska få användas. I
samband med överklagan har bolaget utvecklat och kompletterat
inlämnade uppgifter till anmälan. Kompletteringen omfattar fotografier på
platsen ftir den markförlagda cisternen samt en geoteknisk och hydrologisk
beskrivning av mark- och grundvattenftirhållanden och jordarter i området.

Skälen för beslutet
Nedan motiverar MyN beslutet. Hänvisning till lagstöd

anges inom
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MyN ändrar sitt beslut och tar bort kraven på installation av
dubbelmantlad cistern alt invallning då den kompletterande utredningen
Svärdsjö Tankställe AB låtit ta fram visar att jordarten vid cisternen består
av täta lerlager som omsluter den markforlagda cisternen, risken for
spridning bedöms som liten.
Bedömningen av spridningsrisk utgår ifrån de uppgifter utredningen
redovisar kring tidigare genomforda geo- samt hydrologiska
undersökningar samt schaktningsarbeten i området.
Utredningen visar att jordarten vid platsen fiir cisternen och i anslutande
vägbank består av lera/silt vilka är finkorniga jordarter med ej
genomsläppliga egenskaper eller egenskaper med låg genomsläpplighet.
Lerlagren uppgår till ca 4 meters lerlager under den direkt anslutande
vägbanken och ca 1,4 meter under cistern.

Utöver detta anges att cisternen utrustas med automatiskt
nivåmätningssystem som visar både aktuell och levererad volym men
också awikelse vid eventuellt läckage och stöld, med daglig övervakning.
en verksamhet eller vidta en
åtgard skall skaffa sig den kunskap som behövs med hänsyn till
verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning for att skydda
människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. (Miljöbalken2
kap. 2 §)

Alla som bedriver eller avser att bedriva

Alla som bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta

en

åtgard skall utftira de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
forsiktighetsmått i övrigt som behövs for att ftirebygga, hindra eller
motverka att verksamheten eller åtgärden medfor skada eller olägenhet ftir
människors hälsa eller miljön. I samma syfte skall vid yrkesmässig
verksamhet använda bästa möjliga teknik.
Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en
verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet ftir människors
hälsa eller miljön. (Mil1-öbalken 2 kap. 3 §)

Kraven i 2-5 §§ gäller i den utsträckning det inte kan anses orimligt att
uppfulla dem. Vid denna bedömning ska särskild hänsyn tas till nyttan av
skyddsåtgarder och andra forsiktighetsmått jämfort med kostnaderna for
sådana åtgärder. (Miljöbalken 2 kap. 7 §)
En tillsynsmyndighet får meddela de ftirelägganden och ftjrbud som
behövs i ett enskilt fall for att miljöbalken samt foreskrifter, domar och
andra beslut som har meddelats med stöd av miljöbalken skall efterlevas.
(Miljöbalken 26 kap. 9 §)
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