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Samhällsbyggnadsnämnden

Beslut om föreläggande om åtgärder avseende 10 m3 cistern
innehållande eldningsolja samt beslut om avgift med löpande vite
Dnr Ecos: 2013-326
Fastighet: Örnabäckshult 2:34

Sammanfattning
Cisterninnehavaren Decon Industrier AB förelades i delegationsbeslut 2013-187 att senast den 1
november 2013 komma in till Samhällsbyggnadsnämnden med kontrollrapport avseende vidtagna
åtgärder för oljecistern på 10m3 på fastigheten Örnabäckshult 2:34. Dessutom skulle det skapas
förutsättningar så att cisternen blir besiktningsbar även utvändigt.
Cisternen får endast användas om den genomgått kontroll och uppfyller kraven enligt
Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor. Cisternen på 10 m3 innehållande eldningsolja på fastigheten Örnabäckshult 2:34
uppfyller inte dessa lagkrav och åtgärder ska därför vidtas.

Beslutsunderlag
Ärendebeskrivning/ Veronica Andersson 2015-02-18
Kontrollrapport Nr. 6897, Cisternvård 2013-05-21 (bilaga 1)
Miljöbalken (1998:808) 26 kap. 9 och 21 §§
Miljöbalken (1998:808) 2 kap. 3 §
Naturvårdsverkets föreskrifter (2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor
Lagen om vite (1985:206) 2 och 4§§

Samhällsbyggnadskontorets förslag till beslut
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att förelägga cisterninnehavaren Decon Industrier AB, org.nr.
5564651874 att skapa förutsättningar för ovan nämnda cistern så att den är besiktningsbar även
utvändigt, samt att Decon Industrier AB ska vidta lämpliga åtgärder så att cisternen uppfyller, enligt
NFS 2003:24 ställda krav. Cisternen ska därefter kontrolleras av ett ackrediterat kontrollorgan.
Resultatet av kontrollen ska dokumenteras i en kontrollrapport som ska vara
samhällsbyggnadsnämnden tillhanda senast den 1 juni 2015. Beslutet tas med stöd av miljöbalken
(1998:808) 26 kap. 9 och 21 §§, med hänvisning till 2 kap. 3 § samt krav i NFS 2003:24.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutar vidare att föreläggandet ska vara förenat med ett löpande vite
på 5 000 kr för varje påbörjad månad efter förelagt datum då kraven i föreläggandet ej uppfyllts.
Beslutet tas med stöd av lagen om vite (1985:206) 2 och 4§§.
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Samhällsbyggnadsnämnden beslutar även att ta ut 1 260 kr i avgift i enlighet med
kommunfullmäktiges taxebeslut § 78/13. Avgift betalas mot faktura och ska betalas även om beslutet
överklagas. Beslut om avgift kan också överklagas.
Hur man överklagar
Om ni vill överklaga detta beslut ska ni skriva till Samhällsbyggnadsnämnden, 314 80 Hyltebruk.
Ange då beslutets paragraf och vilken ändring i beslutet ni vill ha. Bifoga handlingar eller annat som
ni anser stöder er uppfattning. Samhällsbyggnadsnämnden måste ha ert överklagande senast inom tre
veckor från den dag då ni fick del av beslutet, annars kan överklagandet inte prövas. Nämnden
sänder överklagandet till Länsstyrelsen i Hallands län för prövning, om nämnden inte själv ändrar
beslutet på det sätt ni har begärt. Om något är oklart kan ni vända er till bygg - och miljöenheten vid
samhällsbyggnadskontoret, Hylte kommun.

Mats Andresen
Samhällsbyggnadschef

Stefan Andersson
Bygg- och miljöchef

Beslutet skickas till:
Decon Industrier AB, Att: Magnus Jakobsson, Södra Ekeryd 115, 314 93 HYLTEBRUK (Rek. +
mb)

