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Beslut om föreläggande att åtgärda oljeavskiljarens 
brister 

Fastighetsägare: Cameco Sandviken AB 

Organisationsnummer: 556463-1009 

Fastighetsbeteckning: 

Kommun: 

BLIXTEN 4 

Sandviken 

Beslut 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd beslutar att förelägga Cameco 

Sandviken AB (556463-1009) att: 

1. Genomföra kontroll av oljeavskiljarens skick enligt svensk standard 

(SS-EN-858-2) eller motsvarande. 

2. Åtgärda larmet på oljeavskiljaren så att det fungerar.  

3. Ta reda på vart vattnet leds från oljeavskiljaren, spillvatten- eller 

dagvattennätet. 

4. Upprätta rutiner för egen kontroll av oljeavskiljaren mellan 

tömningarna. 

5. En redogörelse för åtgärdade brister ska inkomma till Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning senast 1 oktober 2021.    

Beslutet är fattat med stöd av 2 kap 2 och 3 §§ samt 26 kap 9 och 21 §§ 

miljöbalken (1998:808).  

Avgift 

En handläggningsavgift för ärendet kommer att tas ut. Beslut och faktura 

enligt fastställd kommunal taxa utsänds separat då ärendet bedöms 

tillräckligt utrett för att avslutas. 

Bakgrund 

Under maj månad genomför Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsförvaltning inspektioner på oljeavskiljare i Sandvikens 
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kommun. En inspektion genomfördes den 11 maj 2021 på er oljeavskiljare. I 

samband med inspektionen framkom det brister kring oljeavskiljaren.  

Lagstöd 

2 kap 2 § miljöbalken Alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall skaffa sig den kunskap som behövs 

med hänsyn till verksamhetens eller åtgärdens art och omfattning för att 

skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 

2 kap 3 § miljöbalken Alla som bedriver eller avser att bedriva en 

verksamhet eller vidta en åtgärd skall 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. I samma syfte skall 

vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik.  

Dessa försiktighetsmått skall vidtas så snart det finns skäl att anta att en 

verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för människors 

hälsa eller miljön. 

26 kap 9 § miljöbalken En tillsynsmyndighet får i det enskilda fallet besluta 

om de förelägganden och förbud som behövs för att denna balk samt 

föreskrifter, domar och andra beslut som har meddelats med stöd av balken 

ska följas. 

26 kap 21 § miljöbalken 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. 

Detsamma gäller också för den som annars är skyldig att avhjälpa 

olägenheter från sådan verksamhet.  

Motivering till beslut 

Tillsynsmyndigheten har sett behov av att förelägga om att åtgärda brister 

som uppdagades vid inspektionen av oljeavskiljaren. Föreläggandet är 

meddelat med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken, där det anges att en 

tillsynsmyndighet får meddela de förelägganden som behövs för att 

miljöbalken samt föreskrifter, domar och beslut som har meddelats med stöd 

av balken ska följas. 

Enligt 2 kap. 2 § miljöbalken ska den som bedriver en miljöfarlig 

verksamhet skaffa sig den kunskap som behövs för att skydda människors 

hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Enligt 3 § samma kapitel ska en 

verksamhetsutövare vidta de skyddsåtgärder och försiktighetsmått som 

behövs till skydd för människors hälsa och miljön. Bästa möjliga teknik ska 

användas i yrkesmässig verksamhet. Mot bakgrund av det bedömer Västra 

Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning att er oljeavskiljares funktion 

regelbundet behöver säkerställas genom kontroll och underhåll.  

Ni är ansvariga för utsläppen från er verksamhet. Utöver att kontinuerlig 

tömning av oljeavskiljaren sker bör ni också regelbundet kontrollera dess 

skick. Det är praxis att göra en så kallad femårskontroll enligt svensk 

standard (SS-EN 858-2). Vid en sådan femårskontroll kontrolleras bland 

annat hållfasthet, täthet och skick på inbyggda delar. Detta bör göras av en 

ackrediterad firma. Om ni inte vill följa svensk standard och praxis ska ni på 

motsvarande sätt underhålla och kontrollera er oljeavskiljare. 
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Med stöd av 26 kap. 21 § miljöbalken, där det framgår att 

tillsynsmyndigheten får begära in de handlingar och uppgifter som behövs 

för tillsynen, så begär tillsynsmyndigheten in en redogörelse för åtgärdade 

brister.  

 

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMND 

Linnea Greis 

Miljöinspektör  

 

Detta beslut är fattat i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift. 

Beslutet är fattat på delegation med stöd av 50.01.05, 50.01.13 och 50.02.01 

fastställd delegationsordning, Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnds 

beslut, 2016-04-04, § 5. 

 

Bifogas: Delgivningskvitto 

Hur man överklagar 

Om du inte är nöjd med beslutet så kan det överklagas till Länsstyrelsen i Gävleborgs län. 

Skrivelsen ska däremot skickas eller lämnas in till: 

Sandvikens kommun 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 

811 80 Sandviken 

För att överklagandet ska kunna prövas måste skrivelsen ha kommit in senast inom tre 

veckor från den dag då du fick del av beslutet. 

I överklagandet ska du ange 

1. ditt namn, postadress och personnummer, 

2. vilket beslut du överklagar (diarienummer eller motsvarande), 

3. vilka ändringar du vill ha, samt 

4. varför du vill ändra beslutet. 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd skickar överklagandet vidare till Länsstyrelsen 

i Gävleborgs län för prövning, om nämnden inte själv ändrar beslutet på det sätt som 

begärts. 

Om något är oklart kan ni vända er till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, telefon 

026-24 00 00. 

 


