Begäran om undantag från Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2017:5
Författningssamlingens föreskrifter gäller vid hantering av brandfarliga vätskor eller
spillolja i cisterner ovan och i mark som rymmer mer än 1 m3 vätska samt rörledningar
och slangledningar som är anslutna till sådana cisterner.
I föreskrifterna finns dock möjlighet för tillsynsmyndigheten, den kommunala nämnd
som fullgör uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet, att medge undantag.
7 kap. Undantag i enskilda fall
1§ Tillsynsmyndigheten får i enskilda fall och om det finns synnerliga skäl medge
undantag från kraven i dessa föreskrifter.
Den nuvarande cisternen vid Qstarmacken i Rejmyre är förlagd i mark och den
installerades 2010. Cisternen är dubbelmantlad och försedd med möjlighet att ansluta
larm vilket vi också avser att göra, dock är rören från cisternen till pumparna inte
dubbelmantlade.
Macken är inte bemannad men har daglig tillsyn som journalförs.
Qstarmacken ligger inom den sekundära delen av vattenskyddsområdet för sjön Hunn.
Men det geografiska markförhållandet är sådant att en 1,6 km lång och hög bergrygg
ligger mellan macken och samhällets vattenintag i sjön Hunn vilket vi anser utgör ett
mycket starkt skydd som är ogenomträngligt och därmed måste anses som godtagbart.
Om tillsynsmyndigheten inte kan medge undantag från kraven i föreskrifterna är det
stor risk för att macken kommer att läggas ner.
Vår bedömning är att kostnaderna för att installera dubbelmantlade rör mellan cistern
och pumpar är i den storleksordningen att Byarådet inte har möjlighet att med egna
medel genomföra detta.
Uteblivna inkomster från macken kommer förmodligen också innebära att Byarådet
inte längre kan hålla tvätthallen tillgänglig för allmänheten. Som en följd av detta
kommer då tvätt av fordon i större omfattning ske på garageuppfarter och andra ytor
vilket vi anser är betydligt sämre och ur miljösynpunkt ett allvarligare hot mot
vattentäkten än avsaknaden av dubbelmantlade rör vid Qstarmacken.
Rejmyre Byaråd begär, med hänvisning till kapitel 7, att Bygg- och miljöenheten
i Finspångs kommun medger undantag från kravet om dubbelmantling i
Naturvårdsverkets författningssamling NFS 2017:5
Bilaga: Bergformation mellan Qstarmacken och sjön Hunn.
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