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Remiss gällande förslag till Vägledning om 
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot 
mark- och vattenföroreningar vid hantering av 
brandfarliga vätskor och spilloljor 

SPEI har fått rubricerade remiss och har följande att anföra: 

BAKGRUND 
Statens Naturvårdsverk har givit ut rubricerade Vägledning med syftet är att ge stöd 
för verksamhetsutövare och tillsynspersoner från Miljömyndigheter vid tillämpning 
av bestämmelserna i Naturvårdsverkets föreskrift NFS 2017:5. 

SAMMANFATTNING 
SPEI anser att det är svårt att följa och tillämpa Vägledningen eftersom det saknas 
konkretiseringar och exemplifieringar för vad som avses med sekundärt skydd t.ex. 

Det är (i den praktiska tillämpningen) svårt att genomföra kontroller i nedgrävda 
system, ledningar, cisterner o.s.v. utan att i så fall först gräva upp hela installationen i 
öppen dager. Många frågor har uppkommit från Miljöinspektörer ute i landets 
kommuner. Syftet med Vägledningen var att ge förtydliganden av bestämmelsernas 
tillämpning, men uppenbarligen är Vägledningen inte tillräckligt klargörande för den 
avsedda användningen vare sig för verksamhetsutövaren eller tillsynspersoner från 
myndigheterna. Skälet är sannolikt att de som författat Vägledningen inte själva 
arbetat med drivmedelanläggningar. 

Ett möte genomfördes i början på september 2018 med Naturvårdsverket och 
Miljöinspektörer där SPBI och SPT deltog. Beslut fattades där om att SPBI tar fram 
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en Rekommendation om hur tillämpningen och efterlevnad av bestämmelserna skall 
kunna göras. Det har bedömts som nödvändigt för att ett korrekt genomförande av 
såväl tillsyn som tillämpningen av bestämmelserna. 

HUVUDSYNPUNKTER 

Synpunkter på paragraferna 
I 2 kap. Definitioner hittar vi följande kring "Invallning". SPBI anser den definitionen 
inte är helt korrekt och bör därför omformuleras. Idag står det: 

In vallning 
Invallning utgör en yta under tak, eller motsvarande somförhindrar regnvatten och 
smältvattenfrån att ansamlas, som är ogenomsläpplig samtfångar in denförvarade 
vätskan och saknar anslutning till avlopp och somförhindrar spill och läckage från att 
spridas vidare till omgivningen. 

• Verksamhetsutövarens spolarvätskecisterner på drivmedelsstationer är under 
1000 liter och utifrån detta är vår konklusion att dessa inte faller in under 
dessa föreskrifter. Viktigt att detta bekräftas tydligt och skriftligt. 

• Vi ifrågasätter varför man inte godkänner dubbelmantlade cisterner ovan 
mark (i vattenskyddsområde) när de är godkända under mark. Vi ser inte 
logiken och skulle vilja utmana Naturvårdsverket kring detta krav. 

• SPBI är mycket tveksam till övergångstiden (för kort). Branschen är redan hårt 
ansatt kring byte till korrosionsbeständiga rör (senast 2022). Vi ser små 
möjligheter till att även åtgärder enligt föreskriften skall kunna hinnas med till 
2022. Såväl ekonomiska konsekvenser som rent praktiska i svårigheten att få 
tag på entreprenörer som kan utföra jobbet är relevanta här. 

Per Brännström 

VD Ansvarig handläggare 
HMS- Logistikansvarig 
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