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351 03 Viixjo

INKOM: 2015-01-09
MÅLNR: M 4170-13
AKTBIL: 28

Hoganas AB m fl ansokan om fortsatt och
utokad verksamhet, Hoganas kommun
Myndigheten for samhallsskydd oeh beredskap (MSB) anser att beskrivningen
av atgarder for att omhanderta fororenat vatten fran brandbekampning
alltjamt ar ofullstandig, Sokanden hanvisar till brandforebyggande atgarder.
Sadana ar naturligtvis bade onskvarda oeh betydelsefulla. MSB anser
emellertid att det anda behovs forberedelser for det fall att en brand utbryter.
De formuleringar som anvands i beskrivningen av omhandertagande av
slackvatten ar sa pass allmant hallna att det inte framgar huruvida sokanden
har en verklig plan for hur omhandertagandet ska ga till. Inga detaljer pa hur
slackvatten vid olika brandseenarier ska samlas upp i brunnar, lagpunkter oeh
dag/spillvattensystem ges. Nar det galler byggande avvallar, diken oeh
dammar som kan behovas vid uppsamlande av slackvatten anges endast att
kontakt finns med entreprenorer som kan vara behjalpliga med detta. Inga
forberedelser eller planer pa hur arbetet ska utforas redovisas. MSB staller sig
fragande till att sadana tamligen omfattande arbeten kan utforas pa ett effektivt
satt genom improvisationer vid ett skarpt lage. Rimligen kravs tamligen
omfattande forberedelser. Sammantaget anser MSB att sokanden bor
forelaggas att ta fram en dedieerad plan for omhandertagande av fororenat
vatten fran brandbekarnpning.
Beslut om detta yttrande har fattats av myndighetsjuristen Marie Arvenhav. I
den slutliga handlaggningen har aven enhetsehefen Ingemar Malmstrom oeh
Claes Lofstrom, foredragande, deltagit.

Marie Arvenhav
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