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Dagvattenbrunnar
inom skyddsområde Göta älv
Det som rinner ut i dagvattenledningarna
inom skyddsområdet för Göta älv går ut
i älven. Det är därför av största vikt att
vidta åtgärder så att eventuella utsläpp
inom området inte kan rinna ner i dagvattenbrunnarna. Kravet på åtgärder gäller endast brunnar vid verksamheter där
hälso- eller miljöfarliga ämnen hanteras i
mer än obetydlig omfattning.
Märk brunnarna!
Dagvattenbrunnar inom fastigheten ska vara tydligt märkta,
med en skyddszon på minst två meter. Inom denna zon får
inte fordon, material eller utrustning ställas upp.

Förvara skyddslock i närheten!
Täck- eller skyddslock ska finnas tillgängliga för att snabbt
kunna utnyttjas när risk finns att föroreningar når dagvattenbrunnar. Speciellt framtagen gummiduk, som är anpassad
för ändamålet, kan även fungera som skydd över brunnen.
Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt.

Informera
Sätt upp skyltar som informerar anställda, entreprenörer,
transportörer och andra om vilka regler och rutiner som ska
följas inom området.

VATTENTÄKT
Avlopp från dagvattenbrunnarna i området
leds till Göta älv som är Göteborgs huvudvattentäkt.
Undvik uppställning av olja, kemikalier och
ylikt. Spill får inte förekomma!
OM UTSLÄPP SKETT
• Täck dagvattenbrunnar med skyddslock
• Använd absorptionsmedel för att samla
upp utspilld vätska
• Ring Kretslopp och Vatten 031-368 72 50

Bilderna visar en tätningsanordning för dagvattenbrunn.
Plattan, som på undersidan
är försedd med en gummilist,
spänns fast i brunnens galler.
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Skyddszon kring en
dagvattenbrunn.
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Skyddsområde Göta älv
Av skyddsföreskrifterna framgår att det för vissa verksamheter krävs tillstånd från eller att anmälan gjorts till miljönämnderna i Göteborg eller Ale.

Mer information
Mer information om skyddet av dricksvattentäkten och
skyddsföreskrifterna i sin helhet får du vid kontakt med miljöförvaltningen eller kretslopp och vatten 031-365 00 00. På
www.goteborg.se finns mer information om skyddet av Göta
älv, bland annat föreskrifterna i sin helhet.

Göta älv är vattentäkt för 700 000 människor
Ett kemikalieutsläpp till Göta älv kan få allvarliga konsekvenser. Länsstyrelsen har därför inrättat ett
skyddsområde för Göta älv närmast uppströms råvattenintaget vid Lärjeholm och beslutat om särskilda föreskrifter för att skydda vattnet.

Verksamhetsutövare och fastighetsägare inom skyddsområdet är skyldiga att
informera anställda, entreprenörer och andra om att verksamheten ligger inom
skyddsområde för vattentäkt och att särskilda föreskrifter gäller inom området. En bra
metod kan vara att sätta upp informationsskyltar med instruktioner för åtgärder vid utsläpp.
Dessutom ska anställda och andra informeras om företagets rutin-er i händelse av olyckor.
Risken i händelse av olycka ska undersökas
Den som bedriver verksamhet inom området ska undersöka, bedöma och värdera de risker
som verksamheten kan utgöra för vattenkvaliteten i Göta älv. Därefter ska skyddsåtgärder
vidtas för att förebygga att Göta älv förorenas.
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