FAKTABLAD
Miljöförvaltningen

Kemikalielagring
inom skyddsområde Göta Älv
Inom skyddsområdet för Göta älv gäller
speciella regler för lagring och hantering
av olja, kemikalier och liknande. Det innebär detaljerade krav på invallning, hård
gjorda ytor och skydd för brunnar inom
området.

Besiktning
Tankar och cisterner avsedda för förvaring av hälso- och
miljöfarliga kemiska vätskor ska täthetskontrolleras vart sjätte
år. Kärl som saknar korrosionsskydd ska besiktigas vart tredje
år. Besiktningsprotokoll ska lämnas till miljöförvaltningen.

Kemikalielagring/invallning
Utomhusförvarade hälso- och miljöfarliga produkter ska
hållas invallade inom tät, hårdgjord yta försedd med tak.
Invallningen ska rymma hela den lagrade volymen. Den
hårdgjorda ytan ska utföras i material som är beständigt mot
de produkter som lagras.
Ett alternativ kan vara att placera en cistern i en tät kassun som också fungerar som påkörningsskydd. Invallningar,
gemensamma för flera cisterner, ska rymma minst 50 procent
av den totala lagringskapaciteten, men minst den största
behållarens volym.

Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt. Golvbrunnar får
inte förekomma i lokaler där kemiska produkter hanteras.
Befintliga brunnar ska sättas igen permanent eller förses med
täta täcklock.

Kemikalieförteckning
Ansvarig för verksamheten är också ansvarig för att det vid
anläggningen finns en aktuell förteckning samt aktuella
säkerhetsdatablad för hälso- och miljöfarliga produkter.

Drivmedelscistern kan vallas in på detta sätt. Taket ska
utformas så att det effektivt förhindrar nederbörd att komma
in i invallningen.

Informera
Sätt upp skyltar som informerar anställda, entreprenörer,
transportörer och andra om vilka regler och rutiner som ska
följas inom området. Den typen av informationsskylt ska
också placeras vid cisternens påfyllningsrör.
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På utsatta platser måste invallningen förses med heltäckande
väggar om det finns risk för att nederbörd samlas i invallningen. Regnvatten som förorenats av t ex olja ska omhändertas som farligt avfall.
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Skyddsområde Göta älv
Av skyddsföreskrifterna framgår att det för vissa verksamheter
krävs tillstånd från eller att anmälan gjorts till miljö- och klimatnämnden i Göteborg eller Ale.

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. Där hittar du bland annat
föreskrifterna i sin helhet.

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

Exempel på den typ av informationsskylt som bör
finnas på området.

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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