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Säker lagring av kemikalier

Kemikalier som lagras felaktigt riskerar 
att läcka ut till omgivningen. Om kemi-
kalierna når mark och grundvatten kan 
både natur och människor skadas allvar-
ligt. Därför ställs det krav på hantering 
av miljöfarliga kemikalier i samband med 
lagring, påfyllning och tappning.

Hanteringen av miljöfarliga kemikalier regleras i miljöbalken. 
En av miljöförvaltningens uppgifter är att genom kontroll 
och rådgivning bevaka att miljöbalkens syfte om en hållbar 
utveckling kan nås.

Utomhusförvaring
Kemikalier ska förvaras på ett sådant sätt att det inte finns 
någon risk för att ett läckage når dag- och grundvatten, 
recipient (vattendrag som tar emot avloppsvatten) eller 
 genomsläpplig mark. Förvaras kemikalierna på en plats där 
en sådan risk föreligger gäller följande: 

• Lagringsplatsen ska vallas in med ett vattentätt och
oljebeständigt material och förses med regnskydd.

• Invallning ska rymma halva den lagrade volymen, 
dock minst den största behållarens volym. 

Du får inte placera oinvallade cisterner och fat intill dag-
vattenbrunnar eller vattendrag. Särskilt känsliga är områden 
intill dricksvattentäkter. Därför ska kemikalielagring inom 
skyddsområde för vattentäkt anmälas till miljöförvaltningen. 
Om du i un dan tagsfall i samband med lastning och lossning 
måste hantera kemikalier i närheten av dagvattenbrunnar ska 
det finnas täcklock till dessa. Markera brunnarna väl.

Tänk också på att använda påkör ningsskydd där behållarna 
riskerar att skadas av trafik eller liknande.

Inomhusförvaring
Lagring av miljöfarliga kemikalier inomhus får inte ske så 
att det finns risk för utsläpp till golvavlopp. Om det finns 
golvavlopp eller otät heter i golv och väggar, ska kemikalierna 
vallas in enligt utomhusregeln. Alternativt kan avloppsbrun-
nar sättas igen eller förses med lock eller krage. Otätheter i 
väggar och golv ska tätas. Det går också bra att förse avloppet 
med en avstängningsventil som normalt hålls stängd.

Vattenskyddsområde Göta Älv
För att säkra Göteborgs dricksvattenförsörjning fastställde 
länsstyrelsen i maj 2004 särskilda skyddsföreskrifter för Göta 
älv. Skyddsområdet omfattar älvsträckan från råvattenintaget 
vid Lärjeholm upp till södra delen av Surte. 

För mer information om de bestämmelser som gäller inom 
skyddsområdet kontakta miljöförvaltningen, tel 365 00 00. På 
www.goteborg.se finns mer information om skyddet av Göta 
Älv. Bland annat finner du föreskrifterna i sin helhet. 
 
Miljöförvaltningen gör en bedömning från fall till fall och 
tar hänsyn till olika verksamheters specifika  förhållanden. 
I vissa fall kan avsteg från grundregeln behöva göras. 
 Förutom miljöförvaltningen kan även Arbetsmiljöverket och 
Räddnings tjänsten ha synpunkter på verksamheters lagring 
av kemikalier.

Vid olycka eller spill
Absorptionsmedel ska finnas tillgängligt.

Tänk på att skydda dagvattenbrunnar från utsläpp.

Vid utsläpp – meddela Räddningstjänsten 
Storgöteborg, tel 031-335 26 00 och  
miljöförvaltningen tel 031-365 00 00.

Om ett utsläpp riskerar att nå avloppsnätet,  
kontakta  Kretslopp och Vatten 031-368 70 70 


