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INFORMATION OM KEMIKALIEFÖRVARING  
I CISTERNER OCH ANDRA BEHÅLLARE 

 

Informationen har tagits fram med hjälp av lagstiftning och praxis inom området. 
Detta gäller alla förvaringskärl för kemikalier där förvaringen inte är ringa. 

 

1. Om förvaringskärlen inte genomgår återkommande besiktning ska det alltid, 
oavsett lagringsvolym, finnas invallning eller liknande, dvs. underlag och 
kanter som gör att innehållet inte kan rinna ner i mark eller vatten. 
 

2. Invallningen ska rymma minst det största förvaringskärlets volym + 10 % av 
eventuella ytterligare behållares volym. 

3.  Invallningen utförs i tätt material som är beständigt mot avsedd kemikalie. 
 

4.  Lagring i avloppslöst tätt utrymme inomhus med avgränsande tröskel godtas 
som invallning. 
 

5. Anslutningsrör för påfyllning av förvaringskärl bör finnas inom invallningen. I 
annat fall ska rören placeras så att ett eventuellt läckage rinner av till 
invallningen eller till annan uppsamling. 
 

6. Vid uppställning av förvaringskärl ska påkörningsskydd alltid finnas om risk 
för påkörning föreligger. Förvaringskärl ska vara stadigt uppställda och 
placeras i ställ, på pall eller liknande, inte direkt på underlaget 
(korrosionsrisk). 
 

7. Regnskydd eller tak bör finnas vid nyanläggning av förvaringskärl. Vid 
befintliga invallningar bör det anordnas om det kan ske på ett enkelt sätt. 
Invallning som ofta står utan tillsyn, t.ex. på obemannade depåer, bör ha 
regnskydd. 

När regnskydd saknas, måste skriftliga rutiner för kontinuerlig övervakning 
och uttömning av regnvattnet i invallningen finnas. 
 

8. Droppskydd, spillplåtar eller spilluppsamlingstråg ska finnas på alla ställen 
där spill eller läckage kan förväntas, exempelvis vid anslutningsrör, 
påfyllning, pump, provtagningsställe, tappställe och avluftningsställe. 
Anordningarna ska vara försedda med regnskydd. 
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9. Spillzonen ska vara tät mot den kemikalie som hanteras. Detta gäller t.ex. 
område runt invallning där lossning och annan hantering av de aktuella 
varorna sker och även platsen där förvaringskärlen står.  
 

10. Anordning för att effektivt täta dagvattenbrunnar inom verksamhetsområden 
ska finnas i brunnarnas närhet och omedelbart kunna användas vid tillbud. På 
områden med omfattande oljehantering ska brunnarna vara anslutna till 
oljeavskiljare. 
 

11.  Inga golvbrunnar får finnas i produktionslokal eller lagerutrymme där 
kemikalier förvaras. Befintliga golvbrunnar pluggas permanent, alternativt 
leds golvbrunnar till avloppslös uppsamlingsbrunn. Golvbrunnar kan behållas 
om de utvallas från lokalen genom att en någon decimeter hög krage anordnas 
runt brunnen. 

Undantagsvis kan befintliga golvbrunnar i maskinhallar o.dyl. anses behövliga 
för tillfälligt bruk (smältvatten från snöiga fordon o.s.v.). De ska då normalt 
hållas effektivt tätade med exempelvis tungt lock med gummipackning. 
Avstängningsbara golvbrunnar finns - men beakta risken för att de av misstag 
lämnas öppna. 
 
 
 

Frågor kring denna information riktas till: 
 
 
 
Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet 
Norragatan 17 
AX-22100 Mariehamn 
Telefon: Växel (0)18 528 600 
 
E-post: kansliet@amhm.ax 

 


