
Underlag för bedömning av invallningar  

Närvarande: Camilla, Anna, Lina, Emilia, Eva, Ulf, Anette, Ing-Marie, Stefan, Rasmus, Elena 
och Sara 

För att stötta varandra inom arbetsplatsen och för att få stöd i bedömningar gällande krav och 
ställningstagande för invallning på olika objekt, samlades 2017-11-13 berörda från de olika 
arbetsgrupperna inom miljöförbundet. Nya tankar angående invallning bör ventileras mellan 
grupperna vid behov och fräschas upp en gång varje år. 

Följande bedömningsunderlag togs fram: 

Vad tycker vi behövervallas in? 

Generellt bör flytande märkningspliktiga kemiska produkter, flytande farligt avfall och andra 
flytande substanser som kan ge negativ påverkan på människans hälsa och för miljön vallas 
in. Individuell bedömning och rimlighetsavvägning måste avgöras från fall till fall.  

Undantag från invallningskrav kan göras ex för små behållare eller trögflytande material 
(färg), där risken att nå avlopp eller genomsläppligt underlag är minimal. Placeringen kan 
eventuellt behöva ändras för tillräckliga försiktighetsmått. 

Vad anser vi att en invallning är? 

Någon form av uppsamlingsmöjlighet för ovanstående som är av beständigt material och som 
är tätslutande för att minimera föroreningsrisk till omgivningen. Kan alltså vara slutet rum 
med tröskel (utan avlopp), tråg, plastbalja, avskuren IBC-tank… 

Invallning bör vara under tak och utan avtömningsmöjlighet (hål/avlopp) så långt det är 
möjligt. Vissa undantag främst inom lantbruk, där särskilda rutiner bör vara förenade med den 
här typen av invallningar ex. för att tömma en invallning måste verksamhetsutövaren försäkra 
sig om att ”regnvattnet” inte är förorenat, annars bör det omhändertas som farligt avfall. 
Eventuell avtömningsmöjlighet får inte stå öppen i normalläge, endast undantagsvis vid 
behov… 

Vad tycker vi att invallningen ska rymma? 

Generellt 100% av största behållarens volym + 10% av övriga behållares volymer. Rutinerna 
är viktiga att observera i samband med lagringen, ex Inte för höga staplar (max 2*25 liter i 
höjd), stora behållare i golvnivå, påkörningsrisker… 

Hur tänker vi med samförvaring? 

Inga syror och baser i samma invallning! I samma utrymme ok, men gärna med skiljevägg 
eller så stort avstånd som möjligt. Tänk också på att användning av eventuella pumpar måste 
ske med tillräckliga försiktighetsmått. Särskilt viktigt med rutiner för hantering. 

Inga bekämpningsmedel och explosivvara i samma invallning pga. speciallagstiftning. 


