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Inom Höganäs Sweden AB:s 
industriområde

–-

I broschyren hittar du information om vilka kemikalierisker som  
finns och vad som kan vara bra att veta ”om larmet går”.

Om larmet går



Risker inom  
Höganäs Sweden AB
Hanterade ämnen
På Höganäs Sweden AB hanteras 
bland annat svavel. Vid en brand i 
svavel kan svaveldioxid bildas. Svavel-
dioxid är en färglös och giftig gas  
med stickande lukt. Om du kommer  
i kontakt med gasen så kan detta 
irritera ögon, näsa och hals i stor 
utsträckning. Höga halter kan orsaka 
kraftig hosta, rinnande ögon, and-
ningssvårigheter och ont i bröstet.  
Vid exponering för mycket höga  
halter kan livshotande skador uppstå. 
Skador kan visa sig ett par dagar  
efter exponeringen. 

Även kopparpulver hanteras inom 
verksamhetsområdet. Kopparpulver är 
miljöfarligt och ett utsläpp kan orsaka 
skadliga långtidseffekter i vattenmiljön. 
En olycka där kopparpulver involveras 
bedöms ha liten påverkan på 
personer utanför industriområdet.

Vid en större brand inom området  
kan allmänheten komma att påverkas 
oavsett vilket material det är som 
brinner. Detta då brandgaser 
beroende på vindriktning kan komma 
att spridas in över Höganäs tätort. 
Brandgaser är generellt ohälsosamma 
att andas in och kan ge upphov till 
irritationssymptom vid exponering.

Beredskap
Om en allvarlig kemikalieolycka 
inträffar inom industriområdet har 
Höganäs Sweden AB en skyldighet 
att ha en egen beredskapsorganisa-
tion som omedelbart kan aktiveras  
för att kunna vidta åtgärder. I enlighet 
med krav i Sevesolagstiftningen finns 
det en intern plan för räddningsinsats-
er framtagen av Höganäs Sweden 
AB. Då verksamheten hänförs till den 
högre kravnivån har även kommunen  
i form av räddningstjänsten tagit fram 
en kommunal plan för räddningsin-
satser. Den kommunala planen för 
räddningsinsatser är samordnad med 
Höganäs Sweden AB:s interna plan 
och samövningar genomförs regel-
bundet. Detta medför att räddnings-
tjänsten har god kännedom om 
anläggningen samt en god beredskap 
för att kunna hantera eventuella 
olyckor inom området.

Tillsyn
Länsstyrelsen Skåne är tillsyns-
myndighet. Datum för senaste tillsyn 
och mer information finns att tillgå  
på Länsstyrelsens hemsida,  
www.lansstyrelsen.se/skane  
(sök på Seveso).

http://www.lansstyrelsen.se/skane


Vid svåra olyckor som hotar människa 
eller miljö, kommer allmänheten att 
varnas. För att snabbt nå många 
människor använder räddningsledaren 
varnings- och informationssystemet 
”Viktigt meddelande till allmänheten”. 
Systemet består dels av meddelande  
i lokalradion,103.2 MHz och på SVT, 
dels av signalen ”Viktigt meddelande”, 
se informationsruta nedan. Den pågår 
under minst två minuter. Signalen 
”Faran över” är en lång signal som 
pågår i 30-40 sekunder.

Om en olycka skulle inträffa har  
Höganäs Sweden AB tydliga rutiner  
för hur myndigheter ska larmas.  
Räddningstjänsten larmas alltid vid  
en olycka. Det är räddningstjänsten  
som bedömer om allmänheten  
behöver varnas.

När larmet går
När du hör signalen för ”viktigt 
meddelande till allmänheten”  
är det viktigt att du söker skydd 
inomhus och följer de instruktioner  
som räddningstjänsten ger. Vid kraftig 
rökutveckling, stäng och täta dörrar, 
fönster och ventilation. Om möjligt stäng 
av mekanisk ventilation. Håll dig ajour 
med händelseförloppet via internet, 
radio och TV.

Signalen för  
”Viktigt meddelande” 
Räddningstjänsten ger information  
genom riksradion eller lokalradion.

7 sek 7 sek 7 sek
14 sek 14 sek

Signalen varnar i 2 min

30-40 sek

Faran över

Allvarlig olycka
• Sök skydd inomhus

• Stäng fönster, dörrar & ventiler

• Följ rapportering via:
- Riksradion eller  
 lokalradion (103,2 MHz)

- TV eller SVT text-tv sidan 599

- Internet: hd.se, hoganas.com  
 eller hoganas.se

Ring 112 vid  
nödsituation 
Den som larmar ska  
vara beredd att svara på  
SOS-operatörens frågor. 

Andra viktiga telefonnummer:
Sjukvårdsrådgivningen: 1177
Giftinformation: 08-33 12 31
SOS Alarm: 112

112

Viktigt  
meddelande



©
 H

ög
an

äs
 A

B
 (p

ub
l.)

, 2
02

2.
   

32
06

H
O

G
S

E
Höganäs Sweden AB
Höganäs Sweden AB 
Bruksgatan 35 
263 83 Höganäs 
042-33 80 00

www.hoganas.com

Räddningstjänsten,  
Höganäs
Bruksgatan 38 
263 39 Höganäs 
042-33 73 00

www.hoganas.se

Höganäskoncernen är världsledande inom metallpulverbranschen för 
både tillverkning av pulver och utveckling av nya produkter och 
applikationer. I sin produktion använder Höganäs Sweden AB farliga 
ämnen i en sådan omfattning att verksamheten omfattas av den högre 
kravnivån enligt lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 

Höganäs Sweden AB jobbar kontinuerligt med att minska påverkan på 
omgivningen och förebygga olyckor. Med denna broschyr vill vi göra dig 
som granne medveten om att det kan uppstå situationer där du själv kan 
behöva vidta åtgärder.

Risken för att en olycka ska inträffa är låg, men om olyckan trots detta 
inträffar behöver du veta hur du ska agera.  

Räddningstjänsten 
Höganäs

http://www.hoganas.com
http://www.hoganas.se

