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Information till allmänheten, Nammo Sweden AB - Lindesberg, 2022 

 

Verksamhetsutövare 

 

Nammo Sweden AB, 556249-6835 

 

Adress 

 

Besöksadress: Köpingsvägen 35, 711 31 Lindesberg 

Postadress: Björkborns Industriområde, 691 80 Karlskoga 

 

Sevesoanläggning 

 

Verksamheten omfattas av den högre kravnivån på grund av hanteringen av upp till 260 ton 

explosiva varor uppdelade i flera produktionsbyggnader och förråd.  

 

Beskrivning av anläggningen 

 

Nammo Sweden AB i Lindesberg (NaLi) hanterar och producerar i huvudsak explosiva och 

brandfarliga varor både för militärt och civilt bruk. På anläggningen finns en brännplats för 

bränning av explosivämnes kontaminerade avfall samt provning av företagets produkter.  

Hantering av explosiva och brandfarliga varor är tillståndspliktigt. NaLi innehar tillstånd från 

Myndighet för Samhällsskydd och Beredskap (MSB), Länsstyrelsen och kommunens räddningstjänst 

(Nerikes Brandkår). 

Verksamheten är lokaliserad i Lindesbergs kommun och området är klassat som skyddsobjekt av 

länsstyrelsen i Örebro län. 

Inom anläggningen drivs den civila verksamheten (nödsignaler) av Hansson PyroTech AB (HPT). 

HPT ägs av Nammo. 

 

Beskrivning av de farliga ämnen som hanteras 

 

Explosiva varor som hanteras i verksamheten existerar som rena ämnen i sina 

transportförpackningar eller monterade (gjutna, doserade eller pressade) i verkansdelar och i 

ammunition.  
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Tändämnen och Pyrotekniska satser är pulverformiga  blandningar av olika kemiska ämnen. Krut är 

kemiskt tillverkat ämne och formen varierar från fint pulver till ca 2 cm stora pellets. Sprängämnen 

innan gjutning eller vid pressning i verkansdelar är pulverformliga.   

 

Mängden av explosiva varor i verksamheten varierar beroende på vilka produkter som tillverkas. 

Den maximala mängden av explosiva varor som samtidigt hanteras och lagras inom 

industriområdet kommer att överstiga 50 ton. Denna mängd är oftast blandning av de ovannämnda 

ämnena. Denna mängd har uppdelats i flera förråd och byggnad enligt tillståndet från MSB.  

 

Varning för allmänheten vid en händelse inom anläggningen 

 

Inom verksamheten finns larmsystem för intern varning och larmning av områdets första hjälp 

grupp samt kommunens räddningstjänst. Vid behov av varning av allmänheten används samhällets 

system för viktigt meddelande, VMA, som aktiveras av kommunens räddningstjänst. 

 

Tillsyn 

 

Tillsyn enligt Sevesolagstiftningen genomförs regelbundet av länsstyrelse i Örebro län. För 

information gällande tillsyn kontakta länsstyrelse i Örebro län på telefon 010-224 80 00 eller e-post 

orebro@lansstyrelsen.se. Det går också att kontakta verksamheten med nedanstående 

kontaktuppgifter. 

 

Ytterligare information 

 

Mer information om anläggningen samt de hanterade ämnena kan ni få genom att kontakta 

Nammo Sweden AB på telefon 0586-79 94 00. 
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