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Brenntag Nordic AB, Frövi 

Verksamhet 

Verksamheten består huvudsakligen av distribution, lagring och upptappning 
av kemikalier. Viss produktionsverksamhet förekommer också. Flytande 
produkter lagras i tank, dunkar av olika storlek, IBC och fat. Fasta produkter 
förvaras i säckar, fat eller kartonger. Produkterna kommer in till 
anläggningarna via tankbil eller lastbil. Utlastning sker via lastbil eller tankbil. 

Brenntag Nordic AB i Frövi omfattas av Seveso-lagstiftningen, lagen om 

åtgärder för att förebygga och begränsa allvarliga kemikalieolyckor 

(1999:381), då det hanteras en viss mängd av miljöfarliga, oxiderande, 

hälsoskadliga samt en mindre mängd brandfarliga och giftiga ämnen inom 

anläggningen. 

En säkerhetsrapport har, enligt Sevesolagstiftningen, lämnats till 
länsstyrelsen. 
 
Beslut på alla nivåer i verksamheten tar fasta på miljöskydd så väl som hälsa 

och säkerhet för alla våra medarbetare och omgivningen. Vi har rutiner och 

kontrollstrukturer för att kontinuerligt säkra en minskning av risken för olyckor. 

Farliga ämnen och risker 

I verksamheten förekommer det olika typ av farliga ämnen i form av 

miljöfarliga, oxiderande, brandfarliga, frätande, hälsoskadliga och giftiga 

ämnen. Produkter lagras dels i flytande, dels i fast form.  

I första hand bedöms utsläpp, brand och bildande av giftig gas kunna orsaka 

en allvarlig kemikalieolycka.  

Ett utsläpp kan uppstå vid spill, läckage eller brand och kan ge förorening av 
mark och vatten.  
Giftig gas kan bildas om fel produkt sammanblandas vid lossning till tank.  
En brand kan leda till att det bildas brandgaser med giftigt innehåll.  
 
För att förebygga och minska riskerna för allvarliga kemikalieolyckor finns 
förebyggande tekniska åtgärder samt rutiner implementerade.  
 
Brandlarm finns i verksamheten som är direktanslutet till SOS Alarm för 
utalarmering av räddningstjänst. 
Speciell larmknapp finns som kan aktivera en siren på anläggningen för att 
varna de som finns i skogsområdet i närheten av Brenntag Nordic AB samt i 
närliggande byggnader. Larmet är ett tutande larm. 
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Hur varnas du och vad ska du göra? 

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. 

Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har 

personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så 

pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer 

räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA).  

Om fara hotar och människor snabbt måste varnas hör du VMA-larmet. 

Larmet låter i 7 sekunder, tyst i 14 sekunder och låter i 7 sekunder.  

Då ska du: 
 Gå inomhus. 
 Stänga fönster, dörrar och ventilation. 
 Slå på TV eller radio för mer information (främst Sveriges Radio P4 och 

SVT).  

Utöver varning via samhällets system för viktigt meddelande (VMA) har 
Brenntag Nordic AB kompletterat med en speciell larmknapp för att snabbt 
kunna aktivera en siren på anläggningen för att varna de som finns i 
skogsområdet i närheten av Brenntag Nordic AB samt i närliggande 
byggnader. Larmet är ett tutande larm. 
 
Om du hör tutande larm från Brenntag Nordic AB  
 
Då ska du: 

1. Om du befinner dig i skogsområden i närheten av Brenntag Nordic 
Avlägsna dig omedelbart från området. 
2. Om du befinner dig i närliggande byggnader till Brenntag Nordic. Håll dig 
inomhus och stäng fönster och ventilation i väntan på information från 
Brenntag Nordic eller Räddningstjänst. 

Tillsyn 

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn enligt lag (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga allvarliga kemikalieolyckor. Information om senaste tillsyn kan fås 
av Länsstyrelsen Örebro län. 

För mer information 

Kontakta 040-28 73 00 
Norra Bangatan 38 
781 21 Frövi  

Webbplats: www.brenntag-nordic.com 

http://www.lansstyrelsen.se/orebro/Sv/Pages/default.aspx
http://www.brenntag-nordic.com/sv/pages/BrenntagNordic/About_us_Local_Country/index.html

