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Hitachi Energy Sweden AB i Ludvika, nedan kallat Hitachi Energy, och AB Impregna är båda 
en så kallad Seveso III-anläggning och omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.  
Hitachi Energy omfattas av lagstiftningens lägre kravnivå och AB Impregna av den högre 
kravnivån. 
 
Hitachi Energy utvecklar, konstruerar, tillverkar, provar, säljer, driftsätter samt underhåller 
produkter, system och anläggningar för överföring och distribution av elkraft såsom 
transformatorer och transformatortillbehör, reaktorer, ställverk, brytare, kondensatorer och 
ventilavledare.  
 
AB Impregnas huvudverksamhet på industriområdet omfattar förädling och impregnering av 
furustolpar och -slipers. Bolagets tillstånd medger impregnering upp till 120 000 kubikmeter 
per år varav max 60 000 kubikmeter med kreosot. 
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Följande farliga kemikalier hanteras  
 
Hitachi Energy  
 
Anhydridhärdare Kan vara dödlig vid inandning, förtäring och hudkontakt 

Zinkoxid Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids-
effekter 

Gasol Extremt brandfarligt 

Epoxiharts Giftigt för vattenlevande organismer, orsakar allvarlig ögon-
irritation, kan orsaka allvarlig hudirritation, irriterar huden  

Isolervätska Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtids-
effekter, kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ned 
i luftvägarna, irriterar huden, kan skada fertiliteten eller det 
ofödda barnet  

Bisfenol A Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka allvarlig 
hudirritation, orsakar allvarliga ögonskador, kan orsaka 
irritation i luftvägarna, misstänks skada fertiliteten.  

Kaliumcyanid Dödligt vid förtäring, hudkontakt eller inandning, giftigt vid 
förtäring, hudkontakt eller inandning, orsakar organskador 
genom lång och upprepad exponering, mycket giftigt för 
vattenlevande organismer, mycket giftigt för vattenlevande 
organismer med långtidseffekter  

Nickeloxid Kan orsaka cancer genom inandning. orsakar organskador 
genom lång och upprepad exponering, kan orsaka allergisk 
hudreaktion, blir giftigt vid upphettning 

Blyfärger Kan orsaka brand eller explosion, starkt oxiderande, mycket 
giftigt för vattenlevande organismer, Mycket giftigt för 
vattenlevande organismer med långtidseffekter 

 
AB Impregna  
  
Kreosotolja Irriterar huden, orsakar allvarlig ögonirritation, kan orsaka 

allergisk hudreaktion, kan orsaka cancer, kan skada fertiliteten, 
misstänks kunna skada det ofödda barnet, mycket giftigt för 
vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

Kopparimpregneringsmedel Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon, skadligt vid 
inandning, skadligt vid förtäring, kan orsaka irritation i 
luftvägarna, misstänks kunna skada det ofödda barnet, mycket 
giftigt för vattenlevande organismer med  
långtidseffekter. 

Diesel Kan vara dödligt vid förtäring om det kommer ner i 
luftvägarna, irriterar huden,  kan göra att man blir dåsig eller 
omtöcknad, giftig för vattenlevande organismer med 
långtidseffekter. 
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Om en allvarlig olycka inträffar informeras allmänheten genom att ett ”Viktigt Meddelande 
till Allmänheten” (VMA) sänds i radio och TV. Vid vissa tillfällen används också systemet för 
utomhuslarm (”Hesa Fredrik”). Utomhussignalen följs alltid av information i radio och TV.  
 
När du hör signalen ska du göra följande:  
 Gå inomhus  
 Stänga fönster, dörrar och ventilation  
 Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler.  

 
 

INFORMATION VID OLYCKA: RING 113 13 
113 13 är Sveriges nationella nummer för information vid allvarliga olyckor och kriser. 

Du kan också gå in på www.krisinformation.se för att få mer information 
 

 
 
För senaste tillsynsbesök hänvisas till Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/dalarna 

http://www.krisinformation.se/
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