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Information till allmänheten, Seveso III 
 

1. Verksamhetsutövarens namn eller firmanamn samt fullständig adress till den berörda 
verksamheten. 
SSE Sverige, Ekeby, 173 92 Tungelsta 
 

2. En upplysning att verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Verksamheten omfattas av lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna 
av allvarliga kemikalieolyckor enligt den lägre kravnivån då explosiva varor (1.1D) förvaras i en 
mängd som överstiger 10 ton. 
 

3. En enkel redogörelse för aktiviteterna vid verksamheten. 
Lagerhantering såsom förvaring, lastning och lossning av gods. 
I undantagsfall utlämning till kund på plats. 
 

4. Trivialnamnen eller, när det gäller farliga ämnen som omfattas av del 1 i bilaga 1, de 
generiska benämningarna eller faroklassificeringarna för de relevanta farliga ämnen som 
förekommer vid verksamheten och som kan orsaka en allvarlig kemikalieolycka, med 
uppgifter om deras viktigaste farliga egenskaper i enkla ordalag. 
Explosiva varor. 
 

5. Allmän information om hur den berörda allmänheten kommer att varnas tillsammans 
med adekvat information om hur man lämpligen bör agera om en allvarlig 
kemikalieolycka inträffar eller vägledning om var sådan information finns att tillgå i 
elektronisk form. 
Verksamhetens placering är vald på så sätt att allmänheten normalt inte vistas i närheten.  
Beslut om eventuell utrymning på grund av t.ex. brand tas av räddningstjänsten i samråd med 
SSE Sveriges föreståndare enligt LBE. 
 

6. Datum för senaste tillsynsbesök eller hänvisning till var sådan information finns att tillgå 
i elektronisk form, samt upplysningar om var det går att på begäran få mer ingående 
uppgifter om tillsynen eller den berörda tillsynsplanen. 
Information om senaste tillsynsbesök samt information om tillsynsplanen finns att få hos 
Länsstyrelsen i Stockholms Län. 
 

7. Uppgifter om var det går att få ytterligare information. 
Ytterligare information lämnas via telefon: 0587-145 45 eller e-post: info@SSE-Sverige.com. 
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