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Information till allmänheten enligt Sevesolagstiftningen 
 

Forsmark Kraftgrupp AB (FKA) ligger utanför Forsmarks bruk vid Upplandskusten i norra 

Roslagen, Östhammars kommun. 
 

FKA:s förvaring och användning av diesel, flygfotogen och hydrazin gör att verksamheten 

omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor på den lägre kravnivån. 
 

Diesel/Flygfotgen 

Förrådssystem för diesel lagrar och distribuerar diesel till stationära reservkraftsdieslar, 

hetvattenpannor och brandvattensystem. Flygfotgen används till en gasturbinanläggning för 

reservkraft. 

De huvudsakliga riskerna med hantering av diesel/flygfotogen är att den är brännbar samt 

miljöfarlig. Diesel/flygfotogen förvaras invallat och ett läckage hamnar i första hand i tankarnas 

invallningar. Når diesel mark och vatten kan det leda till större miljöpåverkan och saneringsarbete 

som följd. Rökutveckling vid en brand skulle eventuellt kunna ge upphov till rökspridning över 

Forsmark område. 

 
Hydrazin 

För att undvika korrosion på material doseras produkter innehållande hydrazin i slutna kyl- och 

värmesystem. Endast hydrazin utspädd till 15% eller lägre förvaras och används. 

De huvudsakliga riskerna med hantering av hydrazin består i att det kan orsaka cancer, är frätande 

och miljöfarligt. Hydrazin förvaras invallat och vid ett läckage hamnar ämnet i första hand i 

invallningen. Konsekvenserna vid ett läckage som når mark/vatten bedöms som måttlig. All 

hantering av ämnet är styrt i instruktioner och tillstånd från Arbetsmiljöverket har erhållits. 

 
Allmän information vid olycka 

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer FKA:s interna räddningsstyrka först att larmas. Vid 

större händelse larmas Uppsalas Brandförsvar. Räddningsarbetet på plats leds av insatsledaren 

som till sin hjälp har personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så 

pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas så kommer räddningstjänsten att gå 

ut med ett ”viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Signalen innebär att du skall gå 

inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radio för mer information. 

 

Tillsynsmyndigheten Länsstyrelsen i Uppsala län utövade tillsyn på FKA:s verksamhet den 13 

september 2016. 

 

Ytterligare information kan lämnas av produktionsledningen. 

Forsmarks Kraftgrupp AB 

742 03 Östhammar 

vxl. 0173-810 00 
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