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Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av en anläggning 
som innebär vissa risker för sin omgivning. Syftet med denna folder är att du 
ska få övergripande information om vilka olyckor som kan inträffa och hur 
du i så fall ska agera. Foldern har utarbetats av företaget i samarbete med 
Kalmar Brandkår. Du är välkommen att kontakta företaget och brandkåren 
om du har frågor. Mer detaljerad information finns på kalmar.se/brand.

Farlig verksamhet (Lag om skydd 
mot olyckor)

Farlig verksamhet enligt 2 kap 4§ Lag 
(2003:778) om skydd mot olyckor ställer  
också krav på att de företag som omfattas  
av nämnda paragraf skall ha en hög säker-
hetsnivå. Det är länsstyrelsen som beslutar 
vilka företag som skall omfattas av dessa 
krav men tillsynen utövas av kommunen 
(Kalmar Brandkår). 

I MSBFS 2014:2 Myndigheten för samhälls-
skydd och beredskaps allmänna råd om skyl-
digheter vid farlig verksamhet beskrivs vilka 
objekt som bör omfattas av kraven samt vilka 
skyldigheter som bör gälla för dessa farliga 
verksamheter. Det är ganska liknande krav i 

denna lagstiftning som i Sevesolagstiftning-
en, förutom till exempel kravet på säkerhets-
rapport. Huvudsyftet med denna lagstiftning 
är att identifiera vilka olyckor på objektet 
som den normala kommunala beredskapen ej 
klarar av. Kompletterande åtgärder kan i så 
fall krävas av företagen.
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KLS Ugglarps AB
Adress: Södra vägen 58-62, Kalmar 

Företaget arbetar främst med slakteriverksam-
het men också med beredning av livsmedel. 
Anläggningen omfattar cirka 25 000 m2 
och består av många olika delar. De första 
delarna byggdes redan på 50-talet och har 
sedan byggts om och byggts ut fram till  
idag. Verksamheten genomför riskanalyser 
som syftar till att förutse och förebygga  
eventuella olyckor. 

KLS Ugglarps AB hanterar ett flertal farliga 
ämnen vid bolagets anläggning på Södra 
vägen, varav ammoniak är det ämne som 
lett till verksamhetens klassning som farlig 
verksamhet. En stor andel av verksamhetens 
lokaler på området är kylda av kylsystem 
som innehåller ammoniak. 

Företaget omfattas av kraven som gäller vid 
farlig verksamhet enligt 2 kap 4§ Lag om 
skydd mot olyckor. Information om senaste  
tillsynen av brandkåren kan fås genom att kon-
takta Kalmar Brandkår (raddning@kalmar.se) 

I samarbete med brandkåren har rutiner ut- 
arbetats för att förhindra och begränsa skad-
orna av en eventuell olyckshändelse. Skyddet 
består av tekniska lösningar såsom automa-

tiskt brandlarm och brandteknisk avskiljning. 
Organisatoriska lösningar som regelbundna 
brandövningar, en intern beredskapsplan 
samt en insatsplan för Kalmar Brandkår.

De olycksrisker som identifierats är främst 
utsläpp av ammoniak, som är en giftig gas, 
men även en brand i anläggningen kan ge 
rök som kan vara till besvär för omgivning-
en. Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga 
rutiner på platsen samt att kontakta brand-
kåren i samband med insatser vid en allvar-
lig olyckshändelse samt i så hög grad som 
möjligt begränsa följderna av olyckan.

Läs mer

Mer information om KLS Ugglarps AB 
finner du på klsugglarps.se eller 
0480-70 70 00

Hantererade ämnen Egenskaper

Ammoniak Giftig, frätande och brandfarlig gas
Brandfarlig gas (Gasol) Extremt brandfarlig

Vad kan hända?

Utsläpp – giftigt vid inandning 
Brand – vid en större brand bildas rök som kan ge upphov till besvär
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Brandkårens organisa-tion och 
resurser vid en större olycka

Under normala förutsättningar når brand-
kåren KLS Ugglarps AB inom 10 minuter. 
Brandkåren är skyldig att vara förberedd på 
att kunna hantera olyckor vid anläggningen 
som omfattas av farlig verksamhet enligt  
2 kap 4§ Lag om skydd mot olyckor. Brand-
kåren är förberedd för olika typer av olyckor, 
till exempel brand eller kemikalieutsläpp. 
Vid olycka samverkar brandkåren med polis, 
sjukvård med flera. Vid långvariga insatser 
kan personal och resurser kallas in från  
andra kommuner. 

Enligt gällande lagstiftning är det anlägg-
ningens ägare eller den som utövar verksam-
heten på anläggningen skyldig att i skälig 
omfattning hålla eller bekosta beredskap med 
personal och egendom och i övrigt vidta nöd-
vändiga åtgärder för att hindra eller begränsa 
allvarliga skador på människor och miljö. 

Planer för räddningsinsats

Både verksamheterna och brandkåren är 
skyldiga att i förväg ta fram planer för hur en 
räddningsinsats ska gå till på dessa objekt. 
Alla eventuella instruktioner och order från 
brandkåren ska följas av allmänheten vid en 
olyckshändelse. Planerna för räddningsinsats  
ska förnyas vart tredje år eller när det på 
grund av ändrade förhållanden finns anled-
ning att ändra dessa. 

Övningar

Att planerna för räddningsinsats fungerar  
och är ändamålsenliga ska säkerställas  
genom övning. Övningar genomförs regel-
bundet och fastslås årligen i en särskild plan 
för detta ändamål.

Läs mer

Mer information om brandkårens 
organisation, resurser, rutiner, övningar 
och planer kan fås via brandkårens växel 
på telefonnummer 0480-45 75 10 eller 
kalmar.se/brand 
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Så här blir du varnad om något 
händer och så här ska du agera

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 
• Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s 

TV-kanaler 
• Stänga dörrar, fönster och ventilation 

Faran över
När faran är över hör du en lång sammanhängande signal. 

Gå inte ut förrän du hör denna signal. 

VMA-larmet testas första helgfria måndagen i mars,  
juni, september och december klockan 15.00, följt av  
Faran över-signalen. 

Du har säker hört larmet någon gång. Vill du veta hur det låter? 
Gå in på msb.se.
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Här hittar du krisinformation

113 13 är Sveriges nationella nummer för 
information vid allvarliga olyckor och kriser. 

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

Ammoniakgas utomhus 

Har starkt stickande lukt som kan ge sveda 
och irritation i ögon och näsa, hosta, brösts-
märtor och andnöd. Ammoniakgas följer 
vindens riktning. Titta efter en flagga eller en 
vimpel i närheten för att kontrollera denna. 
Ta dig bort från gasutsläppet genom att gå 
vinkelrätt mot vindriktningen.

Vindriktning

Gå vinkelrätt 
mot vindriktningen



Kalmar kommun, Box 611, 391 26 Kalmar

0480–45 00 00 kommun@kalmar.se 


