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Information till allmänheten enligt Sevesolagstiftningen

Verksamhet

Stockholms Exergi Hässelby värmeverk

Adress

Verksamhetsadress: Vassbrinken 5, 165 65 Hässelby

Upplysning

Verksamheten omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder
för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor på den lägre kravnivån. Anledningen till
detta är att verksamheten hanterar farliga ämnen i stora
mängder.

Aktiviteter vid
verksamheten

Hässelbyverket är ett kraftvärmeverk och en av
produktionsanläggningarna i Stockholms Exergis
Nordvästra fjärrvärmenät. Hässelbyverket förser cirka 40
000 hushåll i Hässelby, Vällingby, Järvafältet, Sollentuna,
Upplands Väsby, Sigtuna och Arlanda med värme och
varmvatten. Elen som produceras i anläggningen säljs till
Nordpol och blir en del av den nordeuropeiska
elmarknaden.
De tre pannorna som är i bruk i Hässelbyverket har
tillsammans en installerad tillförd bränsleeffekt på 330
MW.
Bränslet som används i Hässelbyverket är till största del
biobränsle i form av träpellets. Som stödbränsle används
eldningsolja 5, vilket förvaras i bergrum och dagcisterner.
Det är den totala mängd eldningsolja 5 som gör att
Hässelbyverket omfattas av Sevesolagstiftningen på den
lägre kravnivån.

Farliga ämnen
som hanteras,
som kan orsaka
allvarliga
kemikalieolyckor

Inom anläggningen hanteras:
• Eldningsolja 5. Miljöfarlig och hälsoskadlig
• Eldningsolja 1. Brandfarlig, miljöfarlig och hälsoskadlig
• Ammoniak 24.5%. Miljöfarlig och hälsoskadlig
• Gasol. Brandfarlig gas
•  Acetylen. Brandfarlig gas

Varning vid fara

Om allmänheten behöver varnas vid fara kommer detta ske
via varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten

Storstockholms brandförsvar - Vi skapar trygghet!
Box 1328
111 83 Stockholm

Tel: 08-454 87 00
Fax: 08-454 89 01

E-post: registrator@ssbf.brand.se
Hemsida: www.storstockholm.brand.se

(VMA). Hur du ska agera vid VMA finner du i elektronisk
form på länken nederst på denna sida 1. Följ alltid de
anvisningar räddningstjänstens lämnar i samband med
händelsen.
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Senaste
tillsynsbesöket

Länsstyrelsen ansvarar för tillsyn på verksamheten enligt
Sevesolagstiftningen. Mer information om senaste
tillsynsbesöket och tillsynsplan finns på Länsstyrelsens
webbplats.

Mer information

Mer information går att få via verksamhetens webbplats
www.stockholmexergi.se/ samt via brandförsvarets
hemsida www.storstockholm.brand.se.

Så agerar du vid VMA https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/om-vma-larmet-gar/
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