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Information till allmänheten enligt Sevesolagstiftningen 

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

Verksamhet Löt bergtäkt; NCC Industry AB 
 

Adress NCC Industry AB, Lötvägen 1 Vallentuna 
 

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 
 

NCC AB driver bergtäktverksamhet vilket innebär sprängning, 
krossning, mellanlagring och sortering av berg.  
Bergssprängning sker normalt ca 1-3 gånger per år och det är 
endast vid dessa tillfällen det förekommer explosiva varor 
inom anläggningen.  

 
Farliga ämnen 
som hanteras, 
som kan orsaka 
allvarliga 
kemikalieolyckor 
 

 
Inom anläggningen hanteras:  

• Ammoniumnitratbaserat bulkemulsionssprängämne, 
patronerad emulsion och sprängkapslar. Ämnen är 
explosiva med risk för massexplosion.  

• Nitroglycerin-sprängmedel: Ämnet är explosiv med 
risk för massexplosion samt dödligt vid inandning. 

• Förstärkningspatroner. Ämnen är explosiva med risk 
för massexplosion, giftiga vid inandning och för 
vattenlevande organismer med långtidseffekter. 

• Oxiderande fast och flytande avfall. Ämnen kommer 
vid brand intensifiera brandförloppet. 
 

Varning vid fara 
 

Om allmänheten behöver varnas vid fara kommer detta ske 
via varningssystemet Viktigt Meddelande till Allmänheten 
(VMA). Hur du ska agera vid VMA finner du i elektronisk 
form på länken nederst på denna sida1. Följ alltid de 
anvisningar räddningstjänstens lämnar i samband med 
händelsen.   
 

https://www.storstockholm.brand.se/i-hemmet/om-vma-larmet-gar/
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Senaste 
tillsynsbesöket 
 

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

Mer information 
 

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

http://www.ncc.se/
http://www.ssbf.brand.se/
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