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Upplysningar som ska lämnas till allmänheten rörande Sevesoanläggning: 

Lantmännen ek för Lagercentralen i Åhus hamn 
Lagercentralen lagrar och tillhandahåller växtnäringsprodukter till våra Lantbrukare i 
Sverige. 
Vi lagrar enbart förpackade växtnäringsprodukter. 

Lokalisering 
Anläggningen ligger i Åhus Hamn med adress Steffen Sohstgatan 296 32 Åhus 

Sevesolagen 
Lantmännens Lagercentral omfattas av lagen (SFS 1999:381) om åtgärder för att förebygga 
och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor och klassas enligt den lägre kravnivån. 
Lagen kallas även Sevesolagen. 

Verksamheten  
På lagercentralen i Åhus hanteras förpackad gödsel i storsäck. Verksamheten omfattar 
lossning av båt, hantering av förpackade gödselprodukter samt utlastning på bil för leverans 
till slutkund.  
Lossning av båt hanteras med hjullastare. Säckarna tas från kajen och lastas ut direkt på lastbil 
till kund alternativt ställs in på lagret för utleverans. Lastning på lastbil hanteras med 
hjullastare av en person efter behov.  
 
Under perioder då vi varken har lossning eller lastning står gödselverksamheten still. 
 
Vi har också växtskyddsprodukter som klassas som hälso-, miljö- eller brandfarliga varor, 
dessa produkter lagras i en byggnad som är brandskyddad och invallad, vilket betyder att det 
finns liten risk att dessa produkter ska komma ut i naturen eller vålla någon annan skada. 
Dessa produkter mellanlagras här i väntan på utleverans till slutkund, det innebär att vi lastar 
och lossar dessa varor från/till lastbil. Lastning och lossning sker i nära anslutning till 
lagerbyggnaden. 

Vad kan hända?  
Växtnäringsprodukter är inte brännbara men om en brand uppstår som gör att produkterna 
utsätts för en temperatur över 250 grader kan nitrösa gaser bildas och spridas via 
brandröken. I de riskbedömningar som har genomförts av verksamheten har de största 
riskerna bedömts vara brand i hjullastaren. 
Nitrösa gaser är giftiga/hälsofarliga och frätande och kan vid inandning leda till sveda, 
denna rök är brunröd, irritation i luftvägar, hosta, bröstsmärtor och andnöd. Vid höga halter 
finns risk för lungödem (vätska i lungorna). Gasen ger vid höga koncentrationer en 
stickande, sötaktig, kväljande lukt. Allvarliga luftvägssymtom kan komma snabbt eller vara 
fördröjda upp till 48 timmar.  
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Första åtgärder vid befarad inandning av brandrök med nitrösa gaser är frisk luft och vila. 
Vid frågor angående symptom eller behandling i mindre akuta fall kontakta 
Giftinformationscentralen tel. 010-4566700. Vid akuta fall ring larmnumret 112. 

Vad ska jag göra vid eventuell brand 
Vid en eventuell olyckshändelse kommer räddningstjänsten att larmas. Om olyckshändelsen 
bedöms vara så pass allvarlig att allmänheten riskerar att påverkas kommer 
räddningstjänsten att gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Detta 
system används för att varna och informera allmänheten vid stora olyckor och allvarliga 
händelser. När larmet går ska allmänheten gå inomhus, stänga dörrar, fönster och 
ventilation samt lyssna på radion för ytterligare information, främst P4 – Radio Kristianstad 
på frekvensen 101,4 mHz. Om man hamnar i rök – tänk på vindriktningen! Gå tvärs 
vindriktningen, varken med eller mot vinden.  
 
 

Tillsyn 
Tillsynen för Seveso-anläggningar ligger på Länsstyrelsen i Skåne, senaste tillsynsbesöket 
genomfördes av Länsstyrelsen 2022-06-22. 
 
 
 
Lantmännen Lantbruk 
Lantmännen Lantbruk 
Steffen Sohstgatan 
296 32 Åhus  
Telefonväxel: 010-556 56 00 
 
För begäran om mer ingående uppgifter samt information om tillsyn kontakta Lantmännen 
enligt ovan. 
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