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Enligt Sevesolagstiftningen ska anläggningar som omfattas av den aktuella lagstiftningen 
lämna information till kommun och allmänheten om vilka risker som föreligger och vilka 
säkerhetsåtgärder som vidtagits vid anläggningar som omfattas av lagstiftningen.

Kraven gäller i detta fall The Absolut Companys fabrik i Åhus med adress Köpmannagatan 
25, 296 22 Kristianstad.

Fabriken omfattas sedan tidigare av Sevesolagstiftningen, men uppnår nu liksom tidigare bara 
den lägre kravnivån i lagstiftningen. Verksamheten är tillståndsprövad enligt Miljöbalken och 
handlingsprogram för att förebygga och begränsa följderna av allvarlig kemikalieolycka är 
inskickat till Länsstyrelsen. Verksamheten har vidare varit föremål för återkommande tillsyn. 

Vid anläggningen lagras och hanteras stora mängder brandfarlig vätska i form av råsprit och 
finsprit, eller 85-96 procentig etanol (C2H5OH). Högkoncentrerad etanol är en vätska med låg 
flampunkt men med en kokpunkt över 35 oC vilket betyder att etanolen klassas som 
”Brandfarlig vätska Kategori 2” enligt CLP lagstiftningen. Detta gäller inte den färdiga 
konsumentprodukten i anläggningen som är utspädd till minst 50 procent, oftast 40 procent.

De risker som kan föreligga är varierande omfattning av brand, vilket i värsta fall kan betyda 
en snabbt utvecklad storbrand i hela anläggningen inklusive spritlager.

Vid en allvarlig kemikalieolycka i form av en storskalig brand i anläggningen kommer 
allmänheten att informeras via varnings- och informationssystemet "Viktigt meddelande till 
allmänheten" (VMA). Detta system används för att varna och informera allmänheten vid stora 
olyckor och allvarliga händelser. När larmet ljuder ska man gå inomhus, stänga dörrar, fönster 
och ventilation samt lyssna på radion eller se på TV för vidare information. På SVT:s Text-
TV sidan 100 anger man när en VMA-situation pågår och hänvisar för mer information till 
Text-TV sidan 599 där samma meddelande som läses i radio publiceras skriftligt. Om man 
hamnar i rök, tänk på vindriktningen! Gå tvärs vindriktningen, varken mot eller med vinden. 

Som tidigare redovisats är anläggningen föremål för fortlöpande tillsyn av Länsstyrelsen i 
Skåne. Mer ingående information avseende resultatet av tillsynen kan fås via Länsstyrelsen i 
Skåne.

Ytterligare information kan fås av Director Production Vodka, Henrik Roskvist, telefon 070 
191 80 78.


