
Viktig information om säkerhet och risker i Staffanstorp 

 Information om Sevesoanläggningar i kommunen  

Personer som riskerar att påverkas av en allvarlig kemikalieolycka ska enligt lag (EU:s Seveso 

IIIdirektiv) informeras om vilka säkerhetsåtgärder som ska vidtas och hur man ska agera vid en 

olycka.   

Staffanstorp kommun ansvarar för att allmänheten informeras. Denna information har tagits fram 

av Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp i samarbete med företagen. 

DLA Agro AB  
DLA Agro Sverige AB är ett inköpsbolag, som samordnar inköp och handel för en rad 

medlemsföretag. 

Företaget ligger i östra industriområdet i Staffanstorp i anslutning till riksväg 108 med 4 km till  

motorväg E22 och ca 5 km till Lund.    

Verksamheten i Staffanstorp består av mellanlagring av växtskyddsmedel för användning i lantbruk 

och trädgårdsnäring. I detta ingår avlastning av inkommande varor, lagring samt utlastning för vidare 

distribution till medlemsföretagen. Ingen produktion eller ompaketering av inkommande varor sker i 

lokalerna. Huvudparten av växtskyddsmedlen som hanteras förvaras i mindre än tio liters 

förpackningar och lagras i ett för ändamålet godkänt lager.    

Ett flertal av de växtskyddsmedel som hanteras har miljö och hälsofarliga egenskaper som gör att 

verksamheten under kortare tid på året omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesoförordningen 

(SFS 2015:236). Företaget har anmält detta till Länsstyrelsen i Skåne som är tillsynsmyndighet.    

Vad kan hända och vilka risker föreligger?  

Det förekommer ingen produktion inom företaget och därmed inga direkta utsläpp till vatten eller 

luft. Det föreligger inte heller någon risk för att gasmoln bildas från verksamheten. Däremot är 

transportolyckor och storbrand exempel på allvarliga kemikalieolyckor som kan inträffa inom eller i 

anslutning till företaget.    

Transportolycka 

Transport sker endast i form av styckegods och en del av godset är klassat som farligt gods enligt 

ADR-S. Allt gods är förpackat i godkända förpackningar för transport av farligt gods och är 

konstruerade för att tåla stor påfrestning som kan uppkomma vid transportolycka.  Lastbilarna som 

transporterar farligt gods är godkända och utrustade för ändamålet och chaufförerna har  ADR-s 

utbildning. Vid eventuell olycka kan utsläpp av främst miljöfarliga ämnen uppstå i minder volymer. 

Utsläppet kan komma att ge upphov till miljöbelastning lokalt på utsläppsplatsen som dock är relativt 

lätt nedbrytbara. Ingen risk för gasmoln föreligger.  

Samtliga transporter till och från företaget går utanför tätorten Staffanstorp för att minimera 

riskerna för kommuninnevånare. De går alltså inte genom samhället.  

Utsläpp av ämnen vid in- och utlastning har också identifierats som en risk men företaget har 

mångårig erfarenhet av hantering med växtskyddsprodukter och det har konstaterats att läckage från 

förpackningar är ytterst sällsynt.   

 



Storbrand  

Företaget arbetar med förebyggande åtgärder kontinuerligt för att minska risken för att brand ska 

uppstå. Detta leder till ökad säkerhet.   

En del av växtskyddsmedlen företaget lagrar är brandfarliga i klass 3 och lagras i separat brandcell.  

Vid en brand skulle giftiga brandgaser och förorenat släckvatten kunna spridas till omgivningen. 

Brandgaserna kan förväntas innehålla sura och giftiga rökgaser med innehåll av klorväten, kväve- och 

svaveloxider. Det förorenade släckvattnet kan bl a innehålla rester av miljöfarliga 

växtskyddsprodukter, som dock är relativt lätt nedbrytbara.  

Vid en brand är det dock lämpligt att invånare i tätorten Staffanstorp uppmanas hålla sig inomhus 

(stänga av ventilation) och hålla dörrar och fönster stängda för att undvika exponering av brandrök 

som kan sjunka mot marknivå beroende på väderförhållanden m.m.   

  



Vid en eventuell kemikalieolycka så kan kommunen använda sig av Viktigt meddelande till 

allmänheten. Se information om detta nedan: 

Viktigt Meddelande till Allmänheten - VMA  

VMA står för Viktigt Meddelande till Allmänheten och används vid allvarliga olyckor där allmänheten 

kan utsättas för fara. Det finns två typer av VMA; varningssignal och informationsmeddelande.   

Varningssignal  

En varningssignal sänds ut då omedelbar risk bedöms föreligga för skada på liv, egendom eller miljö. 

Ett varningsmeddelande ska upprepas inom fem minuter. Varningsmeddelandet sänds alltid på 

Sveriges radio P4 och SVT.   

Varningssignalen för viktigt meddelande består av 7 sekunder långa ljudstötar med 14 sekunders 

paus emellan. Signalen pågår under minst 2 minuter.     

 

 När du hör signalen ska du: 

 - Söka skydd inomhus 

 - Stänga dörrar, fönster och ventiler  

- Lyssna på radion för information, främst P4 

 - lokalradion    

När faran är över startas signalen "Faran Över" - en ca 30 sekunder lång signal.

     

   Signalen "Viktigt Meddelande" och "Faran Över" provas klockan 15.00 första helgfria måndagen i 

mars, juni, september och december.  

Informationsmeddelande  

Ett informationsmeddelande sänds utan krav på omedelbarhet ut på begäran av räddningsledare, 

myndighet eller företag för att förebygga och begränsa skador på människor, egendom eller miljö. 

Informationsmeddelandet ska upprepas inom tio minuter och sänds vid begäran ut i Sveriges radio 

P4 och SVT.   

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp 


