
 

INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN, ENLIGT SFS 2015:236. 
OCTOWOOD AB 

Vackernäset 214 

840 64 Kälarne 

www.octowood.se 

 

Octowood AB är en s.k. Seveso III-anläggning, dvs omfattas av lagen SFS 1999:381 om åtgärder för att 
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor liksom lagen om skydd mot olyckor 
SFS 2003:778.  

Bolaget omfattas enligt den högre kravnivån, då företaget kan förvara närmare 418 ton kreosotolja 
liksom 62 ton kopparimpregneringsmedel.  

I och med detta har bolaget överlämnat en anmälan till Länsstyrelsen i Jämtlands län som är bolagets 
tillsynsmyndighet i Sevesoärenden. 

Huvudverksamheten på industriområdet omfattar förädling och impregnering av furustolpar och -
slipers. Bolagets tillstånd medger behandling av 120 000m3 trä per år. 

Hantering och produktion med farliga ämnen kräver ett ständigt pågående säkerhetsarbete. 
Octowood AB har noggranna säkerhetsinstruktioner och inarbetade rutiner som är baserade på 
viktiga riskanalyser. Riskanalyserna bedömer bland annat hur troligt det är att en olycka ska inträffa 
samt vilken omfattning och vilka konsekvenser en olycka kan få. Företaget har identifierat eventuell 
brand som den största risken för både människa och miljö, främst i form av giftig brandrök samt risk 
för kontaminering av mark och vatten. 

De flesta händelser som analyserats begränsar sig till skador inom själva industriområdet och 
påverkar inte allmänheten. Olyckor inom farliga verksamheter kan dock komma att påverka 
samhället runt omkring och då är det viktigt att veta hur man ska göra för att skydda sig. 

 

 



 

Farliga ämnen – kemikalier: 

Kreosotolja. Mycket giftig för vattenlevande organismer, Kan orsaka cancer, Irriterande, 
Allergiframkallande. 

Tanalith 3463 (kopparmedel). Hälsoskadlig, Irriterande, Mycket giftig för vattenlevande organismer. 

 

Mera upplysningar och svar på frågor kan fås av företagets VD Leif Berglund telnr 0696-681101 eller 
Kvalitets och Miljöansvarige Michael Löfgren 0696-681102. 

  

Om en allvarlig olycka inträffar får du veta det på flera olika sätt. Ett sätt är via varningssystemet 
”Viktigt Meddelande till Allmänheten” (VMA). Det består av ett informations- eller 
varningsmeddelande som sänds ut via TV eller i radio.  

När du hör signalen ”Viktigt Meddelande” ska du: 

• Gå inomhus 
• Stänga fönster, dörrar och ventilation 
• Lyssna på radion, främst Sveriges Radio P4 eller titta på SVT:s TV-kanaler. 

 

INFORMATION VID OLYCKA: RING 113 13 
113 13 är Sveriges nationella nummer för information 
vid allvarliga olyckor och kriser. Du kan också gå in på 
www.krisinformation.se för att få mer information 

 

För senaste tillsynsbesök hänvisas till Länsstyrelsens hemsida www.lansstyrelsen.se/jamtland/ 

 

http://www.lansstyrelsen.se/jamtland

