Stena Recycling AB
Stena Recycling AB lagrar och hanterar oljeprodukter, kemiska produkter och
avfall samt bereder bränsle till industrin vid Norsa industriområde. In- och
utlastning av produkter och avfall sker med lastbil och fartyg.
Företaget omfattas av Sevesolagstiftningens lägre nivå samt av 2 kap 4§ Lag
om skydd mot olyckor. Information om senaste tillsynen av kommunen kan
fås genom att kontakta Köpings kommun.
Stena Recycling AB arbetar förebyggande för att undvika olyckor. Det sker
främst genom att göra riskanalyser. De risker som främst identifierats är
brand och utsläpp till mark och vatten. Stena Recycling AB är certifierat enligt
kvalitetsstandarden ISO 9001, miljöstandarden ISO 14001 och enligt
arbetsmiljöstandarden OHSAS 18001.
Företaget är skyldigt att ordna tillbörliga rutiner på platsen samt att kontakta
brandkåren i samband med insatser vid en allvarlig olyckshändelse samt i så
hög grad som möjligt begränsa följderna av olyckan.

Risker och möjliga olyckor
Hanterade ämnen
Bränsle baserad på återvunnen avfallsolja
Egenskaper; Brandfarlig, hälsofarlig och miljöfarlig
Avfallsolja
Egenskaper; Brandfarlig, hälsofarlig och miljöfarlig
Industriellt avfallsvatten och emulsioner
Egenskaper; Miljöfarlig och hälsofarlig

Vad kan hända?
Utsläpp
Kan ge förorening av mark och vatten med negativ inverkan på djur- och
växtliv.
Brand
Vid en större brand bildas rök som kan ge upphov till besvär.
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Så varnas du vid en allvarlig olycka
Viktigt meddelande till allmänheten, VMA

Om en allvarlig olycka med farliga ämnen inträffar kan du få veta det genom
att ett informations- eller varningsmeddelande sänds ut via tv eller i radio.
Emellertid väntas inte något olycksscenario vid anläggningen kunna innebära
någon fara som medför att allmänheten behöver underrättas på det sättet.

Räddningstjänsten är förberedd

Räddningstjänsten har en plan för hur en räddningsinsats ska genomföras vid
en olycka på täkten. Räddningsstyrkan från brandstationen i Byske är på plats
för en första insats inom 10 minuter efter larmet. Flera styrkor från andra
brandstationer inom kommunen kan också komma att aktiveras, allt efter det
behov som finns för den aktuella händelsen. Räddningstjänstens första
uppgift är att rädda liv, utrymma riskområdet och varna och informera
omgivande verksamheter. Därefter försöker brandpersonalen om möjligt
åtgärda skadan, till exempel genom att släcka brand eller stoppa läckage.
Om en större olyckshändelse skulle inträffa inom täktområdet, som riskerar
att påverka allmänheten, ska du följa anvisningar från räddningstjänsten.
Räddningstjänstens arbete på plats leds av räddningsledaren.
Räddningsledaren fattar beslutet om det måste ske en utrymning eller om det
behöver ges en varning och information via VMA, viktigt meddelande till
allmänheten.

Information vid en olycka

113 13 är Sveriges nationella telefonnummer för information vid allvarliga
olyckor och kriser. Hit kan allmänheten ringa och få information. Numret
stödjer även ansvariga aktörer som kommuner, landsting och andra
myndigheter.
Vid samhällsstörningar, exempelvis större olyckor, öppnar Köpings kommun
en informationskanal som du når genom att ringa Köpings kommun på
nummer 0221-250 00. Information om händelsen kommer även att
publiceras på Köpings kommuns hemsida www.koping.se.
Om det är information som måste hanteras akut ska även fortsättningsvis
nödnumret 112 användas.
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