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Information till allmänheten enligt Seveso III-direktivets krav på alla 
Sevesoverksamheter 
 
EU:s Sevesodirektiv har till syfte att åtgärder vidtas för att förebygga och begränsa faran för allvarliga 
olyckshändelser där farliga ämnen ingår och att begränsa följderna av dem för människor och miljö så att 
höga skyddsnivåer kan säkerställas konsekvent och effektivt. 
Sofidel Sweden AB omfattas av Sevesodirektivet, enligt den lägre kravnivån, till följd av att bolaget har en 
gasolanläggning med en total lagringsmängd på 140 ton flytande gasol. Gasol (Propan 95) används för 
värmning av torkluften i gaseldade torkkåpor på pappersmaskinerna PM3 och PM4.  
Med direktivets nya krav omfattas nu alla Sevesoverksamheter (även Sevesoverksamheter på den lägre 
kravnivån) av kravet på information till allmänheten via kommunens hemsida.   
 
Administrativa uppgifter 
Verksamhetsutövare:  Sofidel Sweden AB 
Utdelningsadress:  Industrivägen 15 A 
                                 590 38 Kisa 
 
Telefonnummer:  0494 -150 00 
 
Anmälan och beslut                                                                                                                                                 
Sofidel Sweden har lämnat in anmälan enligt lag och förordning  om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Länsstyrelsen i Östergötland har beslutat att 
verksamheten omfattas av den lägre kravnivån enligt Sevesolagstiftningen. 
Tillstånd för förvaring/hantering av brandfarlig vara har getts av Kinda kommun. 
 
Företags- och verksamhetsbeskrivning 

Vid Sofidel Sweden arbetar cirka 185 personer. Bolaget ägs av Sofidel Group med huvudkontor i Italien. 
Bolaget tillverkar kräppat mjukpapper, vilket även benämns tissue. Produktionen sker på två 
mjukpappersmaskiner benämnda PM3 och PM4. Tissuen tillverkas med blekt jungfrulig pappersmassa som 
den huvudsakliga råvaran. Massan, cirka 57 000 ton, köps in från olika skogsbolag. Övriga råvaror är olika 
typer av funktions- och processkemikalier. 
Tissuen används bland annat till hygienartiklar och bordsprodukter. Efter pappersmaskinerna sker i 
allmänhet omrullning av tambourerna till rullar med de dimensioner och antal lag som kunden önskar. 
2015 har bolaget startat upp en helt ny konverteringsfabrik för tillverkning av toa- och hushållsrullar. 
 
 
 



  

Farliga ämnen 
Gasol är ett svenskt handelsnamn för gaserna propan och butan, bolaget använder Propan 95.  
Gasol är en kondenserad brandfarlig gas.  
Utspilld vätska har mycket låg temperatur; risk för köldskador vid snabbt utströmmande gasol i vätskeform. 
Kondenserad gas som är tyngre än luft och kan sprida sig längs med marken. Utläckande gasol skapar 
allvarlig brandrisk. Gasolen är färglös men kan utveckla dimma vid kontakt med fuktig luft.  
 
Information till allmänheten 
Vid allvarlig olyckshändelse kommer allmänheten att varnas via TV/radio samt via Kinda kommuns 
hemsida. 
Informationen ges i samarbete med Räddningstjänsten Kinda. 
Primärt berör informationen människor som befinner sig i det absoluta närområdet av gasolanläggningen 
vid  Sofidel Sweden. 
Vid utläckande gas blir spridningen begränsad eftersom en kontinuerlig utspädning med luft sker. När 
gasblandningen når en koncentration understigande 2 vol-% i luft är den inte brännbar och kan betraktas 
som ofarlig ur brand och miljösynpunkt.  
Gasolens brännbarhetsområde är ca 2 - 10 vol-% i luft, varför bara en del av utsläppet kan brinna vid 
antändning. För att brand skall uppstå måste rätt blandning föreligga. Alla andra blandningar är 
obrännbara. 
Allmänheten uppmanas vid olyckshändelse att respektera givna anvisningar samt avspärrningar. 
Utförda riskanalyser har inte funnit några anmärkningsvärda risker vid anläggningen avseende liv och hälsa.   
 
Tillsynsbesök 
Länsstyrelsen har tagit fram en tillsynsplan för Seveso i Östergötland. Tillsynsplanen reglerar hur ofta 
tillsynsbesök sker samt fokusområden i samband med tillsynen. 
 
Tilläggsinformation 
Mer ingående uppgifter gällande tillsyn, tillsynsplan eller annan information kan fås genom att kontakta  
Peter Härnström (Chef Hälsa & Säkerhet) på tel. 0494-150 00. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


