
 
 

 
 
 
Information till allmänheten (Seveso) 
 
Mondi Dynäs har säkerhet som högsta prioritet och arbetar aktivt med att minska allvarliga olyckor 
eller andra oönskade händelser. Arbetet bygger på grundsynen att alla olyckor kan förebyggas. 
Inom verksamheten hanteras kemikalier och omfattas således av Sevesolagen (1999:381). Syftet 
med lagen är att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. Anläggningen 
ligger i nära anslutning till bostadsområden vilket ställer extra höga krav på säkerheten. 
 

  

 

 

 

 

Lokalisering  
Mondi Dynäs AB, ligger i Väja, 
Kramfors kommun. Precis intill den 
sydvästra stranden av Bollstafjärden, 
som är en del av Ångermanälvens 
mynningsvik. Vid älven har Mondi 
Dynäs kaj för in-och uttransporter.  

Avståndet till närmaste bebyggelse är 
cirka 200 meter i sydlig riktning.  De 
skyddade områdena, 
vattenskyddsområdet Bollstabruk 
Angsta och naturreservatet 
Icketjärnsberget, ligger på sju 
kilometers avstånd från anläggningen. 
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Kort beskrivning av verksamheten 
I sulfatfabriken tillverkas oblekt sulfatmassa som sedan vidareförädlas i pappersbruket till kraftpapper. I 
sulfatfabriken tillverkas oblekt sulfatmassa av barrved. All massa vidareförädlas i pappersbruket till kraftpapper och 
används i huvudsak för tillverkning av säckar men även i andra fall där ett papper med hög styrka krävs.  

Verksamhetens ångbehov täcks av sodapannan och en kombinerad barkoljepanna. Högtrycksånga från 
sodapannan används i mottrycksturbinen för att generera elenergi. Ångtrycket reduceras genom mottrycksturbinen 
och ångan leds sedan till olika processteg. I sodapannan eldas vanligen tjocklut från indunstningen medan det i 
barkpannan vanligen eldas med bark, restspån, slam och kvistrejekt. Vid behov används även eldningsolja i 
pannorna.  
 

Kemikalier och risker 
Inom verksamheten hanteras bland annat eldningsoljor, EO1 och EO5-EO6, som omfattas av Sevesolagen. Inom 
verksamheten hanteras även terpentin, ett ämne som klassas som mycket brandfarlig vätska och ånga. Terpentin 
omfattas också av Sevesoförordningen.  

Det finns två kravnivåer för Sevesoanläggningar, en lägre och en högre. Den lägre kravnivån, som Mondi Dynäs 
omfattas av, innebär att verksamheten ska anmälas till Länsstyrelsen och att ett handlingsprogram ska finnas.  

I övrigt förekommer vissa kemikalier som är hälsofarliga och brandfarliga. Den maximala lagringsmängden ligger 
dock långt under gränsmängden för den lägre kravnivån. Potentiella riskfaktorer i omgivningarna undersöks 
kontinuerligt, en av dem är risken för översvämning. Enligt MSBs översvämningsportal, som innehåller översiktlig 
kartering av 100-årsflöde och beräknat högsta flöde, berörs inte Mondi Dynäs oljelagring vid dessa flöden.  

Under 2016 utfördes en geoteknisk stabilitetsutredning. Syftet med stabilitetsutredning var dels planeringsunderlag 
inför en ny anläggning av ny industrivåg, dels utreda stabiliteten i området där lagring av flis sker. Sedan dess har 
bolaget vidtagit åtgärder för att stabilisera området. Risker för ras och eventuell erosion hanteras i det övergripande 
risk- och säkerhetsarbetet.	
	

Hur varnas du och vad ska du göra?  
Om en olyckshändelse inträffar larmas räddningstjänsten. Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren. Om 
olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, går 
räddningstjänsten ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA). Den varnande signalen innebär att du 
ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på radion för mer information. 
 
Tillsyn av verksamheten  
Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen. 
 
 

 

Information och kontaktuppgifter: 
Helena Bohman Säkerhetschef: 0612-832 08 
Andreas Stattin Teknologi – och miljöchef: 0612-831 81 

 


