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Information till allmänheten (Seveso) 
Mörtsjön bergtäkt 

Bakgrund  
Bergtäkten på fastigheterna Kalsta 3:1, 4:1, 4:2 och Oxlångstorp 1:1 i 

Katrineholms kommun bedriver sådan verksamhet att den omfattas av lag 

(1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 

kemikalieolyckor, den så kallade Sevesolagstiftningen. I denna lagstiftning 

finns det två kravnivåer, beroende på vilken mängd kemikalier som hanteras, 

men i båda finns det krav gällande att delge allmänheten information om risker 

i verksamheterna och hur dessa hanteras. Täkten omfattas av den lägre 

kravnivån.  

Kort beskrivning av verksamheten  
Verksamheten är belägen ca 9 km norr om Katrineholms centrum. Det primära 

syftet med verksamheten är att producera bergmaterialprodukter. Produktionen 

innefattar bl.a. losshållning, krossning, sortering och utlastning av bergmaterial.  

Sprängämnen och oxiderande ämnen  
Vid bergtäkten kan explosiva ämnen, oxiderande ämnen och brandfarliga 

ämnen förekomma. Explosiva ämnen förekommer främst i form av borrhål 

laddade med bulkemulsion som har explosiva egenskaper först i samband med 

injekteringen i borrhålen. Explosiva ämnen förekommer även i form av 

patronerade sprängämnen och sprängkapslar vid laddning av borrhål. Övriga 

farliga ämnen utgörs av dieselolja för drift av maskiner, eldningsolja för drift av 

asfaltverk samt mindre mängder gasol.  

Hur varnas du och vad ska du göra?  
Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer räddningstjänsten att larmas. 

Räddningsarbetet på plats leds av räddningsledaren, som till sin hjälp har 

personal och experter från företaget. Om olyckshändelsen bedöms vara så 

pass allvarlig att boende i omgivningen riskerar att påverkas, kommer 

räddningstjänsten gå ut med ett ”Viktigt meddelande till allmänheten” (VMA), 

Signalen innebär att du ska gå inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation 

samt lyssna på radion för mer information. Du kan även få via TV och på SVT-

text sidan 599. För information vid ett VMA ring informationsnumret 113 13 

eller följ information på www.krisinformation.se. 

Information och kontaktuppgifter 
Verksamhetsutövare: NCC Industry AB 
Kontaktperson: Erica Sunström, Site Manager 
Besöksadress: Mörtsjön bergtäkt, 641 93 Katrineholm 
Telefon: 070-216 51 34 
E-post: erica.sunstrom@ncc.se 

http://www.krisinformation.se/
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Tillsyn av verksamheten  
Tillsyn av verksamheten enligt Sevesolagen utövas av Länsstyrelsen i 

Södermanlands län.  

Mer information 
För mer information om planerad tillsyn kan du vända dig till Länsstyrelsen. 

Kontaktuppgifter: 

Telefon: 010-223 40 00 
E-post: sodermanland@lansstyrelsen.se 
Hemsida. www.lansstyrelsen.se/sodermanland 
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