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Bergtäkter som omfattas av Sevesolagstiftningen inom 

Gästrike Räddningstjänsts medlemskommuners 

områden  

 

Om det i en bergtäkt sker sprängningar med mer än 10 ton sprängämne vid 

ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta som en Sevesoverksamhet 

av den lägre kravnivån. Om det i en bergtäkt sker sprängningar med mer än 

50 ton sprängämne vid ett och samma tillfälle är bergtäkten att betrakta 

som en Sevesoverksamhet av den högre kravnivån. I dagsläget är alla 

bergtäkter inom Gästrike Räddningstjänst område enbart av den lägre 

kravnivån 

 

Vid bergtäkterna produceras olika bergmaterialprodukter som nyttjas vid 

bygg- och anläggningsprojekt i huvudsak inom medlemskommunerna. 

Produktionen omfattar borrning, sprängning, krossning och 

maskinhantering av bergmaterial.  

 

Inom Gästrike Räddningstjänsts medlemskommuners gränser befinner sig 

följande bergtäkter:  

 

 

Gävle kommun  

 

 Hagsta bergtäkt 

Lokaliserad på fastigheterna Hagsta 7:2, S:7 och Hamrånge-Berg 

1:6. Mer information finns att tillgå på: http://www.rasjokross.se/ 

 

 Valbo-Backa bergtäkt 

Lokaliserad på fastigheten Alborga 6:32 m.fl. Mer information 

finns att tillgå på: http://www.skanska.se/ 

 

 Valbo bergtäkt 

Lokaliserad på fastigheten Valbo-Backa 6:1 och Alborga 6:5. Mer 

information finns att tillgå på: http://www.ncc.se/ 

 

 Bergtäkt Sälgsjön 

Lokaliserad på fastigheterna Skogmur 4:1, Skogmur 5:1 och 

Valbo-backa 6:1. Mer information finns att tillgå på: 

http://www.jehander.se/sv 

 

http://www.rasjokross.se/
http://www.skanska.se/
http://www.ncc.se/
http://www.jehander.se/sv


 

Sandvikens kommun  

 

 Tuna Hillsta bergtäkt 

Lokaliserad på fastigheten Norrberg 10:51. Mer information finns 

att tillgå på: www.svevia.se 

 

 Hammarbyhedens bergtäkt 

Lokaliserad på fastigheterna Sund 2:25 och Sund S:2. Mer 

information finns att tillgå på www.ncc.se 

 

 Järbo Bergtäkt Lokaliserad på fastigheterna Järbo 9:39 och 

Kungsberg 39:2. Mer information finns att tillgå på: 

www.swerock.se 

 

Hofors kommun 

 

 Hästbo bergtäkt 

Lokaliserad på fastigheten Västerhästbo 16:1. Mer information 

finns att tillgå på www.svevia.se 

 

 Igentjärns bergtäkt 

Lokaliserad på fastigheten Vi 2:15. Mer information finns att tillgå 

på http://www.swerock.se/ 

 

Ockelbo kommun  

 

 Langbergets bergtäkt 

Lokaliserad på fastigheten Säbyggeby 27:1 och 27:3. Mer 

information finns att tillgå på http://www.swerock.se/ 

 

Älvkarleby kommun 

 

 Räkenhällarna bergtäkt 

Lokaliserad på fastigheten Gårdskär 31:2. Mer information finns att 

tillgå på http://www.rasjokross.se/ 

 

http://www.svevia.se/
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Riskerna med kemikalierna  

Kemiska sprängmedel, som enligt Sevesolagstiftningen klassas som 

farliga, förekommer på anläggningarna. Sprängämnena är 

ammoniumbaserade och kan ge lungskador vid förtäring. Kontakt med 

brännbart material kan orsaka brand.  

Risken för en okontrollerad explosion är mycket liten. Sprängmedlet består 

av olika komponenter, som var för sig inte är explosiva. Det 

förelokaliserad ingen risk för explosion vid transport eller hantering. Det är 

först efter blandning i borrhålen i samband med sprängning som ämnet blir 

explosivt. Även i den formen är det relativt okänsligt mot friktion, stötar 

och slag.  

 

Hur varnas Du och vad ska Du göra?  

Om en olyckshändelse skulle inträffa kommer Gästrike Räddningstjänst att 

larmas till platsen. Räddningsarbetet på plats leds av en räddningsledare, 

som till sin hjälp har personal och experter från aktuellt företaget. Om 

olyckshändelsen bedöms vara så pass allvarlig att boende i omgivningen 

riskerar att påverkas, kommer räddningstjänsten att gå ut med ett Viktigt 

Meddelande till Allmänheten, s.k. VMA. Signalen innebär att du ska 

bege dig inomhus, stänga fönster, dörrar och ventilation samt lyssna på 

radion för mer information. Du kan även få information via TV och på 

SVT-text sidan 599. 

 

Mer information om VMA hittar du på https://www.msb.se/vma 

 

Tillsyn av verksamheten 

Tillsyn av verksamheten enligt Lagen (1999:381) om åtgärder för att 

förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor utförs förs 

av Länsstyrelsen i aktuellt län. Vill du ha information om senaste 

tillsynsbesök eller mer ingående uppgifter om en tillsyn kontaktar du 

Länsstyrelsen i aktuellt län via någon av följande kontaktuppgifter: 

 

Länsstyrelsen Uppsala län (för bergtäkter inom Älvkarleby kommun)  

Telefon:  010 – 22 33 000 

Postadress: Länsstyrelsen Uppsala län, 751 86 Uppsala 

Mail: uppsala@lansstyrelsen.se 

 

Länsstyrelsen Gävleborgs län (för bergtäkter inom Gävle-, Sandviken-, 

Hofors- och Ockelbo kommun)  

Telefon:  010 – 225 10 00  

Postadress: Borgmästarplan 2, 801 70, Gävle.  

Mail: gavleborg@lansstyrelsen.se 

https://www.msb.se/vma
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