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Viktigt att veta om det händer en allvarlig kemikalieolycka vid  
LMI AB i Helsingborg. Utgiven Oktober 2020.

Risker med nitrösa gaser 

Kväveoxider är samlingsnamnet för gaser som består av syre (O) och kväve 
(N). Nitrösa gaser kallas ofta de kväveoxider som har kraftig giftverkan på 
människor.
Vid irritation på slemhinnor och hud, som kommit i kontakt med nitrösa 
gaser, ska de irriterade områdena sköljas med stora mängder vatten. 
Inandning av nitrösa gaser bör initialt behandlas med frisk luft och vila. Vid 
inandning av större koncentrationer eller uppvisande av luftvägssymtom ska 
vård uppsökas snarast.
Det bör i sammanhanget nämnas att brandgaser generellt är ohälsosamma att 
andas in och kan ge upphov till liknande irritationssymptom som 
inandning av små mängder nitrösa gaser. 



Risken för att en olycka inträffar är liten, men om 
något händer måste du veta hur du ska agera. ”Viktigt meddelande” 

Vid en större brand kan allmänheten påverkas då brandgaser kommer att spridas 
i vindriktningen. Vid en sådan olycka kan samhällets varningssignal ”Viktigt med-
delande” aktiveras.

Signalen låter i sju sekunder följt av 14 sekunders tystnad vilket upprepas under 
minst två minuter. Larmet testas kl.15.00 första helgfria måndagen i mars, juni,  
september och december. 

            När signalen hörs eller vid andra kännetecken på gasutsläpp:

- Sök skydd inomhus
- Hjälp barn i närheten och varna andra som finns utomhus
- Stäng alla fönster, dörrar och ventiler. Stäng av mekanisk ventilation. 
- Stäng alla dörrar mellan rummen. Täta med blöta handdukar vid behov.
- Vistas så högt upp som möjligt i byggnaden.
- Följ rapportering genom stadens webbplats, SVT eller  Sveriges radio. 
- Information finns också på SVT text-tv sidan 599
- Eventuella instruktioner från räddningstjänsten ska följas vid en olycka
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LMI tillverkar växtnäring för proffsodling 
samt grönytor och plantskolor. LMI utför 
även analyser för att tillföra växtnäring på 
ett effektivt sätt när det gäller miljö.

På LMI AB hanteras ett antal produkter i 
sådana mängder att de omfattas av den 
högre kravnivån enligt lagen (1999:381) 
om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor.

Vid LMI AB hanteras giftiga, oxiderande 
och miljöfarliga kemiska produkter. 
Dessutom kan en brand medföra att 
nitrösa gaser sprids till omgivningen. 
Oxiderande ämnen kan orsaka brand 
eller bidra till ett kraftigare brandförlopp. 
De giftiga ämnena utgör främst en risk för 
personal medan miljöfarliga ämnen kan 
orsaka vattenföroreningar. 

Vid LMI finns intern beredskap och planer 
för tidiga insatser vid en olycka.
LMI arbetar tillsammans med 
räddningstjänsten i Helsingborg för att 
förebygga olyckor och minska följderna 
av dessa. Samarbetet innebär bl.a. 
insatsplanering och underlag för att 
räddningstjänsten ska ha god kännedom 
om anläggningen.

Det är viktigt att du söker skydd 
inomhus och följer 
händelseförloppet via internet, 
radio eller TV när du hör 
signalen för ”Viktigt meddelande” 
ljuda.

Senaste tillsynsbesök kan hittas på http://www.rsnv.se/hem-fritid/farlig-verksamhet/
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