
Information till allmänheten från Standmöllen AB 
 
Enligt Förordning (SFS 2015:236) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga 
kemikalieolyckor, Bilaga 4, ska alla verksamheter som omfattas av Lagen (1999:381) om åtgärder för 
att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor göra följande upplysningar 
tillgängliga för allmänheten.  
 
Enligt MSBFS 2015:8 ska denna information till allmänheten kunna nås via kommunens hemsida. 
Strandmöllen AB vill därför lämna följande information till Ljungby Räddningstjänst. 
 
Information om Strandmöllen AB 
Verksamheten finns på Näsvägen 22, 341 34, Ljungby med fastighetsbeteckning Ljungby Eka 3:20. 
Verksamheten utgörs av produktion av luftgaser (oxygen, nitrogen och argon) i en luftgasanläggning, 
lagring av gasprodukter i såväl flytande som gasfas, fyllning av gasprodukter i cylindrar, samt 
distribution till kunder via ADR-transport. 
 
Verksamheten omfattas av sevesolagstiftningen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och 
begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Sevesoverksamheten omfattas av den lägre kravnivån. 
 
Huvudsakliga farliga ämnen som hanteras på fastigheten 

Flytande oxygen Brandnärande, kryogen produkt. Kan orsaka 
svåra köldskador.  

Flytande nitrogen Kryogen produkt. Syreundanträngande. Kan 
orsaka svåra köldskador. 

Flytande argon Kryogen produkt. Syreundanträngande. Kan 
orsaka svåra köldskador. 

Flytande koldioxid Kryogen produkt. Syreundanträngande. Kan 
orsaka svåra köldskador. 

Komprimerade gaser i allmänhet Innehåller gas under tryck. Kan explodera vid 
uppvärmning. 

Ammoniak Giftigt vid inandning. Orsakar allvarliga 
frätskador på hud och ögon.  

Kolväteblandningar, såsom gasol, metan Brandfarliga produkter. 
Vätgas och blandningar med vätgas, 
komprimerad 

Brandfarliga produkter. 

 
 
Om en olycka inträffar 
Verksamheten är placerad så att allmänheten normalt inte vistas i närheten. Om något händer tar 
räddningstjänsten tillsammans med Strandmöllen AB beslut om eventuell utrymning och varning till 
allmänheten. Återsamlingsplatser finns vid grindarna till fastigheten, längs med Näsvägen. 
 
Beslut kan fattas om att upprätta säkerhetsavstånd beroende på situationen. Allmänheten i Ljungby 
tätort kan vid olyckor varnas via "Viktigt meddelande till allmänheten" (VMA) via radio och TV. Vid 
larm gå inomhus, stäng fönster och dörrar samt ev. ventilation. 
 
 
 
 
 



Tillsynsbesök och mer information 
Tillsynsbesök för Strandmöllen AB:s verksamhet på Näsvägen 22 genomförs av Länsstyrelsen i 
Kronobergs län vart annat år. Senaste tillsynsbesök var 2022-03-21. 
 
Den som vill ha mer information om tillsynsbesöken kan kontakta Länsstyrelsen i Kronobergs län, tfn 
010-22 37 000 eller e-post kronoberg@lansstyrelsen.se 
 
För mer information om verksamheten 
Strandmöllen AB 
341 34 Ljungby 
Telefon: 0372-155 40 
Organisationsnummer: 556599-8480 
E-post: info@strandmollen.se 
www.strandmollen.se 
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