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Nr 59                                                 BILAGA VII 

UPPLYSNINGAR SOM SKALL LÄMNAS TILL ALLMÄNHETEN MED TANKE
P&& RISKEN FÖR EN STOROLYCKA

I ett  s'dant informationsmeddelande  som avses  i 29 §  förordningen skall finnas följande
uppgifter:

1. Verksamhetsidkarens namn och adressen till produktionsanläggningen.

2. Namn och befattning p' den person som lämnar informationen.

3. Bekräftelse av att produktionsanläggningen omfattas av de bestämmelser och
administrativa föreskrifter som fordras för tillämpningen av denna förordning och att den
tillst'ndsansökan om vilken bestäms i 17 § samt den säkerhetsrapport om vilken bestäms
i 22 § har överlämnats till säkerhetsteknikcentralen.

4. En redogörelse i enkla ordalag för hanteringen eller aktiviteterna vid
produktionsanläggningen.

5. En gemensam benämning eller, när det gäller farliga ämnen som omfattas av del 2 i
bilaga I, generisk benämning eller allmän farlighetsklassificering av de farliga ämnen
och beredningar som förekommer i produktionsanläggningen och som skulle kunna för-
orsaka en storolycka, med uppgifter om deras viktigaste farliga egenskaper.

6. Allmänna upplysningar om vilka risker för storolyckor som kan föreligga, inbegripet
möjliga följder av dessa olyckor för befolkningen och miljön.

7. Adekvata upplysningar om hur den berörda befolkningen kommer att varnas och h'llas
informerad i händelse av en storolycka.

8. Adekvata upplysningar om vilka 'tgärder den berörda befolkningen bör vidta och vilket
uppträdande den bör iaktta vid en storolycka.

9. Bekräftelse p' att verksamhetsidkaren är skyldig att vidta lämpliga 'tgärder inom
verksamhetens omr'de och särskilt skyldigheten att kontakta räddningstjänsten vid in-
satser i samband med storolyckor och i s' hög grad som möjligt begränsa följderna av
dem.

10. Uppgifter om den externa räddningsplanen som utarbetats för att komma till rätta med
alla följdverkningar utanför olycksomr'det tillsammans med en uppmaning att följa alla
instruktioner eller föreskrifter fr'n räddningstjänsten när en olycka inträffat.

11. Detaljerade uppgifter om hur ytterligare relevant information kan erh'llas, med förbeh'll
för sekretessbestämmelser i lagstiftningen.

12. En utredning av var allmänheten kan bekanta sig med säkerhetsrapporten och för-
teckningen över kemikalierna.
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