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Sensec AB tecknat avtal att leverera gamma
strålningsdetektorer till NSR AB.
Sensec AB har tecknat avtal att leverera tre nya gamma radiakportaler till NSR i Helsingborg, beläget
vid Vera Park. Värdet på order är satt till 4,6 MSEK.
NSR, Nordvästra Skånes Renhållnings AB, är ett renhållningsbolag med cirka 150 medarbetare och
nära 400 miljoner i omsättning. NSR har i uppdrag att samla avfall och förbränningsmaterial för 6
kommuner till Vera Park.
Arbetet att stärka upp skyddet med att upptäcka externa herrelösa strålkällor mot Sveriges samtliga
kraftvärmeverk fortsätter i oförminskad takt. Sensecs kontakter och fortsatta medlemskap med
Avfall Sverige/Recycling Världen ger goda signaler om att de kommunala företagen tar krafttag för
att kontrollera inkommande last till sina områden där sopor förvaras innan de slutligen bränns.
Detta för att minska riskerna för kommunens innevånare och för att skydda sina anläggningar mot
radioaktiv smitta, säger Tommy Arvidsson, KAM Sensec för Recyclingindustrin.
Rekommendationer från SSM (Strålskyddsmyndigheten) och ökad kunskap från våra avfallskunder ger
tydliga signaler om att vi ser en ytterligare ökad försäljningsvolym inför 2019. Upphandlingen med det
kommunalt ägda kraftvärmeverket uppfyller våra kriterier för fortsatt tillväxt och vår lagda
tillväxtstrategi, att etablera oss mot nya affärsområden utanför flyget, säger Michael Pettersson, VD
Sensec Holding AB (Publ).
Hans Erik Nilson, Senior Adviser NSR AB, säger i en kommentar att detta är en investering för att
ytterligare stärka den strategi NSR tog gällande skyddandet av sina egna anläggningar men även
kommunernas invånare.
Vi ser detta som en naturlig väg för att kvalitetssäkra det inkommande avfallet innan det bereds till
bränsle för kraftvärmeverket.
Anläggningen skall vara i drift under våren 2019.
Sensec Holding AB (publ) är ett publikt aktiebolag med över 5 000 aktieägare. Bolaget bildades år 2006 i
samband med förvärvet av det helägda dotterbolaget Sensec AB, verksamt sedan 1982. Under 2017
förvärvades Mil Sec AB och tillsammans är Sensec Group helhetsleverantör av kompletta lösningar för
utförande av säkerhetskontroll innefattandes rådgivning, planering, leverans av teknisk utrustning, service och
utbildning. Sensec är experter på säkerhet i känsliga miljöer och försäljer, marknadsför, utbildar och utför
teknisk service av säkerhetsprodukter såsom röntgenutrustning, metalldetektorer, narkotika- och

sprängämnesdetektorer, strålningsdetektorer, elektronisk övervakning, perimeterskydd i form av skydd mot
beskjutning och tryckvåg, påkörningsskydd, förstärkning av fönster, dörrar och väggar.
Denna information är sådan information som Sensec Holding AB (Publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s
marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades genom nedanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 december 2018 kl. 13.30 CET.
För ytterligare information kontakta Madeleine Beauchamp, Sensec Holding AB (Publ), +46705401301 eller
besök bolagets hemsida; www.sensec.se

