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ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG HANTERING
AV BRANDFARLIG VARA UNDER
BEGRÄNSAD TID ENLIGT
SÄIFS (1997:3)

Sökande
Namn, anläggning, organisation eller företag:

Adress:

Postnr och ort:

Telefon:

Personnr eller organisationsnr:

Hantering avser 20 - - t.o.m 20 - -

Ange vad anmälan avser: (byggarbetsplats högst 6 månader, publik verksamhet högst 2 månader eller hantering av tillfälligt uppställd
cistern eller ett tankfordon under högst två månader.)

Förvaring/ Hantering
Namn på gas eller vätska:

Brandklass:

Förvaring avses ske i (typ av förpackning)

Mängd i liter:

Anledning till förvaring/ hantering:

Förvaring eller hanteringsställe:

Föreståndare
Föreståndare 1:

Telefon:

Typ av relevant utbildning:
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Föreståndare 2:

Telefon:

Typ av relevant utbildning:

Övriga upplysningar:

Namnförtydligande:

Datum och ort:

Namnteckning:

Dina personuppgifter kommer att hanteras i enlighet med Personuppgiftslagen (SFS 1998:204) av personal vid
räddningstjänsten, Västra Mälardalens Kommunalförbund för att behandla och registrera er samt för
adressökning och i förekommande fall fakturering. Ansvarig för behandlingen är förbundsdirektionen. Om du
vill ha ytterligare information om hur dina personuppgifter används eller om du vill att uppgifterna ändras är
vi tacksamma för skriftligt besked om detta till Västra Mälardalens Kommunalförbund .

Godkännande underskrift av myndighet
Namnförtydligande:

Namnteckning:

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

731 85 Köping

Hultgrensgatan 6, Köping

0221-67 01 00

0221-185 98

www.vmkfb.se
5740-6407
forbundet@vmkfb.se

Bankgiro

Org.nr

222000-1578

Senast ändrat: 2012-04-05
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Allmänna anvisningar för hantering av gasol
1. Anmälan om hantering ska ske till Räddningstjänsten på avsedd blankett.
Föreståndare ska ha dokumenterad kunskap kring riskerna med gasol.
2. Normalt får endast dygnsbehovet av gasol finnas på förbrukningsstället.
Erfordras mer gasol på förbrukningsstället skall räddningstjänstens godkännande
om detta inhämtas.
3. Gasoltransport till och från förbrukningsstället skall ske före eller efter tid för
öppethållande.
4. För att undvika flaskbyte under pågående verksamhet, skall gasolflaskorna
vara anslutna till omkopplare. Denna fungerar så, att när en flaska är tom, slås
omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. Omkopplaren kan vara manuell
eller automatisk.
5. Gasolflaskorna skall förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad
plats där flaskorna är skyddade för obehöriga.
6. Om dygnsbehovet är fler än 2 flaskor per förbrukningsställe så skall flaskorna
förvaras i ventilerat plåtskåp.
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7. Om förbrukningsapparaten är portabel så skall flaskorna förvaras på vagnen .
8. Gasolslangens längd får ej överstiga 1,5 m. vid längre avstånd skall gasolrör
eller av SÄI godkänd slang anslutas till flaskorna. Anslutning till
förbrukningsapparat får dock utgöras av gasolslang.
9. Endast godkänd armerad gasolslang får användas mellan gasolflaska och för
åverkan samt vara märkta enligt svensk standard.
10. Såväl gasolrör eller motsvarande som gasolslang skall förläggas skyddande för
åverkan samt vara märkta enligt svensk standard.
11. Vid varje anslutningstillfälle skall läcktest utföras.
12. Slangbrottsventil skall monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ut
flaskan utan reduceringsventil.
13. Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart skåp, hylla,
tältduk eller annat, får ej understiga 1,0 m. I sidled får avståndet ej understiga

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Internet

731 85 Köping

Hultgrensgatan 6, Köping

0221-67 01 00

0221-185 98

www.vmkfb.se
5740-6407
222000-1578
forbundet@vmkfb.se
Senast ändrat: 2012-04-05

Bankgiro

Org.nr

ANMÄLAN OM TILLFÄLLIG HANTERING
AV BRANDFARLIG VARA UNDER
BEGRÄNSAD TID ENLIGT
SÄIFS (1997:3)

3 (3)

0,2 m. kortare avstånd får endast förekomma om räddningstjänsten medgivit
avsteg och meddelat villkor för detta.
14. Förbrukningsapparaten skall vara försedd med tändsäkring, vars uppgift ör
att snabbt stänga gasoltillförseln om lågan slocknar. Saknas tändsäkring skall
kontinuerlig tillsyn finnas.
15. Brandsläckare typ BE eller ABE (pulver eller kolsyra) klass II, skall finnas på
varje plats där gasol förbrukas. Den skall vara lätt tillgänglig och markerad med
väl synlig skylt enligt svensk standard, med vit symbol på röd botten och med
texten ”brandredskap, får ej blockeras”
16. Transportera aldrig gasolflaska utan tätpropp och skyddskåpa sitter på.
17. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, skall alltid flaskventilen stängas.
18. På varje tält eller stånd där gasol förbrukas, skall finnas utifrån väl synlig
trekantig gul skylt med svart bråd och symbol som varnar för brandfarlig vara.
19. Vid förbrukningsapparat skall finnas skriftliga anvisningar för skötsel och
handhavande.
Förutom dessa regler gäller följande vid användning av gasolvärmare.
1. Värmaren ska förankras i marken.
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2. Installationsanvisningens säkerhetsavstånd till brännbart material ska följas.
3. Värmaren får inte användas i slutna tält.
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