
Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp

 

Anmälan om hantering av brandfarlig 

vara under begränsad tid enligt Förord-

ningen (2010:1075) om brandfarliga och 

explosiva varor 
 

 

 

FASTIGHET 

Fastighetsbeteckning Företag/Namn Organisationsnummer 

Gatuadress Postort 

 

Kommun Adress Postadress 

Plats för hantering om annan än ovan (adress, byggnad, plats) Faktureringsadress (om annan än ovan) 

Kontaktperson, namn Telefon 

Mobilnr 

 

HANTERAD MÄNGD 

Namn på varan, klass (se produktblad), cistern/lös behållare samt sätt att hantera Mängd i liter 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVSER VERKSAMHET OCH UNDER TIDSPERIODEN 

 Byggarbetsplatser (max 6 månader)  Underhåll och reparation (max 2 månader)  Publik verksamhet (max 2 månader) 

fr.om ….…….-- …….….--…….…. fr.om ….…….-- …….….--…….…. fr.om ….…….-- …….….--…….…. 

t.om ….…….-- …….….--…….…. t.om ….…….-- …….….--…….…. t.om ….…….-- …….….--…….…. 

 

BIFOGADE HANDLINGAR (som beskriver hanteringen) 

 Situationsplan   Planritningar   Konstruktionsritningar   Klassningsplan 

 Riskutredning   Teknisk beskrivning, cisterner   Teknisk beskrivning, lokaler   Instruktioner 

 Certifikat/typgodkännande   Verksamhetsbeskrivning   Separat föreståndaranmälan   Kontrollrapporter 

  Separat sammanställning av sökt mängd, klass m.m.     Övrigt  

 

FÖRESTÅNDARE 

Namn Personnummer 

Bostadsadress Telefonnummer (bostad, mobil) 

 
ANMÄLARENS UNDERSKRIFT 

 

Anmälan ska inlämnas till 

Ort, datum 

Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp 

245 80 Staffanstorp. 

 

Namnteckning 

Rtj@staffanstorp.se 

 

Namnförtydligande 



Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp

 

Anmälan om hantering av brandfarlig 

vara under begränsad tid enligt Förord-

ningen (2010:1075) om brandfarliga och 

explosiva varor 
 

 

 

 



Räddningstjänsten Lomma-Staffanstorp

 

Allmänna säkerhetsregler, tillfällig 

hantering av gasol på allmän plats 
 

 

 

 

1. Normalt får endast dygnsbehovet av gasol finnas på förbrukningsstället. 
 

2. Gasoltransport till och från förbrukningsstället ska ske före eller efter tid för öppethållande. 
 

3. För att undvika flaskbyte under pågående verksamhet ska gasolflaskorna vara anslutna till omkopp-

lare. Denna fungerar så att, när en flaska är tom, slås omkopplaren över och reservflaskan kopplas in. 

Omkopplaren kan vara manuell eller automatisk. 
 

4. Gasolflaskor ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats där flaskorna är skyd-

dade från påkörning samt från obehöriga. 
 

5. Om dygnsbehovet är fler än två flaskor per förbrukningsställe ska flaskorna förvaras i väl ventilerat 

skåp. 
 

6. Om förbrukningsapparaten är portabel, ska flaskorna förvaras på vagnen. 
 

7. Endast slang avsedd för gasol får användas. Gasolslangens längd får ej överstiga 1,5 meter. Vid längre 

avstånd ska gasolrör anslutas till flaskorna. Anslutningen mellan rör och förbrukningsapparat får dock 

utgöras av för gasol avsedd gummislang. 
 

8. Såväl rörledning som slang ska vara skyddade för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard 

(orange färg). 
 

9. Vid varje anslutningstillfälle ska läckagetest utföras. 
 

10. Slang brottsventil ska monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ur flaskan utan reducerings-

ventil. 
 

11. Avståndet mellan gasolbrännaren och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tältduk eller annat, får ej 

understiga 1,0 meter eller avstånd enligt tillverkarens anvisningar. I sidled får avståndet ej understiga 

0,2 meter. 
§ 

12. Förbrukningsapparaten ska vara försedd med tändsäkring, vars uppgift är att snabbt stänga gasoltill-

förseln om lågan slocknar. Spis utan ugn får dock sakna tändsäkring om den står under kontinuerlig 

tillsyn. 
 

13. Handbrandsläckare typ pulver (minst 6 kg), ska finnas på varje plats där gasol förbrukas. Den ska vara 

lätt tillgänglig och markerad med väl synlig skylt enligt svensk standard med vit symbol på röd botten. 
 

14. Fylld gasolflaska får ej transporteras utan att tätpropp och skyddskåpa finns monterade. 
 

15. Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, ska alltid flaskventilen stängas. 
 

16. På varje tält eller stånd där gasol förbrukas, ska finnas väl synlig trekantig gul skyld med svart bård och 

symbol som varnar för brandfarlig vara. 
 

17. Vid förbrukningsapparat ska finnas skriftliga anvisningar för drift och skötsel. 
 

 

 


