
 
 
 

RÄDDNINGSTJÄNSTEN 
ENKÖPING-HÅBO 

 

ANMÄLAN  
-tillfällig hantering av brandfarlig vara  
 
Vid tillfällig hantering av brandfarlig vara vid vissa verksamheter skall det enligt SÄIFS 1997:3 anmälas till 
räddningstjänsten. Anmälan görs via denna blankett som skickas till räddningstjänsten som kontrollerar att 
tillämpliga föreskrifter är uppfyllda.  

Sökande  
Namn:       ______________________________________________________________ 

Postadress: ______________________________________________________________ 

Telefon:      ______________________________________________________________ 

Brandfarlig vara  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Gas (t.ex. gasol, acetylen, vätgas) ange slag, behållarens volym  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Vätska klass 1 (t.ex. bensin, rödsprit, spolarvätska) ange slag , förvaringskärl och största förvaringsmängd  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Vätska klass 2 (t.ex. fotogen, nafta) ange slag, förvaringskärl och största förvaringsmängd  
 
___________________________________________________________________________________________________________ 
Vätska klass 3 (t.ex. motorbrännolja, eldningsolja) ange slag, förvaringskärl och största förvaringsmängd  
 

Hantering - varornas användning (tex oljeeldning, försäljning, matlagning, motordrift)  
 
 
 

Tidsperiod  
från och med - till och med:  __________________________________________________________ 
 
Föreståndare   
Namn:       ______________________________________________________________ 

Postadress: ______________________________________________________________ 

Telefon:      ______________________________________________________________ 
 
Förvaring (kvarter och tomtnummer eller annan fastighetsbeteckning, samt info om förvaringssätt)  

                 
 

 

(Sökandens underskrift)  

 
 
 
 
Brandstation 
Enköping 
Håbo 

Postadress 
V Ringg 6   745 31  ENKÖPING 
Box 350      746 80  BÅLSTA 

Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr 
0171-250 00 0171-378 23 7 07 27-3 212000-0282 
0171-528 54 0171-528 57 10 22 00-3 212000-0241 



 
 
 

     Kontroll av gasol vid mässor, marknader, sportarrangemang mm  
 En föreståndare som är lämplig (utbildning samt erfarenhet) för uppgiften och som ser 

till att nedanstående anvisningar efterlevs skall finnas.  
 Föreståndarens namn, adress och telefonnummer skall skriftligen vara anmält 

till räddningstjänsten.  
 Godstransport till och från förbrukningsstället skall ske före eller efter tid 

för öppethållande.  
 Gasolflaskorna skall transporteras med tätpropp och skyddskåpa. 
 Endast dygnsbehovet av gasol får finnas på förbrukningsstället. Erfordras mer gasol 

skall räddningstjänstens godkännande om detta inhämtas.  
 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.  
Gasolflaskorna skall alltid förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats 
där flaskorna är skyddade för obehöriga.  

 Om dygnsbehovet är fler än 2 flaskor per förbrukningsställe så skall flaskorna förvaras 
i ventilerat plåtskåp.  

 Om förbrukningsapparaten är portabel så skall flaskorna förvaras på 
vagnen. Endast godkänd armerad gasolslang får användas mellan 
gasolflaskan och förbrukningsapparaten.  

 Gasolslangens längd får ej överstiga 1,5 m. Vid längre avstånd skall gasolrör eller 
godkänd slang anslutas till flaskorna. Anslutningen till förbrukningsapparaten får dock 
utgöras av gasolslang.  

 Gasolrör skall förläggas skyddande för åverkan samt vara märkta enligt svensk standard. 
Slangbrottsventil skall monteras mellan flaskventil och slang, då gasol tas ur flaskan 
utan reduceringsventil.  

 Temperaturen på närbelägna byggnader och fast inredning av brännbart material får 
inte överstiga 80ºC. Spisar skall anordnas så att de inte kan ge upphov till antändning 
av närbelägna byggnadsdelar.  

 Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart skåp, hylla, tältduk eller  
annat, får ej understiga 1,0 m. I sidled får avståndet ej understiga 0,2 m.  
Förbrukningsapparat skall vara försedd med flamvakt, vars uppgift är en snabbt stänga  
gasoltillförseln om lågan slocknar. Saknas flamvakt skall kontinuerlig tillsyn finnas.  
Handbrandsläckare av typ ”pulver” eller ”kolsyra” minst 6 kg skall finnas på varje  
plats där gasol förbrukas. Den skall vara lätt tillgänglig och markerad med väl synlig 
skylt enligt svensk standard som betecknar, brandredskap får ej blockeras.  
Efter arbetets slut eller vid längre uppehåll, skall alltid flaskventilen på gasolflaskan  
stängas.  

 På varje tält eller ställe där gasol förbrukas, skall finnas utifrån en väl synlig skylt som 
har symbol som varnar om gasolflaskan.  

 Vid förbrukningsapparat skall finnas skriftliga anvisningar för skötsel och 
handhavande. Den allmänna ordningen skall vara tillfredsställande.  

 
 
 
 
 
 
 
 
Brandstation 
Enköping 
 Håbo 
 

Postadress 
V Ringg 6   745 31  ENKÖPING 
Box 350      746 80  BÅLSTA 

Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr 
0171-250 00 0171-378 23 7 07 27-3 212000-0282 
0171-528 54 0171-528 57 10 22 00-3 212000-0241 

 



 
 
 

     Kontroll av gasol på byggarbetsplats  
 En föreståndare som är lämplig för uppgiften och som ser till att nedanstående 

anvisningar efterlevs skall finnas.  
 Föreståndarens namn, adress och telefonnummer skall skriftligen vara anmält 

till räddningstjänsten.  
 Lossningsplatsen skall vara utformad så att tankbilen lätt kan köra 

därifrån. Skydds- och säkerhetsavstånd skall vara uppfyllda. 
 Potentialförbindning från tankbilen skall finnas.  
 Gasolcistern skall vara godkänd av ackrediterat 

kontrollorgan. Slangar och rörledningar skall vara täta. 
 Cistern skall stå på jämt, bärande och obrännbart underlag. 

Inhägnad som är tillräckligt hög skall finnas. 
 Anläggningen skall vara skyddad mot påkörning, fallande föremål etc. 

Ventiler skall vara skyddade från obehörigt öppnande. 
 Förråd skall ha tillfredsställande ventilation (genomventilation uppe och 

nere). Säkerhetsventiler skall ha sina utsläpp utomhus och på ofarlig plats. 
Dörrar skall vara låsbara. 

 Föreskrivna varningsskyltar och förbudsskyltar skall finnas på lämpliga 
ställen. Ledningar skall vara märkta på föreskrivet sätt. 

 Klassningsplan skall finnas.  
 Elutrustning inom klassat område skall vara rätt utförd och rätt installerad. 

Elinstallationen skall vara kontrollerad av person med tillräcklig 
kompetens. Den allmänna ordningen skall vara god. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Brandstation 
Enköping 
Håbo 

Postadress 
V Ringg 6   745 31  ENKÖPING 
Box 350      746 80  BÅLSTA 

Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr 
0171-250 00 0171-378 23 7 07 27-3 212000-0282 
0171-528 54 0171-528 57 10 22 00-3 212000-0241 


