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ANMÄLAN OM INNEHAV  
AV GASOL INOM PUBLIKA 
 OMRÅDEN 

 
Datum _____________ 
 
Blanketten insändes till: 
Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås 

 

 

Anmälan sker i enlighet med Förordningen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1075. 

 

Anmälan och anvisningarna är utformade av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) 

och Räddningstjänsterna i Kalmar län. 

  

Anmälare Företag 
Anmälarens namn 

 
Företagets namn 

 
Utdelningsadress 

 
Utdelningsadress 

 
Postnr och ortnamn 

 
Postnr och ortnamn 

 
Telefon- och mobilnr 

 
Telefon- och mobilnr 

 

 

Försäljningsställe 

 Max 60 lit. gasol får hanteras, om hanteringen sker 
utomhus. Mängd över detta kräver tillstånd enligt SÄIF 
1997:3. 

 

Dagmängd gasol på förbrukningsstället 
Antal flaskor 

 
Typ 

 
Total mängd under evenemanget 

 

 

Ansvarig person/föreståndare på förbrukningsstället 
Fullständigt namn 

 
Telefon- och mobilnr 

 
Utdelningsadress 

 
Postnr och ortnamn 

 

 

Kan anställd personal stänga av gasolen? 
 Ja                                    Nej                                       

Har anställd personal brandkunskap? 
 Ja                                  Nej 

 

 

Anmälarens underskrift 
Namnteckning 

 
 

Namnförtydligande 
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Kontroll av gasol på festivaler, marknadsplatser, sportarrangemang och liknande 

Det ska finnas en föreståndare för varje förbrukningsställe som ser till att nedanstående följs: 

➢ Finns dygnsbehovet av gasol på förbrukningsstället? Hur mycket är det? Max 60 liter. 

 

➢ Gasolflaskorna ska förvaras stående och stadigt uppställda på väl ventilerad plats och väl 

skyddade mot obehöriga. 

 

➢ Flaskbyte ska undvikas under pågående verksamhet. 

 

➢ Om gasol tas ur flaskan utan reduceringsventil, ska det finnas slangbrottsventil mellan flaska 

och slang? 

 

➢ Det ska på utsidan väl synligt finnas föreskriven varningsskylt på varje tält eller stånd där 

gasol finns. 

 

➢ Alla slangar ska vara avsedda för gasol. 

 

➢ Gasolslangen får vara högst 1,5 meter lång, rörledningar och slangar ska vara väl skyddade 

mot åverkan och märkta på föreskrivet sätt. 

 

➢ Anläggningen ska kunna visas vara tät med manometer, bubbelindikator eller såpvatten. 

 

➢ Alla förbrukningsapparater ska ha tändsäkring. 

 

➢ Avståndet mellan gasolbrännare och ovanför beläget brännbart material, t.ex. skåp, hylla 

eller tältduk ska vara minst 0,5 meter och i sidled minst 0,2 meter. 

 

➢ Det ska finnas skriftliga drift- och skötselinstruktioner till varje förbrukningsapparat. 

 

➢ Flaskventilerna ska stängas dagligen efter arbetets slut eller vid längre uppehåll. 

 

➢ Det ska råda god ordning i och omkring vagnar som innehar gasol. 

 

➢ Det ska finnas minst en (1) besiktad och godkänd brandsläckare typ BE eller ABE (pulver eller 

kolsyra) av minst klass 43A 233B på varje plats där gasol förbrukas. Den ska vara lätt 

tillgänglig och märkt enligt Europastandard. 

 

➢ Om inte samtliga ovanstående punkter är uppfyllda eller brister omedelbart åtgärdas 

kommer räddningstjänsten inte att godkänna vidare användning av anläggningen. 


	Blankett: Anmälan om innehav av gasol inom publika områden.
	Text: Kontroll av gasol på festivaler, marknadsplatser, sportarrangemang och liknande.

	Datum: 
	Anmälarens namn: 
	Företagets namn: 
	Antal flaskor: 
	Typ: 
	Total mängd under evenemanget: 
	Anmälarens namnteckning: 
	Anmälarens namnförtydligande: 
	Ja, har brandkunskap: Off
	Nej, har inte brandkunskap: Off
	Ja, anställd personal kan stänga av gasolen: Off
	Nej, anställd personal kan inte stänga av gasolen: Off
	Fullständigt namn, ansvarig person: 
	Telefon och mobilnr, ansvarig person: 
	Utdelningsadress, ansvarig person: 
	Postnr och ortnamn, ansvarig person: 
	Anmälarens utdelningsadress: 
	Anmälarens postnr och ortnamn: 
	Anmälarens telefonoch mobilnr: 
	Företagets utdelningsadress: 
	Företagets postnr och ortnamn: 
	Företagets telefonoch mobilnr: 
	Försäljningsställe: 


