Hantering av
brandfarliga
varor
Du som hanterar brandfarliga
varor bör känna till följande:
• Om du hanterar brandfarliga varor som
överstiger vissa gränser ska du ha tillstånd för
detta. Du söker tillståndet via din kommun eller
via Räddningstjänstförbundet som är
tillsynsmyndighet åt Emmaboda och Torsås
kommuner. Läs mer på www.rfet.se för vad som
gäller i din kommun.
• För att tillståndet blir giltigt måste
tillståndsmyndigheten
(kommunen/räddningstjänstförbundet) först göra
en avsyning. Efter avsyningen får du ett
avsyningsprotokoll. Eventuella brister som är
noterade i protokollet ska du därefter åtgärda.
När det är gjort får du ditt tillståndsbevis som du
ska kunna visa upp.
• Du ska utse en eller flera föreståndare för
hanteringen av brandfarliga varor. De ska vara
insatta i riskerna med de ämnen som hanteras,
hanteringsprocessen och vilka regler som gäller
för hanteringen. Föreståndarna bör ha gått en
föreståndarkurs eller motsvarande och en
föreståndare ska alltid vara tillgänglig.
• Vissa större permanenta cisterner, tankar,
rörledningar och liknande ska installationskontrolleras eller besiktigas. De ska dessutom
kontrolleras regelbundet av ett ackrediterat
besiktningsorgan. Du ska kunna visa upp protokoll
från kontrollerna. Eventuella brister som är
noterade i protokollet ska åtgärdas.
• Du ska ha ritningar eller situationsplaner där
placeringen på de brandfarliga varorna är
utmärkta.
• Om du hanterar brandfarliga varor i publika
lokaler ska de förvaras i brandklassade skåp eller
förvaringsutrymmen.
• Om brandfarliga varor transporteras i rörledning
ska det finnas rörritningar.

• Om du öppet hanterar brandfarlig gas, eller
vätska klass l eller 2, ska det finnas en
klassningsplan för dessa.
• Du ska ha planer för drift och underhåll.
Planerna ska omfatta skriftliga instruktioner för
underhåll och egenkontroller: dagliga, vecko-,
månadskontroller o s v. Till instruktionerna ska
det finnas en checklista där genomförda kontroller
kan redovisas.
• Hantering av brandfarliga varor ska märkas ut
med förbuds- och varningsskyltar enligt gällande
standard.
• Förpackningar, flaskor, dunkar eller motsvarande
ska vara märkta så att innehåll och farlighetsklass
framgår tydligt. Ett bra sätt är att alltid förvara
brandfarliga varor i sina originalförpackningar.
• Det ska finnas varuinformationsblad eller
motsvarande för alla brandfarliga ämnen som du
hanterar.
• Släckutrustning, handbrandsläckare eller
inomhusbrandposter ska finnas med högst 50
meters mellanrum. Släckutrustningen ska vara
tydligt utmärkt med skyltar och vara lätt att
komma åt.
• Kontroll av de brandtekniska installationerna ska
ingå i anläggningens systematiska
brandskyddsarbete.
• Det systematiska brandskyddsarbetet (SBA) bör
dokumenteras och ingå i den dagliga
verksamheten.

Denna information beskriver endast
övergripande de tekniska brandskyddsinstallationer som kan behövas för att uppnå
ett skäligt brandskydd för en anläggning.
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