RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STRÖMSTAD
Ringvägen 112
452 35 Strömstad
Tfn 0526-19 101

HANTERING AV BRANDFARLIG VARA
INOM STRÖMSTADS KOMMUN
Tillstånd
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara på er anläggning fordras.
Om ombyggnad eller andra ändringar görs eller om mängden brandfarlig vara
ökas, skall nytt tillstånd sökas. Detta för att handlingarna skall hållas aktuella.
Tillståndstid
Tillstånden är tidsbegränsade men om ändringar inom denna tid sker skall nytt
tillstånd sökas.
Vem skall söka tillståndet
Tillstånd söks av den som bedriver verksamheten i vilken hanteringen ingår, även
om någon annan äger marken, byggnaden eller anläggningen. Det kan vara en
fysisk eller juridisk person. Övergår verksamheten till en ny person skall denne
söka nytt tillstånd inom 3 månader.
Var söks tillståndet
Tillstånd söks hos miljönämnden i Strömstads kommun på särskild blankett.
Undantag från förbud mot öppen eld sk "HETARBETSTILLSTÅND".
Generellt gäller förbud att medföra eller tända eld (även svets, skärning och andra
hetarbeten).
I vissa fall finns legitima skäl att frångå denna regel. T ex verkstad i anslutning till
bensinstationen eller liknande anläggning. Generellt (fortlöpande) undantag från
förbudet sökes hos miljönämnden på särskild blankett. Detta görs i samband med
tillståndsansökan.
Undantag från förbudet vid enstaka tillfällen och vid hantering som inte är
tillståndspliktig meddelas av räddningstjänsten.
Vänd!

Vad fordras mer för min anläggning?
Föreståndare
Tillståndsinnehavaren skall utse en eller flera föreståndare och anmäla detta till
kommunens räddningstjänst. (0526-19101).
Föreståndaren skall ha god kännedom om både anläggningen och den
brandfarliga varan. Han skall vidare ha befogenheter inom anläggningen samt
ansvara för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor.
Tillståndsinnehavaren kan även stå som föreståndare. Då ny föreståndare utses
skall detta meddelas till kommunens räddningstjänst.
Plankarta
På denna plankarta eller skiss skall man kunna utläsa byggnaders och cisterners
placering (även underjordplacerade). Vidare skall ev parkeringsplatser finnas
med.
Klassningsplan
En är en ritning som visar inom vilka områden på er anläggning det finns risk för
uppkomst av explosiva blandningar. Sker ombyggnadtion eller andra ändringar av
dessa områden skall en ny klassningsplan upprättas.
Den skall dels förvaras på er anläggning och dels skickas till miljönämnden
Kontakta miljönämnden eller räddningstjänsten för vidare information.
Besiktning av cisterner
Cisterner skall återkommande besiktigas med en längsta intervall av 12 år. För
äldre cisterner, som saknar tillfredsställande korrosionsskydd, gäller intervall av 6
år. (SÄIFS 1995:7 kap 7). Besiktningsprotokollet skall insändas till
byggnadsnämnden. En kopia skall finnas på anläggningen.
Tillsyn
Tillsyn av er anläggning kommer att göras av räddningstjänsten inom vissa
tidsperioder. Då kontrolleras bl a dessa punkter.
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