TILLFÄLLIGT

H E T A R B E T S T I L L S T Å N D.

att för visst arbete använda öppen eld mm inom område för brandfarliga varor, där eld
annars ej får användas.
Med stöd av Svensk Författningssamling SFS 1988:1145, förordningen om brandfarliga
och explosiva varor §§ 13 och 24, utfärdad i anslutning till SFS 1988:868, lagen om
brandfarliga och explosiva varor, meddelas härmed tillstånd för:
______________________________________________________________________
(Tillståndshavare)

(Organisationsnummer)

att vid/inom ____________________________________________________________
(Anläggning/Fastighet)

använda eld för _________________________________________________________
(Ändamål/Arbetsplats)

Föreståndare ___________________________________________________________
Tel arbetsplats _________________________Tel bostad ________________________
Arbetet utförs av _______________________________________________________
(Entreprenör/Egen regi)

Arbetsledare ____________________________________________
Vid arbetsplatsen placeras _________________ st ABE-släckare klass 3.
Föreskrifter utöver de på omstående sida angivna ______________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Detta tillstånd gäller för ovanstående arbete och arbetsplats från den
____/_____ 20___

kl ______

till

____/_____ 20___

kl ______

Luleå den _______/ ______ 20 _____
________________________________
(Tillsynsförrättare)

Undertecknad har tagit del av innehållet i detta tillstånd samt allmänna skyddsregler.
Luleå den ______/______ 20 ___
______________________________
(Brandskyddsansvarig)

_____________________________
(Utförare)

Vänd

Omstående tillstånd gäller under förutsättning att nedanstående villkor och
säkerhetsföreskrifter noggrant efterföljs.
1

Med arbetsplats förstås varje plats där öppen eld i vilken form det vara må kommer att
förefinnas, samt även sådan plats där uppvärmt arbetsstycke transporteras eller hanteras.
Innan arbete påbörjas skall:
a)

Inom minst 15 m från varje ifrågakommande arbetsplats avlägsnas allt lättantändligt material såsom ris, gräs och liknande. Vid torr väderlek bör
marken vattenbegjutas. Oljedränkt mark skall alltid avgrusas.

b)

Markbrunnar inom 15 m från arbetsplatsen (om ej annat angivs) skall på
lämpligt sätt övertäckas. Vid inomhusarbete skall tillfälliga eller permanenta
bjälklags- och kulvertöppningar samt öppningar i trummor för ventilation o dyl,
vilka står i förbindelse med andra lokaler, effektivt täckas, oavsett om
öppningarna är försedda med luckor eller galler och befinner sig på vågrät eller
lodrät yta. I lokal med separat ventilation skall denna bibehållas; vid
förekommande behov avskärmas ventilationsöppningarna. Om separat
ventilation ej finns, skall tillses att lokalen blir ventilerad.

2

Den flyttbara släckutrustningen skall förvaras lätt tillgänglig. På arbetsplatsen sysselsatt
personal skall vara väl förtrogen med släckutrustningen.

3

Vedertagen varningsskylt för gasbehållare skall väl synlig anbringas vid lagerplats för
gasflaska. Vid svetsning, lödning eller skärning med acetylen skall förbrukningsstället vara
utrustat med bakslagsskydd, flamspärr på den gemensamma ledningen samt fast placerad
avstängningsnyckel. Vid gassvets skall i anslutning till aggregatet finnas skyddshandske.

4

Under arbetets gång (liksom vid avbrott för raster och avslutning av dagen) skall regelbunden
kontroll utföras så att gnistor ej ligger osläckta vid eller intill arbetsplatsen.

5

El-ledningar och manöveranordningar för svetsaggregat och belysning mm skall vara
felfria och förlagda på betryggande sätt och liksom armaturen vara väl skyddad mot
mekanisk åverkan. Svetsaggregatets återgångsledning skall anbringas så nära svetsstället
som möjligt.

6

Svetsning eller annat förande av eld får icke ske om hantering av brandfarlig vara av
klass 1 och 2 a sker inom närliggande område. Avståndet preciseras av förrättaren.
Detta gäller även vid dränering eller avgasning av cistern. Förnimmas brandfarlig gaslukt vid
arbetsställe skall detta föranleda att hetarbete ej påbörjas respektive att pågående hetarbete
genast avbryts. Tillkalla tillståndshavarens brandskyddsansvarige, sök tillsammans med
honom, uppdaga orsaken och avhjälpa eventuellt uppkommet läckage. Har brännbar gaslukt
orsakats av pågående processfyllning må med den brandskyddsansvarige överenskommas att
hetarbete får företagas endast inom vissa bestämda tider på dagen under vilken tidsrymd
processfyllning icke förekommer.

7

Rökning är strängeligen förbjuden inom arbetsplatsen. I övrigt
gäller rökningsförbud i enlighet med generella föreskrifter, som meddelas av tillståndshavarens brandskyddsansvarige.

