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  FÖRBUD ENLIGT 8 § FÖRORDNINGEN 

OM BRANDFARLIGA OCH EXPLOSIVA 
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Sökande      

Namn   
 

      
                                                     Adress   
 
Plats      
 
 
Arbetets art      
 
 
Gäller fr.o.m. den     klockan     t.o.m. den     klockan   
 
 
Föreståndare    Brandvakt    
 Namn  Namn 
 
 
Certifikatnummer    Certifikatnummer    
 
Ni har sökt tillfälligt undantag från förbud mot Heta Arbeten inom förbudsområde enligt § 8 förordningen om brandfarliga och 
explosiva varor SFS 2010:1075 inom ovan beskriven plats. 
Mot bakgrund av ovanstående och med stöd av § 9 SFS 2010:1075, meddelar Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås 
följande: 
 
Meddelande 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås meddelar att sökande utan hinder av förbudet i § 8 i förordningen om brandfarliga 
och explosiva varor SFS 2010:1075, inom ovan beskriven plats vidta åtgärder som kan ge upphov till öppen eld, farliga gnistor 
eller heta ytor. Räddningstjänstförbundet Emmaboda-Torsås föreskriver följande med  markerade villkor som tillsammans med 
”allmänna säkerhetsregler” på omstående sida ska efterföljas vid arbeten som utförs med stöd av detta meddelande. 
 
1  Särskild släckutrustning utöver allmänna villkor    
 
2  Dokumenterad gasfrihetsförklaring genomförs av    
 
3  Berörd del av automatiskt brandlarm från- och återinkopplas av    
 
4  Bevakning och efterkontroll av arbetsplatsen genomförs av    
 
5  Övriga villkor      
 
 
Utförare    Brandskyddsansvarig    
  Namnteckning  Namnteckning 
 
 
       
  Namn  Namn 
 
Räddningstjänstförbundet Emmaboda Torsås    
 
     
       
 Datum   Namnteckning 
 
 
      
    Namnförtydligande 



Räddningstjänstförbundet   KONTROLLISTA 
 Emmaboda-Torsås    FÖR ALLMÄNNA SÄKERHETS- 
       REGLER GÄLLANDE  
       BRANDFARLIGA HETA ARBETEN
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Arbetsplats/Larmadress     
   
Arbetsmetod: Svetsning  Skärning  Lödning 
 
  Hetluft   Asfaltgryta  Annat   
 

Gäller 
från och med den    klockan     till och med den    klockan   
 
1  Jag som ska utföra arbetet är behörig. 
 
2  Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt. 
  
 Brandvakten/vakternas namn:      
  Brandvakt behövs inte. 
  
 Efterbevakningstid:   1 timme  Annan tid 
 
3  För arbeten i utrymmen som innehåller/innehållit brandfarlig vara har tillstånd inhämtats av  
       den som är utsedd att vara föreståndare för hanteringen.. 
  
4  Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad. 
 
5  Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat, skyddat genom  
       övertäckning eller avskärmat. 
 
6  Värmeledande konstruktioner och dolda brännbara byggnadsdelar finns. Dessa är skyddade  
       och åtkomliga för omedelbar släckinsats. 
  Finns ej. 
 
7  Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade  
       eller kontrollerade och skyddade. 
  Finns ej. 
 
8  Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar  
       släckinsats. 
 
9  Svetsutrustning är felfri. Acetylenflaskan är försedd med bakslagsskydd. Svetsbrännare är  
       försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske och avstängningsnyckel  
       finns. 
  Används inte. 
 
10  Vid tätskiktsarbete eller annan torkning/uppvärmning är gaslågan innesluten. Öppen låga får  
       användas för smältning av snö och is. 
 
11  Vid torkning av underlag och applicering av tätskikt får materialet värmas till högst 300o

 
 C. 

12  Vid smältning av asfalt ska utrustningen hanteras enligt Brandskyddsföreningens  
       säkerhetsregler för smältning av asfalt vid arbeten på tak och balkonger. 
 
Följande sektioner/adresser i det automatiska brandlarmet är urkopplat under arbetet   
 
Underskrift Räddningstjänstförbundet Underskrift Hetarbetare 
 
 
        
Namnteckning  Namnteckning 
 
 
 
        
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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