Brandfarlig vara

Kompetens – Föreståndare
Denna information riktar sig främst till tillståndsoch tillsynsmyndigheter för LBE. Kan med fördel
även användas av föreståndare och blivande
föreståndare för hantering av brandfarliga varor,
samt av tillståndshavare för brandfarliga varor.

Anläggning med brandfarlig vara i en eller
flera lösa behållare.

Lagen om brandfarliga och explosiva varor ställer
krav på kompetens i § 8 enligt följande:

• de föreskrifter som gäller för hanteringen

• Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska ha den kompetens
eller tillgång till den kompetens som behövs
med hänsyn till verksamhetens omfattning
och varornas egenskaper.
För att kunna utföra sina uppgifter behöver en
föreståndare ha kompetens om verksamheten
och de varor som hanteras, vilket ofta kan vara
en del i att uppfylla kravet ovan. Ett sätt att få
den kompetensen är att genomgå en föreståndar
utbildning.
Det är viktigt att föreståndarens utbildning är
anpassad till de brandfarliga varor som hanteras
samt hanteringens omfattning. En utbildning
som omfattar nedan angivna delar är vanligen
tillräcklig.
Det är viktigt att även övrig personal i verksamheten har den kompetens som behövs för sina
uppgifter så att brandfarlig vara hanteras på ett
säkert sätt. Det är vanligen föreståndaren som
ser till att personalen får utbildning om hanteringen av brandfarlig vara.

Det är viktigt att föreståndaren har kunskap om:
• de brandfarliga varornas egenskaper och risker
• anläggningens uppbyggnad, funktion och drift
• hur instruktioner upprättas samt hur anläggningen drivs och underhålls enligt dem
• föreståndarens roll, ansvar och befogenheter.
Det är viktigt att föreståndaren:
• förstår vikten av säker hantering av den
brandfarliga varan
• kan hitta, bedöma och förebygga risker
• förstår varför, när och hur ett explosionsskyddsdokument med klassningsplaner
upprättas och hålls aktuellt
• förstår hur anläggningen ska märkas
och skyltas
• känner till hur en olycka eller incident/
olyckstillbud rapporteras
• känner till var regler för hantering av brandfarliga varor finns.

Det är viktigt att personal som arbetar med
brandfarlig vara regelbundet får uppföljande
utbildning i hantering av brandfarlig vara.
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Anläggning med brandfarlig vara i cistern.
Det är viktigt att föreståndaren har kunskap om:
• de brandfarliga varornas egenskaper och risker
• de lagar, förordningar och föreskrifter som
reglerar hanteringen av brandfarliga varor
• de normer och anvisningar som följs vid
planering av anläggningen och som tillståndshavaren avser följa vid drift och underhåll
• hur drift- och underhållsinstruktioner upprättas och följs
• hur fortlöpande underhåll samt egenkontroll
planeras, genomförs och dokumenteras
• att föreståndaren ansvarar för att beredskapsplaner upprättas och övas med personalen
• hur explosionsskyddsdokument upprättas och
dokumenteras och vad som ska ingå i detta
• vilka krav som finns vad gäller utredning
om risker, vad den omfattar och hur risker
bedöms
• föreståndarens roll, ansvar och befogenheter.
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Det är viktigt att föreståndaren:
• förstår vikten av säker hantering av den
brandfarliga varan
• förstår vikten av att bedöma och förebygga risker
• förstår vilka kontrollkrav som ställs på
cisterner och rörledningar, när tredje part
ska besiktiga och hur kontrollresultatet
dokumenteras
• förstår varför, när och hur ett explosionsskyddsdokument med klassningsplaner
upprättas och hålls aktuellt
• förstår hur anläggningen ska märkas
och skyltas
• känner till hur en olycka eller incident/
olyckstillbud rapporteras
• känner till var regler för hantering av
brandfarliga varor finns
• förstår systemuppbyggnaden för anläggningen
och vilka krav som ställs på anläggningens
säkerhetssystem.
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