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TILLSTÅND & KONTROLLISTA  
BRANDFARLIGA HETA ARBETEN 

 
 

 
 

ARBETSPLATS  

Fastighet:      
Stationsnummer:      
Larmadress:      

TILLSTÅNDETS GILTIGHET 

Fr o m den:      klockan:                          T o m den:      klockan:      

METOD  

 Svetsa   Kapa   Skära                  Löda 
 Borra   Slipa           Annat:       

 KONTROLLISTA 

JA  NEJ 
  Jag som ska utföra arbetet är behörig 
  Bevakning under arbetet och efterkontroll är ordnad genom behörig brandvakt (inklusive raster) 

  Brandvakten/vakternas namn:      
  Efterbevakning:  1 timme   Annan tid:       timmar efter avslutat arbete  

  Det råder ordning och reda på arbetsplatsen 
  Arbetsplatsen är vattnad 
  Allt brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är borttaget, skyddat genom övertäckning, avskärmat eller ventilerat 
  Värmeledande konstruktion och dolda brännbara byggnadsdelar är skyddade och åtkomliga för omedelbar släckinsats 

  Finns ej  
  Springor, hål, genomföringar och andra öppningar i närheten av arbetsplatsen är tätade eller kontrollerade och skyddade 

  Finns ej  
  Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgängligt för omedelbar släckinsats 

  Utrustning som ska vara tillgänglig:      
  Var utrustning ska finnas placerad:      

  Utrustning som används är felfri (ex svetsutrustning)  
  Används ej  

  Förvaringsplats för gasflaskor märks med väl synlig skylt enligt gällande standard  
  Används ej  

  Det är möjligt att omedelbart larma räddningstjänst m fl  
  Samråd har skett med myndigheter  

  Räddningstjänst  Annan (ange):       
  Samråd har skett med föreståndare  
  Samråd har skett med andra berörda (ex grannar)  
  Arbete kommer att utföras i/vid förbudsområde  

   Gasfrihetsförklaring genomförd och dokumenterad av behörig person före och fortlöpande under arbetet 
    Gasfrihetsförklaring genomförs av (namn):      
     Behövs ej  
   Erforderliga avspärrningar finns uppsatta, avstånd och placering:        
     Behövs ej  
   Särskilda skyddskrav föranledda av arbete i/vid förbudsområde (ange):                   
                                                                               

  Övrigt (ange):      
 
Dokumentation som ska upprättas enligt ovan eller i anslutning till angivet arbete arkiveras av entreprenör och uppvisas på anmodan för 
OK-Q8-AB. 

PERSONLIG SKYDDSUTRUSTNING 

Ingen Skyddsglasögon Handskar  Skyddsskor  
Hjälm Friskluftsmask Varselväst Annat:      

JAG SOM TILLSTÅNDSANSVARIG GER TILLSTÅND TILL ATT 
DESSA ARBETEN UTFÖRS 

JAG SOM SKA UTFÖRA DESSA ARBETEN HAR LÄST OCH 
FÖRSTÅTT MITT UPPDRAG 

Ort:      Datum:      Ort:       Datum:      

Tillståndsansvarig Hetarbetare 

Namnteckning:       Namnteckning:       

Namnförtydligande:       Namnförtydligande:       

 


