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Tillbakablick nya Gashanteringsföreskrifter

2011 Arbetet startade
2017 juni Första remissen gick ut 
2017 dec Uppstart Samverkansgrupp LBE med Rtj
2018 maj Återuppstart av arbetet på MSB
2019 feb Andra remissen gick ut 
2019 april ca 70 remissvar
2019 juli Beslut???
2020 jan Ikraftträdande???



Inkomna remissynpunkter

• Bra synpunkter på vad som behöver ändras
• Bra indikation på vad som behöver bli tydligare
• Många saker förtydligas redan i handböcker, kan utvecklas
• Bra indikation vad som behöver tas upp i information och 

utbildningar



Nyheter i föreskriftsförslaget

• Nu ett komplett förslag
• Krav i många fall kompletterade med allmänna råd
• Allmänna råd - MSB:s rekommendation för hur kravet bör 

uppfyllas 
• De allmänna råden står i direkt anslutning till kraven
• Två nya handböcker



MSB:s föreskrifter och allmänna råd om hantering av 
brandfarlig gas och brandfarliga aerosoler

1 kap. Inledande bestämmelser

2 kap. Allmänna hanteringskrav

3 kap. Lösa behållare

4 kap. Gascisterner och gasklockor

5 kap. Rörledningar

6 kap. Slangledningar

7 kap. Särskilda krav vid hantering av acetylen

8 kap. Undantag i enskilda fall

Bilaga 1    Placering av lösa behållare, gascisterner med gasol, gasklockor och 
rötkammare

Bilaga 2  Förbuds- och varningsskyltar

Allmänna råd om krav på utredning och föreståndare



Referenser till anvisningar mm i allmänna 
råd
Kostnadsmässiga och administrativa 
problem att alltid ha rätt versioner av 
anvisningar, standarder och normer 

Allmänna råd bör inte referera till vad 
en branschorganisation tycker är 
lämpligt

MSB anser det rimligt att sökanden vid 
behov bifogar underlag som åberopas i 
tillståndsansökan. 

MSB har insyn i och följer 
revideringsarbetet med de anvisningar 
som refereras till. 

Kan komma att omprövas om det visar 
sig att det inte fungerar som avsett.



Brandteknisk avskiljning

Ifrågasätter om EIXX är ett bra mått på säkerheten när det är tryckbärande 
anordningar som ska skyddas.

Avser ge en tidsfrist för att en brand som hotar upplaget ska hinna släckas. 

Måttet har länge använts, 
inget bättre alternativ, 
arbete har initierats för att utreda om det finns något bättre mått. 



Produktkrav och dubbel-regleringar

Innehåller § som kan tolkas som 
produkt- eller konstruktionskrav för 
tryckbärande anordningar

Vissa § innebär dubbel-reglering av 
AV:s föreskrifter om Användning och 
kontroll av trycksatta anordningar 
(AFS 2017:3) 

MSB avsikt är att det är hantering av 
brandfarlig vara som omfattas och inte 
produkt- och konstruktionskrav. 

MSB:s tillämpningsområde är bredare; 
även icke-yrkesmässig hantering, och 
omfattar kontroller < 0,5 bar

MSB ser över vilka korrigeringar som behöver göras.
För vid behov dialog med Arbetsmiljöverket.



6 kap. 4 § Slangledningar

Slangledningar får inte vara förlagda i mark eller vara inbyggda inuti väggar, tak eller 
golv.

Önskar undantag för att ansluta LNG-cistern till dispenser på tankö för tankning av tunga 
fordon med flytande metan via markförlagd stålslang eller slang i kulvert. 
Önskar även undantag för dubbelmantlad slang i mark för gasol i vätskefas.

MSB kommer att beakta önskemålet närmare.



9 § LBE

• En föreståndare har till uppgift att verka för att 
verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med 
iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen 
eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. 

• En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de 
befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att 
han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.



Viktigt att tänka på

• Föreståndaren ska verka för säkerheten
• Hur roller, ansvar och befogenheter är fördelade i 

verksamheten ska vara tydligt och dokumenterat
• Tillståndshavaren kan alltså välja hur mycket ansvar 

/beslutsbefogenheter som ska läggas över.
• Föreståndarens roll kan vara enbart reviderande
• Föreståndaren gör de arbetsuppgifter hen är satt att utföra 

och ska ha de befogenheter som behövs för de 
arbetsuppgifterna

• Rapporteringsvägar för avvikelser bör vara tydliga
• Viktigt att avvikelser rapporteras uppåt



Allmänna råd till 9 § LBE 

En föreståndare för hantering av brandfarlig gas bör ha kunskap om  
- hur roller, ansvar och befogenheter är fördelade i verksamheten
- de brandfarliga varornas egenskaper och risker
- den lagstiftning som är relevant med avseende på risken för brand och 

explosion 
- villkor i tillståndet
- anläggningens uppbyggnad, funktion och drift, och 
- dokumentation som är relevant för hanteringens säkerhet. 
Hanteringens omfattning och komplexitet bör avgöra hur djupa kunskaper 
inom de olika områdena som krävs. 



Tack för uppmärksamheten


	Nya gashanteringsföreskrifter
	Tillbakablick nya Gashanteringsföreskrifter
	Inkomna remissynpunkter
	Nyheter i föreskriftsförslaget
	Bildnummer 5
	Referenser till anvisningar mm i allmänna råd�
	Brandteknisk avskiljning
	Produktkrav och dubbel-regleringar
	6 kap. 4 § Slangledningar
	9 § LBE
	Viktigt att tänka på
	Allmänna råd till 9 § LBE 
	Tack för uppmärksamheten

