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Till dig som hanterar gasol vid tillfälliga evenemang  

Den första oktober 2013 trädde en ny föreskrift om tillstånd till hantering av 

brandfarliga gaser och vätskor (MSBFS 2013:3) i kraft. Den nya föreskriften innebär 

bland annat tillståndsplikt om du hanterar mer än 2 liter gasol i tält vid tillfälliga 

evenemang (mässor, marknader, festivaler mm). Tidigare räckte det med en enkel 

anmälan, men den möjligheten finns inte kvar i de nya reglerna. 

Kommunerna i Västerbotten samverkar om tillstånden 

För att underlätta för dig som hanterar gasol vid evenemang på olika platser i länet har 

Västerbottens kommuner inlett ett samarbete som innebär att ditt tillstånd kommer att 

gälla i hela Västerbotten. Annars skulle du behöva ha ett tillstånd i varje kommun du 

hanterar gasol i. Ett tillstånd kommer att vara giltigt under en längre tid, då du efter 

avsyning på plats av den lokala räddningstjänsten får lov att hantera gasol under högst 

två veckor på varje ny plats. 

Högst 60 liter vid utomhushantering eller i öppet tält utan tillstånd 

Tillståndsgränsen är 60 liter (högst 2 st P11:or) om gasflaskan och brännaren står 

utomhus eller i ett tält som kan betraktas som öppet. För att tältet ska kunna betraktas 

som öppet måste öppningarna vara fördelade på väggarna (nedtill vid marken och 

upptill vid taket) och ha en total area uttryckt i m
2
 som är minst hälften av tältets 

omkrets i meter. I praktiken innebär det att ett matlagningstält med högst två täckta 

sidor normalt ska kunna betraktas som ”öppet”. 

Om arrangören har tillstånd till gasolhantering 

Vid större arrangemang såsom mässor eller marknader kan även arrangören söka ett 

tillstånd för all hantering som kommer att ske inom området under det aktuella 

arrangemanget. Då behöver inte varje verksamhetsutövare ett eget tillstånd. Arrangören 

är då samordningsansvarig medan respektive verksamhetsutövare utgör föreståndare för 

sin egen hantering. För att detta ska kunna ske ska tillståndsinnehavaren ha kontroll 

över verksamheten genom att exempelvis genomföra regelbundna säkerhetsronder, 

tillhandahålla gasolen eller tillhandahålla container för säker förvaring under natten.  

Så här söker du tillstånd 

En särskild blankett för ansökan om tillstånd bifogas med detta brev. Du kan även 

ladda ner blanketten från Åsele kommuns hemsida och fylla i den digitalt. Skriv ut för 

att signera och posta eller maila ansökan till adress nedan i sidfoten. 

För mer information, kontakta räddningstjänsten via 0941-14095,14033 
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