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Räddningstjänsten Storgöteborg står för trygghet, 
säkerhet och omtanke. Vi är ett av Sveriges största 
räddningstjänstförbund och ansvarar för förebyg-
gande skydd och räddningstjänst i våra sex medlems-
kommuner Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, 
Partille och Lerum.

För mer information om gasoltillstånd, kontakta 
Räddningstjänsten Storgöteborg. Du kan också 
läsa mer på: 

Gasol i restauranger
Ansökan och installation

www.rsgbg.se
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Rätt dokument 
för din ansökan
Checklistan bredvid 
anger vilka dokument 
du ska skicka med din 
ansökningsblankett.  
Skicka med rätt infor-
mation från början – 
det sparar mycket tid.

Mer information...
...om gasolhantering och vilka lagar och 
regler som gäller finns bland annat på 
Räddningstjänsten Storgöteborgs och 
Myndigheten för Samhällsskydd och 
beredskaps webbplatser.

Gasol är brandfarligt och måste hanteras på ett säkert sätt. För 
att installera gasol i en restaurang måste du söka tillstånd enligt 
Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den här foldern 
hjälper dig att komma igång med din ansökan. 

	Situationsplan som visar hur gasolanläggningen 
kommer att vara placerad i förhållande till byggna-
der, industrier och vägar i området. 

	Planritning över byggnaden där gasolen kommer 
att hanteras. (placering av gasolbehållare, ventila-
tion, fasadkonstruktion, utrymningsvägar, brandcells-
indelning mm)

	Beskrivning av den planerade verksamheten.

	Information om vem/vilka som är utsedda 
föreståndare ska finnas på föreståndarblanketten. 
Blanketten finns på vår webbplats. 

	Översiktliga drifts- och skötselinstruktioner för 
anläggningen ska vara klart innan anläggningen tas i 
drift.

	Konstruktionsritning som visar  
 –  gasolledningar och rördragning 
 –  avstängningsventil/er  
 –  placering av gasolbehållare  
 –  avstånd mellan gasolskåpet och dörrar, fönster  
     eller andra öppningar i  väggen 
 –  avstånd mellan gasolskåp och källartrappor,  
     brunnar eller andra ”lägre” ytor där läckande   
     gasol kan samlas. 
 –  eventuell brandklassning av förvaringsskåpet

Så här går det till

Glöm inte att signera alla dokument!

1   Kontakta auktoriserad  
gasolinstallatör  
Börja med att kontakta en gasinstallatör.  Om 
du väljer en auktoriserad gasinstallatör går 
installationen lättare och snabbare. En lista 
över auktoriserade gasinstallatörer finns på 
www.energigas.se. 

2  Ansök om tillstånd  
Nu ska du ansöka om tillstånd för hantering 
av brandfarlig vara hos Räddningstjänsten 
Storgöteborg. Ansökan ska innehålla informa-
tion om flera olika saker för att vi ska kunna 
ge dig tillstånd att hantera gasol. En check-
lista över dokument som du ska skicka med 
din ansökan finns här bredvid.  
 Kom ihåg att signera alla dokument. Din 
ansökan kommer att granskas för att se om 
gasolanläggningen i din restaurang har förut-
sättning att hanteras enligt gällande föreskrif-
ter. När granskningen är klar får du besked 
om du får tillstånd att installera gasolanlägg-
ningen

3  Installera gasol anläggning  
När du har fått ditt tillstånd kan du installera 
din gasolanläggning. I tillståndsbeslutet anges 
också om anläggningen måste slutkontrol-
leras (så kallad avsyning) innan den får tas 
i drift. Normalt sett görs avsyning av nya 
anläggningar.

CHECKLISTA

4  Utbilda gasolföre ståndare  
Den som driver verksamheten ska utse en 
eller flera föreståndare och se till att de får 
den kunskap som behövs. Ett bra sätt att 
lära sig mer om gasol är att gå en förestån-
darutbildning. 
 Restaurangens gasolföreståndare ska ha 
kunskap om hur gasolanläggningen fung-
erar och ansvara för att den sköts på rätt 
sätt. Dessutom ska föreståndaren informera 
restaurangens övriga personal om gasolens 
risker och hur den ska hanteras. Förestån-
daren kan till exempel skapa rutiner för 
hur personalen ska hantera gasolen vid 
stängningsdags och vad de ska göra om de 
känner gaslukt. 

5  Avsyning av gasol-
anläggningen 
Om det i tillståndsbeslutet angetts att avsy-
ning av gasolanläggningen måste ske innan 
den får tas i bruk, ska du själv anmäla till 
Räddningstjänsten Storgöteborg när instal-
lationen är helt klar samt att du vill ha en 
avsyning av anläggningen. Då kommer en 
representant från oss till restaurangen för 
att göra en slutkontroll av gasolanläggning-
en. Om du inte får några anmärkningar så 
får du börja använda gasolanläggningen. 


