
 

FÖRESTÅNDARAVTAL 

Brandskyddsansvarig Föreståndare 

BRANDFARLIG VARA 

avser 

Föreståndare enligt lagen om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE)samt brandskyddsansvarig 

enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) 

  

1. PARTER 

1.1 Tillståndshavare  …AB, org.nr:  

Adr: Avägen, Småstad 

Tel: 0000-000000; kontaktperson yyyy yyyyyy, (mob 07x-xxxxxxx)  

Föreståndare enl. LBE:  
Av Föreståndare delegerad ersättare för 

föreståndare LBE:  

Namn, pnr   Namn ,pnr   

Adress  
 

   Adress  
 

    

Tel:      Tel:   
Av Föreståndare delegerad ersättare för 

föreståndare LBE: 
  

Namn, pnr    

Adress     

Tel:     

2.  DRIVMEDELSANLÄGGNING 

2.1  Detta avtal avser drivmedelsanläggning nr xxxxx i Småstad. Stora kommunen  

2.2   Med drivmedelsanläggning avses hela anläggningen inom det område som är markerat i bilaga 1 till 

detta avtal.  

3.  ANSVARSFÖRDELNING 

3.1  Föreståndare respektive, av Föreståndare delegerad ersättare för föreståndare, ansvarar fullt ut i den 

omfattning som framkommer av detta avtal. När det i detta avtal talas om föreståndaren avses såväl 

Föreståndare som av Föreståndare delegerad ersättare för föreståndare.  

3.2   Föreståndare äger rätt att i sitt ställe sätta den delegerade ersättaren enligt ovan varvid denne i 

samma omfattning som Föreståndare omfattas av vad som framgår enligt detta föreståndaravtal.  

3.3  Det primära föreståndaransvaret enligt detta föreståndaravtal åligger Föreståndare enligt ovan.  

När Föreståndare - förutom vad avser kortare perioder som utgör en del av hans egentliga vistelse 

inom drivmedelsanläggningen - inte befinner sig inom drivmedelsanläggningen, åligger ansvaret 

istället av Föreståndare delegerad ersättare för föreståndare i motsvarande omfattning.  

3.4  I de fall då varken Föreståndare eller av Föreståndare delegerad ersättare för föreståndare befinner 

sig inom drivmedelsanläggningen åvilar föreståndaransvaret Föreståndare.  

3.5  Samordningsansvaret för skyddsarbete enligt p 9.1.6 nedan åvilar dock alltid Föreståndare eller 

dennes delegerade ersättare.  

3.6  Då, av Föreståndare delegerad ersättare för föreståndare är ansvarig och det inträffar en händelse som 

inte är av akut natur räcker det om av Föreståndare delegerad ersättare för föreståndare snarast 

informerar Föreståndare om händelsen. Föreståndare och av Föreståndare delegerad ersättare för 

föreståndare skall därvid i samråd besluta om vederbörliga åtgärder.  
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4.  AVTALSTID och uppsägningsregler  

4.1.  Detta föreståndaravtal gäller fr.o.m. 20xx-xx-xx och reglerar föreståndares och delegerad ersättares 

ansvar och befogenheter vid drivmedelsanläggningen i enlighet med lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor.  

4.2.  Detta föreståndaravtal gäller från och med 20xx-xx-xx till och med 20xx-xx-xx med en ömsesidig 

uppsägningstid om tre (3) månader. Vid utebliven uppsägning förlängs avtalet med tolv (12) 

månader i sänder med sagda uppsägningstid.  

4.3.  All uppsägning skall ske skriftligen.  

5.  AVTALSBROTT och påföljd  

5 .1.  Bryter föreståndare uppenbart mot bestämmelserna i detta avtal, och rättelse ej sker omgående från 

det att avtalsbrottet påtalats, äger …AB med omedelbar verkan häva avtalet gentemot den 

kontraktbrytande parten och kräva omgående uppgörelse av alla ekonomiska mellanhavanden.  

6.  HÄVNINGSREGLER  

6.1.  Oberoende av vad som stadgas ovan i detta avtal, äger …AB i följande fall i förhållande till 

avtalspart eller avtalsparter uppsäga detta avtal till omedelbart upphörande:  

6.1.1.  Om föreståndaren inte på ett omsorgsfullt och korrekt sätt utför sina åtaganden eller om 

föreståndaren på grund av sjukdom eller annan anledning inte längre enligt …AB uppfattning är 

lämpad för det ansvar och de åtaganden och krav som åvilar honom enligt detta avtal.  

6.2.  Härutöver äger …AB i förhållande till avtalspart eller avtalsparter uppsäga detta avtal till 

omedelbart upphörande om myndighet eller motsvarande framför befogade invändningar mot 

föreståndaren eller om regelsystemet ändras på så sätt att föreståndarinstitutionen upphör eller 

ersätts av annat bevakningssystem.  

7. KOMPETENSKRAV för föreståndare enligt 8§ lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor (LBE) 

7.1  Föreståndaren skall vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av de 

varor som hanteras och den verksamhet som hanteringen ingår i. Han skall ha genomgått relevant 

utbildning.  

8.  UTBILDNINGSKRAV, kvalifikationer  

8.1  Föreståndaren garanterar att han, och då så är aktuellt, hans delegerade ersättare, innehar följande 

formella och informella kvalifikationer, vilka följer av …AB:s interna instruktion för tillsättande av 

Föreståndare vilket Föreståndaren tagit del av.  

8.1.1  Brandskyddsansvarig Föreståndare brandfarlig vara enl. LBE  

8 .1.2  Praktisk stationsskötsel  

8.1.3  Teknisk utbildning på station  

9 FÖRESTÅNDARANSV AR  

9.1 Föreståndaren ansvarar för att:  
 
9.1.1 hantering med brandfarlig vara sker enligt gällande tillstånd föreskrifter och villkor  

9.1.2  vara tillståndshavarens ombud vid tillsyn enl. LSO och LBE.  

9 .1.3  all av föreståndaren anställd och anlitad personal får vederbörliga instruktioner och utbildning 

avseende verksamheten  

9 .1.4  förvissa sig om att all anställd och anlitad personal har uppfattat instruktionerna och 

tillgodogjort sig utbildningen på rätt sätt  
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9.1.5 samråda med entreprenörer  
 

9.1.6 vara samordningsansvarig för skyddsarbete inom drivmedelsanläggningen, exempelvis enligt 
tillämpliga regler som följer av Arbetsmiljöverkets författningssamling (AFS)  

 
9.1.7 vid akutfall assistera räddningstjänsten på plats  

 
9.1.8 följa utvecklingen inom området hantering av brandfarlig vara och explosiva varor inneha 

erforderliga kunskaper och utbildning för att få betraktas som föreståndare enl LBE och i den mån 
tillståndshavaren eller tillsynsmyndighet så begär kunna förete kursdiplom eller deltagarbevis härom  

 

9.1.9 upprätthålla HMS-nivå i enlighet med …AB:s vid var tid gällande krav  

 

9.1.10 tillse att tydlig skyltning och märkning förekommer enligt gällande regler, liksom information 

om verksamheten på plats, så att detta klart framgår för alla besökare till 

drivmedelsanläggningen 

9.1.11 alltid iaktta och följa vid var tid gällande lagstiftning, förordningar och …AB:s interna 

regelverk.  

 

9.2  Föreståndaren skall vara tillståndshavaren behjälplig med att:  

9.2.1 upprätta handlingsplan för nödvändiga åtgärder för att hindra, förebygga och begränsa  

skador på liv, hälsa eller egendom som kan ha uppdagats vid risk-/konsekvensutredning.  

9.2.2  bevaka att funktionsbeskrivningar kompletteras eller revideras vid förändringar 

9.2.3  tillse att klassningsplaner hålls aktuella  

9.2.4  uppdatera allmänna drift- och skötselinstruktioner, kontroll- och handlingsplaner  

9.2.5  vid upprättandet av ronderingschema/kontrollschema beakta att detta anger hur ofta och i vilken 

omfattning ingående anordningar med tillhörande utrustning skall tillses och hur tillsyn skall utföras 

9 .2.6  upprätta journaler som kan användas vid ronderingar och tillse att vad som iakttas och vilken åtgärd 

som behöver införas samt tillse att journal dateras och signeras av den som för anteckningarna  

10  KVALITETSSÄKRING 

I 0.1  Föreståndaren är medveten om att …AB:s arbetar enligt och efterlever de krav som ställs 

på certifierad enligt ISO 14001 och ISO 9001, och är skyldig att årligen delta i eventuella 

utbildningar som …AB:s kan komma att kalla till.  

11  BEFOGENHETER 

Föreståndare har i sin föreståndarroll befogenhet och skyldighet att:  

11. l  stoppa hantering av brandfarlig vara eller arbete i anslutning till hantering av brandfarlig vara om 

fara för person och/eller egendom föreligger och/eller myndighets-, säkerhets- och/eller 

skyddsbestämmelser äventyras och/eller ej uppfylls.  

11.2  avvisa besökare/entreprenörer om myndighets-, säkerhets- och/eller skyddsbestämmelser 

äventyras och/eller ej uppfylls  

11.3  vidta erforderliga åtgärder för att förhindra eller begränsa en uppkommen omedelbar risk för liv, 

hälsa eller egendom vid hantering av brandfarlig vara genom brand eller explosion,  
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Genom undertecknande nedan förklarar sig den/de delegerade ersättare vara fullt införstådd med 

gällande ansvar, krav, regler och förutsättningar på sätt som framkommer av Föreståndaravtalet och 

gällande lagar och regler för brandfarliga och explosiva varor.  

 

Härmed vidimerar jag/vi att vi tagit del av kraven i denna befattningsbeskrivning och är införstådda 

med dessa.  

 

Småstad den  __/__  20xxx 

 

 

 

____________________________ 

Pnr:  

/Xxxx  Yyyyyyyy/  : 

 

____________________________ 

Pnr:  

/Xxxx  Yyyyyyyy/ 

 

Av Föreståndare delegerad ersättare för föreståndare:  

Föreståndare delegerar sitt ansvar enligt ovan till av Föreståndare delegerad ersättare för 

föreståndare. Avtal mellan tillståndshavare och av Föreståndare delegerad föreståndare 

upprättas separat. 

Delegerad ersättare svarar genom delegation fullt ut i samma omfattning som anges för 

Föreståndare i detta Föreståndaravtal.  
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FASTSTÄLLELSE 

Tillståndshavare 

Härmed fastställs denna befattningsbeskrivning och undertecknad påtar sig skyldighet att som 

Tillståndshavare tillgodose att föreståndare har de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs enligt   

LBE.  
 
Stora kommunen den    /   20xx  

…AB 

 
Tillståndshavare  

/Xxxxx Yyyyyy/ 

Föreståndare 

Härmed accepterar jag denna befattningsbeskrivning och åtar mig såsom Föreståndare ansvaret som  

specificerats ovan:  
 
Småstad den __ / __ 20xx  
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__________________________________ 

Föreståndare  

Pnr:  

/Xxxxx Yyyyyyy/ 


