Anvisning avseende tillstånd för gasol vid vissa publika tillfälliga
verksamheter

Enligt Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrifter om tillstånd (MSBFS
2013:3) kan en yrkesmässig publik verksamhet ha 60 liter gasol utan tillstånd, under förutsättning
att ingen del av hanteringen sker inomhus. Syftet är bland annat att restauranger med gasolflaskor
utomhus och förbrukningen inomhus ska vara tillståndspliktiga. Även tillfälliga verksamheter
omfattas av samma undantag. För sådana var tidigare tillståndet ersatt med anmälan. Numera
betraktas de på samma sätt som permanenta verksamheter.
Ett exempel på en sådan tillfällig verksamhet är en matvagn, dvs. grillvagn, rullande kiosk eller
liknande "servering på hjul". Ett mindre serveringstält där man lagar mat till försäljning likt en
kiosk är ett annat. För dessa två exempel kan samhällets nytta med tillståndsprocessen
ifrågasättas. Det är inte särskilt mycket som kan redovisas och därmed inte heller kontrolleras.
Även om den ungefärliga uppställningsplatsen skulle kunna redovisas så säger det inte så mycket
förrän man på plats ser vilka andra verksamheter som finns, t.ex. i anslutning till en festival eller
dylikt. Dessutom får tillståndsprocessen ses som en orimlig belastning. Särskilt drabbas de som
åker från kommun till kommun, och måste söka tillstånd för varje plats.
I stället bör tillsyn kunna utgöra ett bättre verktyg för att kontrollera sådana tillfälliga
verksamheter, då man på plats kan få en ordentlig uppfattning om hanteringen. Där risken är som
störst har också tillsynsmyndigheten störst anledning att känna till hanteringen, och därmed störst
möjlighet att tillsyn, nämligen vid festivaler och andra större evenemang. Notera att möjligheten
att tillsyn inte har med tillståndsplikten att göra.
En matvagn klassas dessutom som ett fordon enligt lagen om vägtrafikdefinitioner. Fordon
omfattas av Transportstyrelsens regler genom fordonslagen. Även om detaljregler endast finns för
vissa gasolinstallationer enligt fordonslagstiftningen så vore det orimligt om vissa ska kontrolleras
enligt fordonslagen och andra enligt LBE. Denna del av fordonet undantas alltså inte av LBE, men
det är ändå orimligt att sådana ska ha tillstånd enligt LBE, eftersom de i första hand bör
kontrolleras efter en annan lagstiftning.
Sammantaget anser MSB att matvagnar inte behöver söka tillstånd. MSB anser också att mindre
tält för matlagning kan hantera upp till 60 liter gasol utan tillstånd (genom att betraktas på samma
sätt som yrkesmässig publik verksamhet där ingen del av hanteringen sker inomhus). Här avses
ett tält där maten lagas i tältet och kunderna köper sin mat, vanligtvis över disk, och går därifrån.
Utgångspunkten är att kunderna inte går in i tältet.

