CHECKLISTA VID INTERNKONTROLL, BENSINSTATION
Datum………………………….

Utförd av:

A

Tillstånd enligt LBE
Ja

1
2
3

är tillståndet tillgängligt
överensstämmer tillståndet med verkligheten
är villkor i tillståndet uppfyllda

B

Föreståndare
1
2
3
4
5

C

är föreståndare anmälda till tillsynsmyndigheten
är tillräckligt många föreståndare utsedda
har föreståndarna erforderlig kompetens
har föreståndarna tillräckliga befogenheter
är befogenheter och ansvarsfördelning dokumenterad

Instruktioner
1
2
3
4
5

D

finns driftsinstruktioner på svenska för anläggningen
är beställnings-/mottagningsrutiner av brf-vara
tillfredsställande
finns larmlistor
finns kontrollplan, checklistor och journaler
finns riskutredning

Klassning enligt SRVFS 2004:7

1
2

behövs klassningsplan
överensstämmer den med nu rådande förhållande

1
2
3

finns kontrollrapporter enl. MSBFS 2014:5
finns flamskydd på påfyllnings- och avluftningsledningar för klass 1-vätska
är lossningsplats för tankbil tillfredsställande avskild från
annan verksamhet
finns erforderliga avstånd från tankfordonets
lossningsplats
är lossningsplatsen utformad så att tankbilen lätt kan
komma till och från
är påfyllningsförskruvningar märkta och låsta
finns tät spillplatta runt påfyllningsförskruvningar
med möjlighet till spilluppsamling
finns tillfredsställande nivåmätning
finns cisternmärkning på pejlrör

F

Cisterner

4
5
6
7
8
9

Nej

Ant

Ja
10 är kontakterna för överfyllningsskydd märkta
11 finns erforderliga avstånd från avluftningsled. mynning
Dessutom för cisterner ovan mark
13 har sugledning till mätarskåp/pump strömlöst stängande tanktoppventil
14 står cisterner på jämnt, bärande, obrännbart underlag
15 är eventuell invallning tillfredsställande
16 är eventuella genomföringar genom invallning täta
17 är ev. avtappningsventil från invallning stängd

G
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

H
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Mätarskåp, pumpöar och fundament
uppfylls avståndsrekommendationer från mätarskåpen till omgivande bebyggelse
finns läckage i skåpen
är skåpens kabel- och rörgenomföringar tillfredsställande
är elektriska komponenter fastsatta
är tätning av skåpbotten utförd
är el-kanalisation (till byggnad) tätade
finns endast nödvändig elinstallation på pumpöar
är skåpen ventilerade
är slang och pistolventil tillfredsställande
finns slangbrottsventil
finns nödstopp
finns journal över kontroll av explosionsskydd i gasåterföringssystem
är skåpen skyddade mot påkörning
är markbeläggning runt pumpöar tillfredsställande
finns Ex-skyltar
är ev. avloppsbrunnar inom spillzon kopplade till bensinavskiljare

Stationsbyggnad
typ av byggnad A:___, B:___
finns utrymningsorganisation
finns utrymningsplaner
finns utrymningslarm
är utrymningsvägar tillfredsställande
finns återsamlingsplats
finns automatiskt brandlarm
finns nödbelysning
finns brandskyddsdokumentation
finns automatiskt släcksystem
finns brandgasventilation
finns skydd mot brand- och brandgasspridning via ventilation
finns stigarledningar
finns brandskydd av bärande stomme

Nej

Ant

Ja

Nej

Ant

15 finns skydd mot brandspridning till närliggande hus
16 har förändringar av verksamheten skett sedan föregående
rondering
17 påverkar ev. förändring uppkomst av brand
18 påverkar ev. förändring brandspridning
19 påverkar ev. förändring brandbelastning
20 påverkar ev. förändring möjligheten till utrymning
21 påverkar ev. förändring byggnadsdelars bärförmåga
22 finns brandceller
23 finns branddörrar som skall hållas stängda
24 finns rutiner för kontroll av branddörrar med
ev. stängningsfunktion i brandcellsgräns och utrymningsväg
25 finns rutiner för kontroll av tätning av brandcells-genomföringar
efter installatörsarbeten t.ex. ventilations-rör
26 är ordningen i stationsbyggnaden tillfredsställande
27 finns < 500 liter brandfarlig vätska i försäljningslokal
28 förvaras denna volym betryggande avskilt
29 finns denna volym med i tillståndet
30 är tätning av el-kanaler (från pumpöar) tillfredsställande
31 finns gasfälla
32 är mängden gasol < 60 liter i lokalen
33 finns separat gasolskåp eller gasolförråd
34 finns utebutik
38 är totala mängden brf.vara = 500 liter inkl. utebutikens

I

Verkstad
1
2
3
4

finns verkstadslokal inom anläggning för brandfarlig varasområdet
är lokalerna belägna inom riskområde
förekommer spilloljehantering i lokalerna
förekommer hetarbeten i lokalerna

5
6
7
8
10
11

HETARBETE
är den som utför hetarbete behörig
finns instruktioner och rutiner för hetarbetet
är svetsutrustning felfri
finns backslagsskydd på acetylenflaska, syrgas och bränngas
finns skyddshandske och avstängningsnyckel på svetsverket
Kan räddningstjänsten larmas omedelbart

J

Brandvarningsystem och kompetens
Ja
1
2
3
4
5
6

vet personalen hur ev. larm låter och fungerar
finns tillräckligt med larm don så att alla larmas vid brand
vet personalen var släckutrustning finns och hur den fungerar
vet personalen var återsamling skall ske vid brand
vet personalen om riskerna vid hantering av brandfarliga varor
har personalen befattningsbeskrivningar för sitt arbete

Nej

Ant

J

Skyltning och märkning
1
2
3
4

finns varningsanslag (SRVFS 2004:7)
finns skyltar som visar var gasflaskor förvaras
finns släckutrustningsskyltar
finns utrymningsskyltar och är de i funktion

Datum för ronderingen:
Pos
Iakttagelse

Namn/Signatur

Åtgärdas senast

