Oktober 1997

PM
Tord Börjesson

Avsyningsprotokoll
Datum:
Plats:

Närvarande:
Tillståndshavaren
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* Obligatorisk närvaro
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Checklista Administrativ kontroll
1 Finns tillstånd enligt lagen om brandfarliga
och explosiva varor?

2 Innehåller tillståndet villkor?

3 Är villkoren uppfyllda?

4 Är tillståndet tidsbegränsat?

5. Har föreståndare utsetts?

6. Har föreståndare tillräcklig kompetens i
form av kunskaper och erfarenhet?

7. Har föreståndare tillräckliga befogenheter
för att kunna fullgöra sitt ansvar?

8. Är ställföreträdare utsedd?

9. Har ställföreträdande föreståndare
tillräcklig kompetens i form av kunskaper
och erfarenhet?.
10. Har ställföreträdande föreståndare
tillräckliga befogenheter för att kunna
fullgöra sitt ansvar?
11. Har RN underrättats skriftligt om
föreståndare och ev ställföreträdare?
12. Har övrig personal tillräckliga kunskaper
om VRU-anläggningen ?

13. Finns driftinstruktioner på svenska
språket?

14. Finns skötselinstruktioner på svenska
språket?

15. Finns rutiner för dokumentering,
utvärdering och rapportering av tillbud och
olyckor?

16. Finns delar av anläggningen som
omfattas av obligatorisk kontroll av
ackrediterat organ?

17. Är kontrollen av dessa delar klar?

18. Är de delar av kärl och rörledningar som
inte omfattas av obligatorisk kontroll,
kontrollerade?

19. Är materialen granskade med godtagbart
resultat?

20. Är svetsbehörigheten granskad?

21. Är svetsarna på ledningen granskade
med godtagbart resultat?

22. Är tryckprovning och täthetsprovning klar?

23. Är högsta drifttryck fastställt?

24. Finns klassningsplaner?

25. Är nödvändig elutrustning inom klassat
område i rätt utförande och rätt
installerad?

26. Är kontrollen av elutrustningen utförd av
person med tillräcklig kompetens?

27. Har cisterner och rörledningar genomgått
obligatorisk kontroll av ackrediterat
organ?

28. Uppfyller mediarör kraven i
rörledningsnorm?
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29. Är anläggningsarbetena i huvudsak
avslutade?

30. Är den allmänna ordningen
tillfredsställande?

31. Är kraven på avstånd uppfyllda?

32. Är inhägnader klara, tillräckligt höga?

33. Är ev. dörrar låsbara?

34 Är läckageutrustning provad?

35. Är anläggningen skyddad mot
påkörning?

36. Finns varningsskyltar och förbudsskyltar
enligt europastandard?

37. Är rörledningarna märkta enligt
standard?

38. Är alla skyltar, knappar och märkningar
som avser drift och underhåll korrekta
och på svenska språket?

39. Är manometrarna graderade i bar på
huvudskalan?

40. Är slangar vid rackar avsedda för
brandfarlig gas?

41. Har anläggningen brandteknisk
avskiljning enligt föreskrifterna?

42. Är ventilationen av rum med
gasutrustning tillfredsställande?

43. Har säkerhetsventiler sina utlopp
utomhus och > 3 m över arbetsplan?

44. Finns anslutning för kvävgasfyllning?

45. Finns utrustning för brandbekämpning av
material i anläggningens närhet?

46 Övrigt.

