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Tillståndbevis för tillfälliga heta arbeten på EBK:s område 
Detta tillstånd är utfärdat av brandskyddsansvarig inom Edsvikens båtklubb (EBK) och gäller för nedan 

specificerat arbete om villkoren enligt checklistan är uppfyllda. 

(Denna blankett motsvarar Svenska Brandförsvarsföreningens (SBF) blankett ”Tillstånd/Kontrollista för heta 

arbeten på tillfällig arbetsplats” - TK-Allmänt och är anpassad till EBK:s brandskyddsföreskrifter (BR-01) och 

regler för heta arbeten inom EBK:s område (BR-02). 

 

Giltighet 
Detta tillstånd gäller för: 

_________________ ______________________________________________________________ 

(båtplats) (medlems namn) 

_______________________________ _________________________________________________ 

(arbetet påbörjas datum) (arbetet avslutas datum) 

________________________________________________________________________________________ 

(arbetsbeskrivning vad ska göras t ex svetsa båtvagn) 

 
Villkor och checklista 

_  Den som skall utföra arbetet har tagit del av EBK:s brandskyddsföreskrifter (BR-01) och regler för 

heta arbeten (BR-02) samt undertecknat den sist nämnda och givit en kopia på underskriften till 

styrelsen eller brandskyddsansvarig. 

_  Gällande brandförsäkring för båten/hemförsäkring finns. Försäkringsbolag: 

________________________ 

    Bevakning och efterkontroll av arbetsplatsen är ordnat genom brandvakt. 

 

_ Behövs inte. 

 

_  Ja. Brandvaktens namn: ___________________________________ Telefon:_________________ 

_  Intilliggande båtägare har informerats och tillträde finns till deras båtplatser under den tid arbetet ska 

utföras. 

_  Brandfarliga varor är bortflyttade 

_  Brandfarligt avfall är placerat i plåtkärl med tätslutande lock. 

_ Arbetsplatsen är städad och vid behov vattnad. 

_ Brännbart material på och i närheten av arbetsplatsen är bortflyttat/skyddat/avskärmat genom 

överteckning. 

_ Springor, hål, genomföringar och andra öppningar på och i närheten av arbetsplatsen är tätade eller 

skyddade. 

_  Godkänd, fungerande och tillräcklig släckutrustning av rätt typ finns tillgänglig för omedelbar 

släckinsats. 

_  Eventuell svetsutrustning som skall användas är felfri. Acetylenflaska är försedd med 

bakslagsskydd. Svetsbrännare är försedd med backventil för bränngas och syrgas. Skyddshandske 

och avstängningsnyckel finns. 

Observera att acetylen inte får lämnas kvar på EBK:s område utan uppsikt. 

_  Räddningstjänsten i Sollentuna kan larmas omedelbart och visas till brandplatsen. 

_ Ytterligare speciella villkor som gäller för detta arbete finns (se nedan): 
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Speciella villkor som gäller för ovan specificerade heta arbete: 
__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________ 

Underskrifter 
Jag, som skall utföra ovan beskrivna heta arbete, har läst igenom och förstått vilka brandskyddsregler som gäller 

för heta arbeten inom EBK:s område. 

 

Ort och datum: ___________________________ Namnteckning: ___________________________________ 

 

Namnförtydligande: _______________________________________________________________________ 

 

Jag, som brandskyddsansvarig för EBK ger tillstånd till att ovan beskrivna arbete får utföras under förutsättning 

att de villkor som angivits i detta tillståndsbevis följs. 

 

Ort och datum: ___________________________ Namnteckning: ___________________________________ 

 

Namnförtydligande: _______________________________________________________________________ 

 

 


