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1976-77 Lt - Ls framst.nr. 44 039 

LÄ}IDSKAPSSTYPELSENS FRN1STÄLLNING till 

Landstinget med förslag till landskapslag 

ang2ende ändring av l och 2 §§ landskapsla

gen om tillämpning av vissa i riket gällande 

författningar rörande explosionsfarliga ämnen. 

Genom landskapslagen den 6 april 1971 om tillämpning av vissa i riket 

gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71) gäller även 

i landskapet den i riket gällande lagstiftningen om sådana ämnen. Förvalt

ningsuppgifterna har dock i nämnda landskapslag förbehållits landskapsmyn

digheterna, såvitt gäller ärenden som faller under landskapets lagstiftnings

behörighet. 
Ifrågavarande landskapslag ändrades senast den 16 december 1974, (19/74), 

då tre nya pmLkter fogades till förteckningen i lagens l §. I riket har den 

19 november 1976 utfärdats en ny förordning om brännbara vätskor (FFS 921/ 

76) och likaså ett nytt handels- och industriministeriebeslut angående till

lämpningen av nämnda förordning (FFS 922/76). 

Genom dessa författningar upphäves i riket förordningen den 2 augusti 1954 

om brännbara vätskor (FFS 335/54) respektive handels- och industriministeriets 

beslut den 29 december 1954 om brännbara vätskor (FFS 498/54) vilka gäller även 

i landskapet. Landska~sstyrelsen anser att de ändrade författningarna bör antagas 

att gälla även i landskapet. Från stadgandet i 49 § l mom. handels- och industri

ministeriets beslut angående tillämpningen av förordningen om brännbara vätskor 

föreslås dock en sådan avvikelse, att däri föreskriven finskspråkig text ej be

höver anbringas nå behållare som används i landskapet. 

·Genom lagen den 7 februari 1975 om tekniska inspektoratet (FFS 73/75) har 

1 riket inrättats en handels- och industriministeriet underställd myndighet, 

som tilldelats ett flertal förvaltningsuppgifter på området för ifrågavarande 

lagstiftnin~. Tekniska inspektoratet är sålunda bl.a. tillståndsgivande myndig

het i stöd av stadgandena i den nu till antagande föreslagna förordningen om 

brännbara vätskor. På grund härav och för det fall att liknande myndigheter 

i fraJlltiden inrättas, föreslår landska:nsstyrelsen en ändring av ordalydelsen 

i 2 § l mom. ifrågavarande landskapslag så, att "handels- och industriministeriet 

eller länsstyrelse" ersättes med "statens myndif,heter". Dessa ändringar föreslås 

träda i kraft samma dag som i riket eller den l september 1977. 

Förordningen om brännbara vätskor samt handels- och industriministeriets 

beslut angående tillämpning av förordningen om brännbara vätskor bifogas denna 

f rams tällninR:. 
-~ 

}~d hänvisning till det anförda förelägges Landstinget till antagande 
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angående ändring av 1 oCh~ ~ ·§:§ lands-kapslagen l öm- tiil:lfuhnning a\( vissa 1 riket 

gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen. 

I enlighet med :landstingets beslut ändras l § l mom. 3- och 4' punkterna 

samt 2 ~ l mom. landskanslagen den 6 al!ril 1971 om tilläml)ningav .-vissa i 

riket gällande författningar rörande explosionsfarliga ämnen (12/71) såsom 

följer: 
l §. 

För unprätthållande av allmän säkerhet samt till skydd för liv och egendom 

skall utöver vad i stadgandena om bedrivande av näring därom är föreskrivet , 

föl j ande i riket utfttrdade författningar j funt e senare gjorda ändringar äga 

tillämpning i landskapet Åland: 

3) förordningen den 19 november 1976 om brännbara vätskor (FFS 921/76) , 

4) handels- och industriministeriets beslut den 19 november 1976 angnende 

tillämpningen av föror~ingen om brännbara vätskor (FFS 922/76) ,,dock så 

~att i 4() § -av detta beslut påbjuden finskspri1kig text icke erfordras. 

2 §. 
Till den del förvaltningen grundar sig på landskapets behörighet till 

lagstiftning på området är landskansstyrelsen behörig att bevilja tillstånd 

och godkänna ansvarig ledning i de fall, som jämlikt de i l § l mom. upp-

räknade författningarna ankommer IJå statens rnymdigheter, · dock så, att tillstånd 

till näringsutövning, som i sagda författningar omförmäles, meddelas i samråd med 

landshövdingen . 

Denna lag träder i kraft den l september 1977. 

I~ariehamn, den 15 februari 1977 . 

L a n t r å d 

Extra föredragande 
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fiNLANDS FÖRFATTNINGSSAMLING 
1976 Nr 921-922 

Inneh å ll : Nr 921. Förordning om brännbara vätskor, sid. 1613. - N:o 922. Handels- och industriministe
riets beslut angående tillämpning av förordningen om brännbara vätskor, sid. 1626. 

Nr 921. 

Förordning 
om brännbara vätskor. 

Given i Helsingfors den 19 november 1976. 

På fö~edmgning av mini,stern för handläggning av ärenden, hörande till handels- och 
industriministeriets verksamhetsområde, stadgas med stöd av 18 § lagen den 19 juni 1953 om 
rxplosionsfarliga ämnen ( 263/5 3): 

l kap. 

Allmänna stadganden. 

l §. 
Denna förordning gäller: 
l) tillverkning, teknisk användning och ban
ing av brännbar vätska; samt 
1) upplagring och förvaring av brännbar 
lika. 
Vad i denna förordning är stadgat om bränn
·a vätskor gäller även vätska, vars fiam
kt är över lOOoC, då vätskan befinner sig 
~ temperatur som överstiger flampunkten, 
~som brännbar kondenserad och brännhaT 

1er tryck löst gas, flytgas dock endast i fråga 
dess tillverkning. 
enna förordning gäller icke: 
l komprimerade brännbara gaser; 
l tillverkning, teknisk användning, hante
och upplagring av brännbar vätska uteslu
e för militära ändamål; 

användning av brännbar vätska i oljeeld
sanläggningar, som begagnas enbart för 
ärmning av byggnader; 
vattenlösningar, innehållande etylalkohol, 

s flampunkt är 21" C eller högre, vatten
~gar av ammoniak, vilka innehåller högst 
iktprocent ammoniak, brännbara vätskor, 
löser sig i vatten i alla mängdproportioner 
ilkas flampunkt är över 55°C, eller vauten
~gar av dessa vätskor, ej heller sådana 
nemulsioner av brännbara vätskor, i vilka 

1976 

den emulgerade brännbara vätskoos flampunkt 
är över 55oC; samt ej 

5) upplagring och transport av färdiga pro
dukter, innehållande brännbar vätska, vilka vid 
l5o C eller högre temperatur behåller en fast 
eller pastaartad konsistens. 

2 §. 
Vid transport av brännbar vätska skall iakt

tagas vad om transport av farliga ämnen och 
brännbara vätskor är särskilt stadgat eller före
skrivet. 

Beträffande det arbetarskydd, som eventuellt 
fordras utöver i denna förordning förutsatta 
säkerhetsanordningar, är stadgat särskilt . 

3 §. 
I denna förordning avses med: 
l) brännbar vätska sådan vätska eller ock 

blandn~ng eller lösning innehållande sådan väts
ka, i fråga om vilken den från des's yta uppkom
mande ångan tillsammans med luft bildar vid 
normalt lufttryck en brännbar ång-luftblandning 
när vätskans temperatur är lOOoC eller lägre; 

2) f lam punkt den lägsta temperatur hos 
vätska, vid vilken från vätskans yta vid nor
malt lufttryck uppstår ånga i sådan mån, att 
ångan tillsammans med luften intill ytan bildar 
en antändlig ång-luftblandning, bestämd genom 
en undersökningsmetod som innebär använd
ning av en så kallad slutendegelsteknik; 

3) tillverkning av brännbar vätska verksam
het, vid vilken med olika metoder alstras bränn-
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bar vätska eller vid vilken användes brännbar 
vätska för tillverkning av produkt som likaledes 
är en brännbar vätska; 

4) teknisk användning av brännbar vätska 
verksamhet, som innebär avdunstning av bränn
bar vätska eller dennas användning för upplös
ning, tvättning, extrahering, alstring av värme 
för inctusmeli ve11ksamnet, sprut-, vals-, 
skölj- eller doppmålning, för sprutlimning eller 
för annan motsvarande verksamhet eller ock 
för framställning av produkt som icke är en 
brännbar vätska; 

5) hanterzng av brännbar vätska verksamhet, 
som innebär användning av brännbar vätska 
för nedkylning i sluten process, blandning 
med annan vätska eller överföring medelst rör
system till cistern eller fyllning av cisterner, 
samt verksamhet, som innebär mekaniskt av
skiljande av vatten eller orenheter ur brännbar 
vätska; 

6) tillverkningsanläggning för tillverkning 
av brännbar vätska använd anläggning jämte 
tillhörande byggnader eller byggnadsdelar, med 
undantag av upplag; 

7) teknisk användningsanläggning för tek
nisk användning av brännbar vätska avsedd 
anläggning jämte tillhörande byggnader, med 
undantag av upplag; 

8) upplagring av brännbar vätska sådant 
innehav av brännbar vätska för tillverkning, 
teknisk användning, hantering eller försäljning 
av brännbar vätska eller för annat ändamål, för 
vilket erfordras tillstånd eller vilket är under
kastat inspektion; 

9) förvaring av brännbar vätska innehav av 
brännbar vätska, då dess mängd är så ringa, 
at t för innehav av den icke ertordras tillstånd 
eller inspektion; 

l O) cistern fast cistern, löscistern, flyttbar 
cistern, tankcontainer eller bergcistern för 
brännbar vätska; 

11) upplag sådant för upplagring av bränn
bar vätska avsett område eller sådan byggnad 
eller byggnadsdel, som har en och samma inne
havare och som är sammanhängande eller bör 
anses som sådan. Till upplag hänföres de cister
ner, lagerbyggnader, rörsystem och hanterings
anordningar som ingår däri; 

12) upplagringsplats upplag för brännbar 
vätska, då den sammanlagda volymen av cis
ternerna för brännbar vätska är 200 m3 eller 
mer· 

1.3) upplagsområde av tekniska inspektora
tet fastställt sammanhängande område, som 
bildas av upplag; 

14) inspektion av brandmyndighet verk. 't k · k . Nr 921 

ställd granskning rörande tillverkning, teknisk d: ~k .a Inspektoratet kan på b 
användning, hantering och innehav av brännbar kl 

5
: s~ ny;~~ns resultat bestämma . ase~ av 

vätska, då föremålet för granskningen icke för. ..~skan ~- h~7:?a~a vätskor den tl~ Vl!ken 
utsätter i denna förordning avsett tillstånd· 1

'
8 ar an orlig. un ersakta 

1615 
därmed 1·a"mf" b 
11 or ar .. k a t efter d .. . vats a skall ä 

samt 
l 

I eller II e ma~gder brännbar v .. vekn utverkas 
som nam . ats a av kl 

motsvarande sätt avn~sadl ~ 1§, med beaktande apsås 
15) tryck övertryck. Tillverkni . 7 §. l) b 1 mom .. om rännbar .. . ar stadgat Har stad med stöd av l § lagen om ord pplagring n~ t~~ll1s~ användning b . 

Dingsrätt i stad (21/59) ordningsrätt, är orn ~kall ske mo~ f]/varmg av brän~b ant~~mg, 
denna på motsvarande sätt gällande vad i denna 

1
!llsorg. e la ttagande av varsa:be~atska 

des tekniskt vid vatska av klass III . ~-
dess flampunkt · en temperatur som .. an:ran-. 

2) .. , overstiger 
förordning är stadgat om magistrat . och och om vatskans flarn u k .. . 

b den tekniska an ? dnn . t overstiger 1 ooo C 
4 §. 2 kap. 

Brännbara vätskor indelas i tre klasser: Tillverknin b 
g oc teknisk an ·· d . 

I klassen : brännbar vätska, vars flampunkt van nmg 
Grundt.·· · . · är lägre än 21o C; aggnzngsttllstånd fi .. .. . 

II klassen: 'brännbar vätska, vars flampunkt or anlaggnzng. 

Yggnad vid e van lllgen sker . . 
vätskans flamp nnk temperatur, som ö mn_e l 

3) .. u t ; samt verstiger 
al . om vatska av kl 

strmg av .. ass III a .. d 
H .. . varme J' .. • nvan es J' .. arv1d mr mdust . 11 LOt 

anses den män d .. !le verksambet 
är minst 21 o C, men högst 5Y C; samt or tillverk . 8 §. 
.. 1p klassoen: brännb~r vätskao' vars flampunkt k as tillstå~~g( av br_~nn~ar vätslca skall 
ar o::er 55 C, men hogst 10~. C.__ , ska inspektor gru;zdlaggnzngstillstånd) 

d
narna sammaulaert f.. gf vatska som vid b .. . 
en mängd b .. <> borsto tas i timmen ran

d rann ar .. k motsvara 

iJ~~~~s v~~j~stf~erin/:~ e~l :~%a;~~~erlcas i 

~~äggnin~ar ( 69//7ffn~~g~~ om ;ljeeiJni~~s~ Vatska, vars flampunkt ar over 100 C, vätskor av kl atet, om den mängd b .. av 
anses, då den har en temperatur som över. t är sam ass I och II som tillv fann~ 
stiger flampunkten, vid denna temperatur var tillverkni:anla?.t 1?5 m3 eller m er cas 1 
hänförlig till brännbara vätskor av klass III. y lik vätsk gsanlaggmng finns 1 5 ::5 eller 

Brännbar kondenserad och brännbar, und tillverknt' ' e er 

Fg .. av o1Jee1dningsan].. . adgat om installe-
or upplagtina ag?_mng. 

~.and med dess teok ~v brannbar vätska 1. 
la · mska .. d sam ggmngstillstånd .. k anvan ning kan d-

tryck löst gas anses vara hänförlig till brän as grundJ .. ng _av l;>rännbar vätsk k Il 
bara vätskor av klass I. Tillstånd för ell ·en, i kö ~ggmngstlllstånd i stad a s a 
inspektion beträffande tillv-erkning, tekni ommun / 1}?. av ordningsrätten av ma~ 
användning eller upplagring av sådan gas sök ar vätsk v ansstyrelsen, om den :~t 1 
eller begäres enligt volymen av gascisterner i dygneta .. av klass I och II som an·"'u"d 

ar samman] 1 t1 -
5 § en ~indre än l 5 ~gt 1100 liter eller 

. gsanlaggnin f ' m ' e er om i till 
Handels- och industriministeriet skall över upplagrin g 1~~s sagda mängd V .. t l -

allmännast brukliga brännbara vätskorna f" dess till! k ?rannbar vätska i samb s c~ 
en förteckning, i vilken skall angivas d sökas medr nlmg kan grundläggn· an 
b .. b .. l Il h h 'd .. · e st samm k mas. rann ara vats cans c ass oc uruv1 a vats nmg av v .. t k a ansö an som t· 

som f.. d so as med l grun -
or en tekniska a .. e s: samma ansökan 

1~~ up~lag i teknisk anv~~:?nmgen. Beträffan-
D~a om UJJplagring är ~gsanläggning aäJ_ 

för t~k!:kndläg_!fningstillstå~d ~:tadgat. . o 
för d anvandning av b .. es samtidigt 
v~nd :ss upplagring i samb r~nbar vätska och 
inspeZ~~~~tetbeviljas tillstån~:t m:d sagida . an-
som fl'nn . , om den mängd b .. v te cmsk:r 

s 1 anl.. . rannba .. k 
förutsätter aggmngen eller l r Vats a 

Fö · . upp aget det 
b .. r tekmsk använd . 

är vattenlöslig eller ej samt vätskans flampun ningsanläaga ~ an .. ~eträffande upp] o: 
om denna kan bestämmas. Förteckningen sl nedan ä~ n~n~ galler vad om ag 1 
stå att få hos statens tryckericentraL nsökan om s a ga t:. upp-

Den so~. _öl?-skar, att i förte_~kningen .. u ör tillverkni~ru~dbag~~in_gstillstånd sam
tages en dan 1eke upptagen brannbar vats förd upo!aa ~ c for 1 samband d .. 
skall skriftligt meddela handels- och indu tillstånd~t oting av. brännbar vät it 
ministeriet vätskans namn samt de i fört tillverkade all telcmska inspektora: a 

t elb~vker tillstånd dock~nkg a~. brännbar vätsk 
ecms a .. lC e sok of a 

väsentlig ~:Ja~~in~en anslute/s~i:a ~amt den 
ringen. An "k l tillverkningen ll sasom en 
skall d k ?o an om gru dl .. e_ er upplag
nisk oc.. lllnefatta redo .? laggnmgstillstånd 

a anvandningen. gore se för den tek- . 

ningen förutsatta tekniska uppgifterna även tsätter. e er upplagrade mänad et, 
de testmetoder, med vilka dessa erhållits . 5 en 

6 §. lcnisk använ!/-
Uppstår tvivelsmål om till vilken klass\ I eller II ~g av brännbar vät k 

Ansökan o-
'" grundlä · 

!. .. gf{nzngstillstånd .t .. 
an aggnzng. ,or 

A .. k lO § .. nso an om fö . . . . 

:t 
t, 
~n 

Il-

~ rännbara v~tskor .. en ::ätska är hä?förligitillstånd på säts call u~verkas gru~d~ 
ullve:kare, l~portor, agare ell~.r m_nehalrkning av brännt so~. l 8 § i frå a 
skyld1g

0 

att pa a~~ordr~_n av te~m~ka mspef . den mängd bb~.r Vatska _är stadga~ 
ratet lata undersolka vatskan pa siD bekos:l1 dygnet elle rannb_ar våtska so ' 

anvandnin r tlllverknin 11 
arun&· g av brännbar .. g e er teknisk 
däri kagllgni~gstillstånd skall :~~ska e.zJorderligt 

,}d-

. o . l' h d l ' .. d . r som fl . m 1 nagon 1 en 1g et me agen om exp1os~an nmgsanläg . nns 1 den telc-
farliga ämnen ( 263/5 3) förordnad forsknJäggningstillstå::Ii~en. 
anstalt. brännbar vätska or telcnisk använd-

av klass III eller 

s a namnas: ooras sknftligt och 
l) .. k so andens · 

hemort; namn, yrke eller br b 
2) ·u . anse samt 

. tl verknmgs nl.. . 
Diska .. . a aggnmaen 11 
plats; anvandnmgsanläggni;;ge~s e t~l.?en. tek

ar aggmngs-. 

l 

ov
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;ovc 
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.3) de brännbara vätskors namn eller slag 
samt klass, som tillverkas respektive tekniskt 
används; 

4) den största mängd brännbara vätskor 
som tillverkas respektive tekniskt används i 
dygnet samt den största mängd brännbara 
vätskor som kommer att finnas i tillverk
i::iingsanläggningen respektive den tekniska an
vändningsanläggningen. 
. · Till ansökan skall fogas: 

l) intyg som utvisar att sökanden råder över 
sig själv och sin egendom eller, försåvitt sökan
den är bolag, andelslag eller annat samfund, 
avskrift av bolagsordningen eller stadgarna 
samt utdrag ur handelsregistret eller annat mot
~yarande register; 
' 2) utredning om att sökanden förfogar över 
det område som används för tillverkning 
respektive teknisk användning av brännbar 
vätska; 

3) situationsplan i skala l: l 000 eller l: 
2 000 över förläggningsplatsen för tillverk
ningsanläggningen eller den tekniska använd
riingsanläggningen. Ur situationsplanen bör 
f~amgå en minst 150 m bred zon kring anlägg
ningen jämte byggnader och anordningar; 

4) ritningar i skala 1:100 eller 1:500, av 
vilka framgår tillverkningsanläggningens eller 
den tekniska användningsanläggningens art, 
konstruktion och placering; även annan skala 
får av motiverad anledning användas; 
· 5) redogörelse för det sätt, på vilket till

verkningen eller den tekniska användningen har 
1 huvudsak planerats ske, och en schematisk 
ritning över tillverkningens eller den tekniska 
användningens förlopp; samt 
, 6) redogörelse för anordningarna för brand
skyddet. 

Ansökningen jämte ntmngar och tekniska 
specifikationer skall insändas i tre exemplar. 

11 §. 
Då grundläggningstillstånd sökes hos tek

niska inspektoratet, skall ansökningen kungöras 
på sökandens bekostnad, på sätt om offentliga 
kungörelser är stadgat, i den kommun, där 
tillverkningen respektive den tekniska använd
ningen är avsedd att ske. Tekniska inspekto
ratet skall i detta syfte tillställa kungörelsen 
och ansökningen jämte situationsplan kommu
nen och samtidigt meddela en hur lång tid 
kungörelsen bör vara anslagen. Under kungörel
setiden skall situationsplanen hållas för allmän-

beten till påseende i stad hos magistraten 
köping hos ordningsrätten och i landskornm~ 
i kommunens kansli. Uppgift härom skall ingt 
i kungörelsen. 

Den som önskar göra anmärkning mot ~ 
sökan skall inom den i kungörelsen utsat~ 
tiden tillställa sin till tekniska inspektoratt 
riktade anmärkning i stad magistraten, i köp~ 
ordningsrätten och i landskommun kommune11; 
kansli . Den lokala myndigheten skall vidare . 
befordra handlingarna jämte eget utlåtande til 
tekniska inspektoratet. 

12 §. 
Sökes grundläggningstillstånd hos annat 

myndighet ä~ tekniska inspektoratet, behöv~ 
ansökningen icke kungöras. De, vilkas rån 
ärendet kan anses beröra, skall dock bered~ 
tillfälle att yttra sig i saken genom att be. 
visligen underrätta dem om tillståndsansöl. 
ningen med iakttagande i tillämpliga delar 
vad i 11 § är stadgat. 

13 §. 
Utöver annan nödigbefunnen utredning s 

tillståndsmyndigheten införskaffa brandchefell! 
i kommunen och vid behov vederbörande arbe 
tarskyddsmyndighets utlåtande om ansökan. 

14 §. 
Grundläggningstillstånd skall beviljas, o~ 

förutsättningarna härför enligt denna föroro 
ning eller med stöd av densamma utfärdadt 
föreskrifter föreligger. 

I tillståndsbeslutet skall nämnas den plau 
där tillverkningsanläggningen eller den tekniskl 
användningsanläggningen är förlagd, de brälllf 
bara vätskors namn eller slag samt klass, sorr: 
tillverkas respektive tekniskt används, äver 
som den mängd av dessa vätskor som tillvet 
respektive tekniskt används i dygnet, d 
mängd brännbara vätskor som finns i tillverK 
ningsanläggningen respektive den tekniska Sfr 

vändningsanläggningen samt de eventuella Öl 
riga villkoren och bestämmelserna. 

Till beslutet skall fogas den till ansö 
anslutna situationsplanen, försedd med anted 
ning om godkännande, samt erforderligt an 
ritningar. 

Den myndighet, som utfärdar grundlägr 
ningstillståndet, skall tillställa avskrift av b! 
sluret chefen för polisdistriktet samt ko~ 
munens brandchef. 
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15 §. 
Tillverkningsanläggning eller teknisk använd

ningsanläggning, för vilken grundläggningstill
stånd skall . utver~as, ~år icke tagrus i bruk innan 
den besikt~gat~ l en~?het m~d 16 eller 17 § 
och driftstillstand utfardats for den. 

Besiktning av anläggning. 

16 §. 
Har grundläggningstillstånd utfärdats av tek

niska inspektoratet, skall begäran om besikt
ning av tillverkningsanläggning och teknisk an
vändningsanläggning göras skriftligen hos tek
niska inspektoratets vederbörande distrikts
byrå. 

Besiktningen verkställes av en vid tekniska 
inspektoratet anställd eller av densamma för
ordnad besiktningsman tillsammans med chefen 
för polisdistriktet eller en av honom förordnad, 
till befälet hörande polisman och med kommu
nens brandchef eller av honom förordnad 
till brandbefälet hörande person. ' 

Vid besiktningsförrättningen är representan
ten för tekniska inspektoratet ordförande och 
protokollförare. 

17 §. 
Har grundläggningstillstånd utfärdats av ma

gistrat, ordningsrätt eller länsstyrelse, skall be
gäran om besiktning göras hos chefen för 
polisdistriktet, som skall verkställa besiktningen 
tillsammans med kommunens brandchef eller 
av denne förordnad, till brandbefälet hörande 
person. Polismannen är sammankallare och upp
gör protokollet. 

18 §. 
Orn ~esiktning av tillverkningsanläggning 

och tekmsk användningsanläggning skall sam
mankallaren meddela i tillräckligt god tid sö
kanden och de övriga personer, som verkstäl
ler besiktningen ävensom vederbörande arbe
tarskyddsmyndighet. Över verkställd besiktning 
skall uppgöras protokoll, vilket undertecknas 
a.Y de?J so.m verkställt besiktningen. Har grund
laggmngsulls tåndet utfärdats av ovan i 17 § 
dvsedd myndighet, skall protokollet tillställas 
~nna myndighet utan dröjsmål efter besikt

mngen. 

K . l;> § .. 
. k o~stateras vtd bes1ktmng, att anläggningen 
re e till alla delar överensstämmer med grund-

läggningstillståndet eller att konstruktionen 
hos anordningar har ändrats, skall sökanden 
t~lls~älla ~en som verkställt besiktningen nya 
r1tmngar 1 tre exemplar, vilka denne i anslut
ning till besiktningsprotokollet tillställer den 
myndighet, som utfärdat tillståndet. Omfattar 
besiktningen endast en del av den i arund
~äggningstillståndet nämnda anläggningen: skall 
1 protokollet göras anteckning härom. 

Driftstillstånd för anläggning. 

20 §. 
Sedan tillverkningsanläggning eller teknisk 

användningsanl~ggning genomgått besiktning, 
skall den mvndtghet, som utfärdat tillstånd, ut
färda skriftligt tillstånd för dess drift (drifts
tillstånd), förutsatt att anläggningen står i över~ 
ensstämmelse med utfärdade bestämmelser och 
uppfyller de övriga säke11hetsföreskrifterna an
gående den. 

21 §. 
Vid tekniska inspektoratet anställd eller av 

detsamma förordnad besiktningsman samt i 
det i 17 § avsedda fallet, besiktningsmän~en 
tillsammans kan på villkor som de bestämmel,' 
utfärda temporärt tillstånd för den besiktigade 
an~äggningen (temporärt drifts tillstånd), om 
dnften av anläggningen därvid anses vara till
räckligt betryggande. 

Temporärt driftstillstånd kan utfärdas för 
högst sex månader. 

22 §. 
Myndighet, som utfärdat driftstillståndet 

skall tilLställa avshift av ltills,tåndet och av be~ 
siktningsprotokollet chefen för polisdistrik
tet, kommunens brandchef samt vederbörande 
arbetarskyddsmyndighet. 

Den besiktningsman, som utfärdat temporärt 
driftstillstånd, eller chefen för polisdistriktet. 
skall tillställa en avskrift av tillståndet den 
myndighet, som utfärdat grundläggningstill
standet. 

23 §. 
Tillverkningsanläggning eller teknisk använd

n~?gsan.lä~gning. eller del av sådan får prov
koras 1 Justenngssyfte under tiden för an
läggningens installering före besiktninaen. Provc 
körningen får icke förorsaka sådan~ hinder 
att anläggningen ej till varje del kan besiktigas: 

lo42 
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. Driftsövervakare. 

' 24 §. . l . 
. . . . ehavaren av ullvet m1~gs-Agar~n ell~ lk~isk användningsanlägg~mg 

anläggnmg oc te.. . n en skötes på tekmskt 
skall tillse, att a~1laggn~ ~med stadaandena och 
riktigt _sätt samt l oenl~g brännbara v~tskor även
föreshtftema a~~ae~ e beviljade tillstånden. 
som de för anl~gdgmn_geln mom avsedd anlägg-

f o • sa an l . f d 
I raga ?m k . k inspektoratet ut är at 

ning, ~ör ~tiken te m~ :ren eller innehavaren 
driftstillstand! skall g kniska inspektoratet 
till bistånd flnn~s en av te . a föreståndare och 
aodkänd för dnften .~svdatlo Den ansvarige 
" 'hlf" "dare for enne. . 
en sta , oretra .. i denna förordnmg föreståndaren benamnes 

driftsövervakare; h anläaaning skall 
Ägaren ell~r l~ne avkaren ahar mÖjlighet att 

'Il dnftsoverva aren . l tl se, att . o ''tt som avses l 
sköta anläggnmgden pa slaa··ggningens verks·am-

h "lun a altt oo 'l' " mom. oc sa ' d ms- eller m1 JO· het ej föranleder person-, egen o 

skador. 
25 

§. .. .. 

h hans ställforetradare 
Driftsövervakare oc d t dgandena och före-

f .. t na me s a · ~kall vara or :og ännbara vätskor samt l 

skrifter~a an~aende dbr d för anläggningens 
_tillräcklig ~~n mb\" pe~ngen av oljeskador funktion nodlga e am . 

~am~. m_~d ken:isk tek~olo11. mom. krävda kun-
Forhor angaende d teknl'ska inspekto-. f" .. t av en av 

skaperna orrat as D förrättar för-
f.. dn d person en som 

ratet oror a . · h utfärdar anteckna h.. k ll i det mtyg an . ll 
or s a d ·n kningsanlägamng e er 

för en huru an. t1 ve~ . deno som för-
teknisk an::~ndn~_ngsan:g~~~ft~övervakare. 
höres får t)anstgora so 

26 §. k h 
k.. d v driftsöverva are oc 

Om god anna~. e a skall ansökas skriftligt 
dennes s~ällfö~·etrat~~ratet . . Till ansökan skall 
hos tekmska mspe k till att mottaga 
fogas vederbörandes samtyc e 

i1ppdrage_t. .. l h dennes ställföreträ-. A v dnftsoverva care oc 

1619 
d d 'f .. ervakare eller hans ställföre 30 §. Se an n tsov k ll om 

trädare lämnat sitt uslå~~ag;ns~k:s inom g~~ 
l .. ande av en ny l" . ~ann f d tt vederbörande an111at SJt månader e ter et a 
uppdrag. 

För upplagrin?' av brännbar :'äts~a skall ut
verkas tel~is~a mspektoratets yllstand (grund
r gningstzllstand)) om den brannbara vatskans 
a~ngd är l 000 m3 eller mer eller om de 
b
01

.~·nnbara kondenserade och brännbara under 

meter bred zon kring upplaget jämte bygg
nader och anordningar; 

4) ritningar i skala 1:100 eller 1:500, av 
vilka bör framgå lagerbyggnaderna, cisternerna 
och de övriga för upplaget planerade anord
ningarna, utrustningarna och rörsystemen även
som deras konstruktion; även annan skala får 
av motiverad anledning användas; samt 

ra n1 d .. d .. rryck lösta gasernas samma ag a mang ar Inspektion av anläggning. ?5 m3 eller mer. 

28 §. Grundläggningstillståndet för upplag av 
.. b "t ka tillverkas eller teknis\ brännbar vätska skall i stad sökas hos magistra-

Om br.an~ ar va ~ ·ngder att detta icke fö: ten i köping hos ordningsrätten och i lands-
används 

1 saddf~ m~ astill~tånd skall branl ko~mun hos länsstyrelsen, om mängden bränn
utsätter grun aygmn, förord~ad, till branc bar vätska av klass I och II är sammanlagt 
chefen el~er av Jonom besiktiga tillverkning !O m3 eller mer, men mindre än l 000 m

3
, 

befälet .horande pek~?ne den tekniska använc eller om mängden brännbar vätska av klass III anläggm~gen. resp.e lV ir 200 m3 eller mer, men mindre än l 000 m
3

, 

ningsanlaggn~~gen . .. k ldass I tillverk eller om mängden brännbara kondenserade och 
l) om .brannba~ dats. a avmängd av mer ·· ~rännbara under tryck lösta gaser är samman

eller tekr.uskt anvan s 
1 

·en bgt 2,5 m3 eller mer, men mindre än 75 ·m
3
• 

10 liter 
1 t~ne~ ätska av klass II o( Ovan i 2 mom. nämnt grundläggningstill-

2) om rann ~m :rims eller tekniskt ,1ånd skall dock i landskommun sökas hos 
III sa.mmanl.~gt d v mer än 25 liter i dygnet 1nefen för polisdistriktet, om den mängd bränn
vänds l en f..ang a~målning på samma pla• OM vätska av klass I och II som skall upp-

3) om 
0

~ dprubrännbar vätska av klass hwAs är sammanlagt 10 m3 eller mer, men 
upprepat anvad es f"r sprutning använda fär ~e än 100 m3, eller om mängden brännbar 
och II sakm t en °anlagt vara mer än 0,5 1 1irska av klass III är 200 m3 eller mer, men "ngden an .samm l t ·dr .. 500 

3 ma l den till sprutan ans u 1m e an m . min. eller vo y~en .~v .. 60 liter · eller 
r. .. b hållaren ar stotre an ' .. 
!larg e .. b "t ka används mer an 

4) om brannnkar va s .. nda mänoderna f Jnsökan om grundläggningstillstånd /ör 
i l och 2 p~ ter?af ntammonterad ~nordnin upplag. l · av varme 1 as . · 
a stnng f" ordningar som Jrurust 
med undantag or an b dklassificerat ell 31 §. 

riet för inrik~s~ren~ena dk~nt ru~_dläggningstills~.ånd för _up?lag av b!änn-
vilkas typ m1msvenet go. b k o snart d vatskor skall sokas sknftligt och 1 an-

5) redogörelse för anordningarna för brand
skyddet. 

Ansökningen jämte ritningar och tekniska 
specifikationer skall insändas i tre exemplar. 

32 §. 
Då grundläggningstillståndet för upplagring 

av brännbara vätskor skall sökas hos tekniska 
inspektoratet, skall ansökningen lmngöras på 
sökandens bekostnad, på sätt angående offent
liga kungörelser är stadgat, i den kommun, där 
man önskar upplagra brännb2ra vätskor. 

Beträffande kungörelse, hållande av handling 
till påseende samt inlämnande av anmärkning 
gäller i (ivrigt vad i 11 § är stadgat. 

33 §. 
Sökes grundläggningstillstånd för upplag hos 

annan myndighet än tekniska inspektoratet, 
behöver ansökningen icke kungöras. De, vilkas 
rätt saken kan anses beröra, skall, genom att 
bevisligen underrätta dem om tillståndsansök
ningen, beredas tillfälle att yttra sig med iakt
tagande i tillämpliga delar av vad i 11 § är 
stadgat. 

Anläggning får tagas .. 1 ru ll:ra innehav skall nämnas : 

färdigställts, mend dess fa"gar~b;uktagandet h ) sökandens namn, yrke eller bransch samt k 11 · 14 agar ran 
s a mom d hef begäm inspektion av ort ; 
komr:':mnens ~ran c. e~donen skaLl uppgö ) upplagets förläggningsplats; samt 
läggmngen. Ovilke~n:~·skrift s:kall inom 14 ) den vätskas mängd, namn eller slag samt 
protokoll, a'V ~. ller innehav·aren av s, som upplagras. 

34 §. 
Den myndighet, som utfärdar grundlägg

ningstillstånd för upplag, skall utöver annan 
nödigbefunnen utredning införskaffa utlåtande 
i saken av kommunens brandchef. 

gar tillställas agaren e ' . .. 

1 .. · gen tll ansakan skall fogas : 1aggmn · 

intyg, som utvisar att sökanden råder 
3 kap. sig själv och sin egendom eller, om sö-

Upplagring. en är bolag, andelslag eller annat samfund, 

35 §. 
Grundläggningstillstånd för upplag skall be

viljas, om förutsättningarna härför enligt denna 
förordning eller med stöd av densamma ut
färdade föreskrifter föreligger. da~e) f~~~rh:~ ät finsk medbotgare ; oc~1 t 

2) att han har ~?d~~gbart genomgat 
§ 2 mom. nämnt forhor . 

. " .. l ift av bolagsordningen eller stadgarna 
Grundläggningstzllstand for upp ag. utdrag ur handelsregistret eller annat mot-

i 25 . 29 §. nde register; 

· ·. F" Jaaring av brännbar vätska skall utredning om att sökanden förfogar över 

I tillståndsbeslutet skall nämnas den ort, 
där upplaget är förlagt, de vätskors namn eller 
slag samt klass och mängd, som upplagras där, 
Sa111t de viUkor 'som eventuellt uppställts och 
de anvisningar som eventuellt utfärdats till ef. 
terlevnad i säkerhetssyfte. Användes upplag så
som lager vid tillverkningsanläggning eller tek
nisk användningsanläggning, skall i tillstånds
beslutet ingå uppgift härom. I samband med 

. 27 §. l" . 
. Driftsövervakare skall tilldse, adtt an ~~tm{;;~ 

. r h t med sta gan ena 
skötes l en l~ e d b .. nbara vätskor ävensom 
skrifterna angaden .el! ~adsbesluten samt på ett i enlighet me tl ' stan 
tekniskt riktigt sätt. 

kor ut?Jstfnd på sätt nedan stadgas. ..område där upplaget är förlagt ; 
ver as l 1 d brännbar va . · 1 · 1 1 11 

Såsom mängd av upp agr~ . p sltuatwnsp an 1 s ca a l : l 000 e er l : 
ses totalvolymen av de .~tsterner 1 

up O över upplagets förläggningsplats . Av 
anm innehåller brännbar vat.:ka. l rin tiansplanen bör framgå en minst 150 so V d nedan S'tadgas gäller aven updp ag . 

a , . h eller på go sstauo brännbar vätska l amn 
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tillståndsbeslut skall dessutom nämnas, vilka 
utrustningar, anordningar och rörsystem till
ståndsbeslutet gäller. 

Till beslutet skall fogas situationsplanen, 
försedd med anteckning om godkännande, samt 
övriga erforderliga ritningar. 

Den myndighet, som utfärdar tillståndet, 
skall tillställa avskrift av beslutet chefen för 
polisdistriktet samt kommunens brandchef. 

36 §. 
Sådant upplag för brännbar vätska, för vilket 

tillstånd skall utverkas, får icke tagas i bruk 
innan det i enlighet med 37 eller 38 § besik
tigats och driftstillstånd för upplaget utfärdats. 

Besiktning av upplag. 

37 §. 
Är tekniska inspektoratet den myndighet, 

som utfärdat grundläggningstillståndet, skall 
begäran om besiktning av upplaget göras skrift
ligen hos tekniska inspektoratets vederböran
de distriktsbyrå. 

Besiktningen verkställes av en vid tekniska 
inspektoratet anställd eller av detsamma för
ordnad besiktningsman tillsammans med chefen 
för polisdistriktet eller en av honom förordnad, 
till befälet hörande polisman samt med kom
munens brandchef eller en av denne förord
nad, till brandbefälet hörande person. Vid be
siktningsförrättningen är representanten för tek
niska inspektoratet ordförande och protokoll
förare . 

38 §. 
Har grundläggningstillståndet utfärdats av 

magistrat, ordningsrätt eller länsstyrelse, skall 
begäran om besiktning göras hos chefen för 
vederbörande polisdistrikt, som verkställer eller 
förordnar en till befälet hörande person att 
ve11kställa besiktningen 1tillsammans med kom
munens brandchef eller en av denne förord
nad, till brandbefälet hörande person. Polis
mannen är sammankallare och uppgör proto
kollet. 

39 §. 
Om besiktning av upplag skall sammankal

laren meddela i tillräckligt god tid sökanden 
och de övriga personer som verkställer besikt
ningen ävensom vederbörande arbetarskydds
myndighet. Över verkställd besiktning skall 
uppgöras protokoll, viJket undertecknas av dem 

s~m -yerkoställt besiktningen. Har grundläg . 
nmgst1llstan~et utfärdats av ovan i 38 § a~. 
sedd myndighet, skall protokollet tillställ 
d~nna myndighet utan dröjsmål efter besik~s 
mngen. 

40 §. 
Konstateras vid besiktning, att upplaget icke 

till alla delar överensstämmer med grundlägg. 
ning~tillståndet eller att konstruktionen hos an. 
ordmngar har ändrats, skall sökanden tillställa 
~en som verkställt besiktningen nya ritninga; 
1 tre exemplar, vilka denne tillställer i an. 
slutning till besiktningsprotokollet den myn. 
dighet, som utfärdat tillståndet. 

Omfattar besiktningen endast en del av det 
i grundläggningstillståndet nämnda upplaget 
skall i protokollet göras anteckning härom även: 
som därom att det är fråga om en delbesikt. 
ning. 

Driftst illstånd för upplag. 

41 §. 
Sedan upplag blivit besiktigat skall den myn 

dighet, som utfärdat grundläggningstillståndet. 
för dess drift utfärda ett skriftligt tillståno 
( driftstillstånd), förutsatt att upplaget står i 
överensstämmelse med utfärdade bestämmelser 
och uppfyller de övriga säkerhetsföreskrifterna 
angående detsamma. Driftstillstånd kan även 
utfärdas för en del av ett upplag. 

42 §. 
A v tekniska inspektera t et förordnad eller 

godkänd besiktningsman och, i det i 38 § av 
sedda fallet, besiktningsmännen tillsammam 
kan för besiktigat upplag, på villkor som de 
bestämmer, utfärda ett temporärt tillståno 
(temporärt drifts tillstånd) , om driften av upp 
~aget därvid anses vara tillräckligt bettyggan 
de. Temporärt drif.tstillstånd kan utfärdas fö1 
högst sex månader. 

43 §. 
Myndighet, som utfärdat driftstillstånd, skall 

tillställa avskrift av tillståndet chefen för polis 
distriktet samt kommunens brandchef. 

Besiktningsman, som utfärdat temporär! 
driftstillstånd, eller chefen för polisdistriktet 
skall tillställa en avskrift av det temporär; 
driftstillståndet den myndighet, som utfärdat 
grundläggningstills tåndet . 
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Upplagsföreståndare. 

44 §. 
Är mängden av brännbar vätska i upplag 

1 000 m3 eller mer, skall upplagets ägare eller 
jnnehavare till bistånd finnas en av tekniska 
inspektoratet godkänd ansvarig föreståndare 
och en ställföreträdare för denne. Den an
svarige föreståndar~?-' s~m i denna förordning 
benämnes upplagsforestandare, skall vara för
trogen med stadgandena och föreskrifterna an
gående . brännbara vätskor samt i tillräcklig ut
sträckning med egenskaperna hos de bränn
bara vätskor som upplagras ävensom med tek
nologin för bekämpning av skador, som de 
föranleder. 

Förhör angående de i l mom. krävda kun
skaperna förrättas av en 1av tekniska inspekito
ratet förordnad person. 

45 §. 
Om godkännande av upplagsföreståndare 

och dennes ställföreträdare skall ansökas hos 
tekniska insp~ktoratet. Till ansökningen skall 
fogas vederborandes samtycke till att taga 
emot uppdraget. 

Av upplagsföreståndare och dennes ställföre
trädare fordras: 

1) att han är finsk medborgare· och 
2) att han har godtagbart g~nomcrått 

44 § 2 mom. nämnt förhör. o 

46 §. 
.Yppl~gsfö~eståndare skall tillse, att upplaget 

sko.tes l enlighet med stadgandena och före
~knf~erna angående brännbara vätskor ävensom I enlighet m~d de tillst.åndsbeslut som rör upp
aget samt pa ett tekmskt riktigt sätt. 
f" Se~~n upplagsföreståndare eller hans ställ
ko.retradare lämnat ,sitt uppdrag, ska11 om god-
annande av en ny sådan ansökas inom tre må

nader efter det atJt vederbörande Jämnat ·sitt 
uppdrag. 

Förvaring. 

B.. 47 §. 

11 
r~nnbar ~äts~a får innehavas utan tillstånd 

e er l~spektwn t enlighet med följande: 
I l) l bostadslokal brännbar vätska av klass 
b och .. II sammanlagt högst 10 liter och bränn
ö~: va!sk~ av klass III högst 30 liter. Härut
d" r fa:. l ~ost~dslokal förvaras flytgas på sätt 
arom ar sarskilt stadgat; 

2 4/04 

II 
2 1~ i. butik brännbar vätska av klass I och 

. ullslutna, oöppnade försäljningsförpack
runga: om h?~~t 20 ~~er sammanlagt högst 
8~0 hter o~h 1 oppnad forpackning sammanlagt 
hogst 20 l~trer samt brännbar vätska av klatss 
III högst 2 m3

; 

. 3 ) i upplag eller i envar brandteknisk sek
tlon av byggnad brännbar vätska ,av klass I 
och II sammanlagt högst 60 liter samt bränn
?ar vätska av !klass HI högst 400 liter, om 
wke av 2 mom. annat följer. Härutöver får i 
arbetslokall förvaras brännbar gas i gasbehållare 
med e?- ~sammanlagd volym av högsit 100 liter· 

4) 1 n:otorfordonsskjul i en till fordon, ar: 
b~tsmaskm. och med dessa jämförbar anordning 
horande, ull motorn fast ansluten bränslebe
hå~~re de~ m~n~d som dess volym förutsätter, 
v~t)amte l loselstern får förvaras brännbar 
vatsk~ av klass I och II sammanlagt högst 
60 liter och brännbar vätska av klass III 
högst 400 liter; samt 

5) utanför byggnad brännbar vätska av klass 
I och II sammanlagt högst 100 liter samt 
brännbar vätska av klass III högst 400 liter 
dock så, att utanför tätt bebyggt område mot~ 
svara::de mängder är 200 och 600 liter. 

Bram!bar vätska får dock icke i en byggnad 
m,ed tva e~er flera bostadslokaler förvaras i 
for respektive bostadslokal för förvaring av 
~ushålls~ös?ren reserverat utrymme, som be
fmner stg 1 ett för olika bostadslokaler gemen
samt källar- eller vindsutrymme. 

.~örvaras .. flytgas i samma utrymme som 
b.:annbar vatska annorstädes än i bostadslokal, 
rakna~ . flytgase~s mängd samman med mängden 
av brannbar vatska av klass I, varvid anses, 
a~: l kg flytgas motsvarar 2 liter brännbar 
vatska av klass I. 

48 §. 
Br~?nbar vätska får i ovan i 47 § nämnda 

f~ll forvaras endast i tillslutet, vid användning 
hallbar och mot den brännbara vätskans in
verkan beständig förpackning, som är tillverkad 
av m~tall, pl!st, gas eller annat motsvarande 
~ater_~al. I .fraga om glaskärl får volymen dock 
tcke overstiga 10 liter. 

Inspektion av upplag. 

49 §. 
Inneh~s brännbar vätska i större mängd än 

i 47 § .. ar ~vsett, men dock i en mängd som 
icke forutsatter gnmdläggningstillstånd, skall 
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upplaget inspekteras av kommunens brandchef 
eller av honom förordnad , till brandbefälet 
hörande person. 

Upplags ägare eller innehavare skall hos 
kommunens brandchef göra begäran om inspek· 
tion inom 14 dagar från upplagens. ibruktagan
de. 

Över inspektionen skall uppgöras ett proto
koll, av vilket den som verkställt inspektionen 
inom 14 dagar skall tillställa 'ett exemplar den 
som begärt inspektion. 

50 §. 
Kommunens brandchef kan i fråga om de 

upplag som han inspekterat i enskilt fall be
stämma den mängd brännbara vätskor, som 
får upplagras i upplaget, till mindre än de 
i förordningen tillåtna maximimängderna, om 
särskilda säkerhetsskäl det kräver. 

U pplagsområde. 

51 §. 
Tekniska inspektoratet kan på ansökan fast

ställa visst jordområde :till upplagsområde för 
brännbar vätska. Innan ett område fastställes 
tiU upplagsområde skall tekniska inspektoratelt 
inbegära kommunens utlåtande om saken. 

V ad som med stöd av denna förordning har 
föreskrivits om de avstånd till annans gräns, 
som skall iakttagas vid upplagring, teknisk an
vändning och hantering av brännbar vätska, 
gäller ej sådan annans gräns, som ligger inom 
upplagsområdet . 

52 §. 
· I ansökan som rör upplagsområde och är 

riktad till tekniska inspektoratet, skall utredas: 

l) de brännbara vätskors totala mängder, 
namn och klasser, som planerats bli upplagrade 
på upplagsområdet; 

2) ordnarrdet av brandskyddet, rmed beak
tande av den ökning, som kan ske i de mängder 
brännbara vätskor, som upplagras på området, 
samt de förpliktelser som härigenom föranledes 
upplagrarna och kommunen; samt 

3) ägoförhållandena beträffande upplags
området. 

Till ansökan skall i •tre exemplar fogas en 
situationsplan över upplagsområdet i skala 
1:1000 eller 1:2 000. Av situationsplanen skall 
Hamgå en mins:t 150 meter bred zon kring om
rådet j.ämte byggnader. 

4 kap. 

Hantering. 

Hantering utomhus. 

53 §. 
För hantering av brännbar vätska utomhus 

skall utverkas tillstånd på sätt i 30 § är be. 
träffande upplagring av brännbar vätska stad. 
gat eller ock begäras inspektion på sätt i 49 § 
är stadgat , om icke av 54 och 56 §§ annat 
följer, enligt den mängd brännbar vätska som 
upplagras i samband med hanteringen av bränn. 
bar vätska. 

Hanteringsplats skall också besiktigas eller 
inspekteras och driftstillstånd för den, i de 
fall då tillstånd förutsättes, utfärdas i enlig. 
het med vad beträffande upplagring är om 
besiktning, inspektion, grundläggningstillstånd 
och drifts tillstånd stadgat, med beaktande av 
vad i l room. är ·sagt. 

54 §. 
Användes för hantering av brännbar vätska 

på kaj eller annan plats på strand ett fast 
monterat rörsystem, skall för detta utverkas 
tekniska inspektoratets tillstånd. 

Innebär ovan i l room. avsedd hantering 
enbart distribuering av motorbränsle och under
stiger mängden upplagrad brännbar vätska 50 
m3, är tillstånd av tekniska inspektoratet dock 
icke erforderligt. Är den sammanlagda mäng· 
den upplagrad brännbar vätska av klass I och 
II l O m3 eller mer eller är mängden brännbar 
vätska av klass III 20 m3 ,eller mer, skall till· 
stånd för hantering och upplagring av vätskan 
utverkas i stad av magistraten, i köping av 
ordningsrätten och i landskommun av läns
styrelsen. 

Ovan i 2 mom. avsedd hanveringsplats, för 
vars inrättande tillstånd ej är erforderligt, får 
icke tagas i bruk innan den inspekterats av 
kommunens brandchef. Beträffande inspek
tionen skall i tillämpliga delar iakttagas vad i 
49 § är om inspektion stadgat. 

Hantering inomhus. 

55 §. 
Angående hantering av brännbar vätska 

inomhus är på motsvarande sätt gällande vad 
om hantering av brännbar vätska utomhus är 
i 53 § stadgat. 
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Hantering i ~am band me~ tillverk~ing, . teknisk 
användmng, upplagrzng och forvarzng . 

56 §. 
För hantering av brännbar vätska är tillstånd 

ioke erforderligt,_ om han_terin~en an~luter sig 
om en väsenthg del ull tlllverknmg, tek

s isk användning, upplagring eller förvaring av 
~rännbar vätska. I ansökan om grundläggnings
tillstånd eller i samband med begäran om in
spektion skall ?ärvid dock framläggas utred
ning om hantenngen. 

5 kap. 

Tillsyn. 

57 §. 
Efterlevnaden av denna förordning övervakas 

av ttekniska inspektora:tet, kommunens brand
chef och chefen för poli:sdistriktet samt dess
utom i stad av magistraten, i köping av ord
ningsrätten och i landskommun av länsstyrel
sen. 

Beträffande den på arbetarskyddsmyndighe
terna ankommande tillsynen över arbetarskyd
det är stadgat särskilt . 

58 §. 
Tillsynsmyndigheterna skall föra förteckning 

eller kartotek över alla de tillstånd, som de 
utfärdat med stöd av denna förordning, samt 
över verkställda besiktningar och inspektioner. 

59 §. 
Har vid besiktning eller inspektion, som 

tillsynsmyndighet verk.S!tällt, befunnits, att denna 
förordning eller med stöd av densamma ut
färdade föreskrifter icke iakttagits, och skrider 
vederbörande icke utan dröjsmål till åtgärder 
för avhjälpande av konstaterat missförhållande, 
skall tillsynsmyndigheten giva skriftligt för
ständigande om att ,sådan åtgärd skall vidtagas 
inom utsatt tid. 
. Iakttages enligt l room. givet förständigande 
1cke, skall länsstyrelsen antingen på eget init~a
tiv eller på framställning av tillsynsmyndig
heten tillhålla den försumlige att fullgöra sin 
plikt på sätt i lagen om explosionsfarliga 
ämnen är stadgat. 

60 §. 
Driftstillstånd, som med stöd av denna för

ordning utfärdats för tillverkningsanläggning 
eller teknisk användningsanläggning eller för 

upplagring eller hantering av brännbar vätska, 
kan återkallas antingen helt eller för viss tid, 
om vederbörande bryter mot gällande stadgan
den eller föreskrifter eller uppställda villkor 
eller om förhållandena väsentligt förändras. 

Visar sig driftsövervakare för tillverknings
anläggning eller teknisk användningsanläggning 
eller upplagsföreståndare olämplig för sitt upp
drag, kan godkännandet återtagas . Beslut om 
återtagande fattas av tekniska inspektoratet. 
Innan godkännande återtagas, skall vederböran
de beredas tillfälle att bli hörd i saken. 

61 §. 
Område, inom vilket tillverkningsanläggning 

eller -plats, teknisk användningsanläggning eller 
upplagringsplats är belägen, ävensom hamn
område, som är avsett för hantering av bränn
bar vätska, vattenområdet undantaget, skall 
omgärdas med ett minst 2,4 m högt, av pansar
nät tillverkat eller motsvarande staket, om icke 
området står under fortgående tillsyn eller till
trädet för utomstående eljest är förhindrat. 
Detta stadgande gäller ej distributionsstationer. 

6 kap. 

Ändringssökande. 

62 §. 
Besvär hos länsrätt får anföras över följande 

med stöd av denna förordning meddelade be
slut: 

l) beslut av magistrat, ordningsrätt eller 
chefen för polisdistrikt ; 

2) beslut, genom vilket i 28 och 49 § § av
sedd förrättare av inspektion förbjudit tillverk
ning, teknisk användning eller upplagring av 
brännbara vätskor eller förordnat om begräns
ningar av dler villkor för den; 

3) av kommunens brandchef meddelad, i 
50 § avsedd bestämmelse; 

4) beslut om temporärt driftstillstånd eller 
förvägran av sådant; samt 

5) beslut om nedan i 67 § avsett undantags
förfarande, varvid besvär får anföras av den 
som anser, att beviljat undantag kränker hans 
rätt. 

Över tekniska inspektoratets beslut anföres 
besvär dock hos högsta förvaltningsdomstolen 
på sätt därom är särskilt stadgat. 

Besvär hos länsrätt skall anföras inom 30 
dagar från den dag då besväranden fått del av 
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beslutet, sagda dag dock ej medräknad, utom 
då fråga är om beslut av magistrat eller ord
ningsrätt, över vilket besvär skall på motsvaran
de sätt anföras inom 14 dagar. 

7 kap. 

Särskilda stadganden. 

63 §. 
Önskar man utvidga eller eljest ändra till

verkningsanläggning, teknisk användningsan
läggning, upplag eller hanteringsplats, som av
ses i 4 kap., eller ock den verksamhet, som 
bedrives vid eller på dessa, efter det att an
läggningen eller upplaget godkänts för ända
målet eller inspekteratts, ·s'kall skriftlig anmälan 
härom göras till den myndighet , som utfärdat 
tillståndet eller verkställt inspektionen. 

Är utvidgning eller ändring väsentlig, skall 
tillstånd därtill på motsvarande sätt utverkas 
eller ock anläggningen eller upplaget inspekte
ras ånyo. Beträffande tillståndet ävensom be
siktningen och driftstillståndet i anslutning där
till är i tillämpliga delar gällande vad om dem 
är stadgat i samband med stadgandena angåen
de tillverkning, teknisk användning, upplagring 
och hantering av brännbara vätskor. Ändrings
ansökningen behöver dock icke kungöras, om 
ändringen icke är :så omfattande, att den kan 
anses beröra annans rätt. 

Är utvidgning eller ändring av anläggning, 
för vilken tillstånd är erforderligt, icke så 
väsentlig, llltt den 'Skulle förutsätta tillstånd, 
kan vederbörande myndighet dock bestämma, 
att anläggningen skall bes~ktigas av kommunens 
b11oodchef. 

64 §. 
Övergår tillverkningsanläggning, teknisk an

vändningsanläggning eller upplag till ny ägare 
eller innehavare, skall denne omedelbart därom 
underrätta den myndighet, som utfärdat till
ståndet eller givit godkännandet. 

65 §. 
I tillverkningsanläggning och i teknisk an

vändningsanläggning samt på upplagringsplats 
skall denna föt•ordning ävensom de besJut an
gående dess tillämpning, s.om utfärdats av han
dels- och industriministeriet, hållas rtill påseen
de. 

66 §. 
Följer av skada i cistern, rörsystem eller 

för brännbar vätska avsedd bruksanordning 

dödsfall, svårartad kroppsskada eller sådan 
skada beträffande egendom eller miljö, solll 
icke är ringa, skall driftsövervakaren eller 
upplagsföreståndaren ofördröjligen därom un. 
derrätta polis- och brandmyndigheten, tekniska 
inspektoratets distriktsbyrå samt vederböran. 
de arbetarskyddsmyndighet. Den myndighet 
som utfärdat driftstillståndet, skall vid beho; 
förordna sakkunnig att verkställa undersökning 
på platsen. 

Den myndighet, som beviljat driftstillstån. 
det, kan i fall som avses i l mom., om skm 
härtill yppar sig, förordna att den skadade 
cisternen, rörsystemet eller anläggningsdelen 
skall besiktigas eller inspekteras innan den 
ånyo tages i bruk efter repamtion. 

67 §. 
Medför efterlevnaden av stadgandena i den. 

na förordning i något fall oskäliga kostnader 
eller avsevärd olägenhet och kan den åsyftade 
säkerheten uppnås på annat sätt, kan den myn. 
dighet, som utfärdar thllstånd, eller förrätitare 
av inspektiorn på nödigbefunna villkor medgiva 
undantag från sådana tstadganden i denna för. 
ordning, som angår förläggningen av cisterner 
och •anordningar för brännbara vätskor el:Ier 
brandsäkerheten i byggnader. 

Tekniska inspektoratet kan förutom vad 
ovan sagts och på i l mom. föreskrivna vill· 
kor medgiva undantag även från andra stad· 
ganden i denna förordning. 

Då fråga är om upplagring av brännbara 
vätskor för tillfälligt bruk, såsom för mässor, 
utställningar eller motortävlingar, eller om upp· 
lagring på arbetsplats för en tid av högst 6 
månader, kan :kommunens brandchef med· 
giva undantag från stadganden och bestämmel· 
ser angående upplagring av brännbara vätskor, 
förutsatt att upplagen, efter eventuellt nödiga 
ytterligare arrangemang, är tillräckligt betryg· 
gande med tanke på tillfälligt bruk. 

För transport av brännbar vätska avsett far· 
tyg får icke utan tillstånd av tekniska inspekto
ratet begagnas för upplagring av brännbar 
vätska en längre tid än 6 månader. 

68 §. 
Erforderliga närmare föreskrifter om tilJ. 

verkning, teknisk användning, hantering, upp· 
lagring och förvaring av brännbara vätskor 
ävensom om tillverkning, besiktning, använd· 
ning, förläggning och utrustning av cisterner 
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f"rdas vid behov av handels- och industri
ut·ro\teriet. Dessutom utfärdar ministeriet före-
mr k · h b 'k · skrifter om konstru twnen oc.. es1 tm.-?gen av 
cisterner för tran~ port ~v . b~ann?ar vats~a. 

Handels- och mdustnmmistenet kan åven 
förordna, a~t cisternerna ~ör brä?n?ar vätska 
kall besiktigas med bestamda udsmtervaller. 

s Handels- och industriministeriet utfärdar 
ytterligare vid behov anv1smngar om tillämp
ningen av denna förordning. 

8 kap. 

Ikraftträdandet. 

69 §. 
Denna förordning .träder i ikraft den l :sep

ltember 1977. 
Medelst denna förordning upphäves förord

ningen den 2 augusti 1954 om brännbara väts
kor (335/54) jämte däri senare vidtagna änd
ringar. Handels- och industriministeriets med 
stöd av den upphävda förordningen utfärdade 
beslut av den 22 maj 197 4 om transport av 
brännbara vätskor i tankfordon och löscistern 
(387 /74) jämte däri senare vidtagna ändringar 
förblir dock thllsvidare i haft, .till dess minis
teriet annat bestämmer. 

I fråga om sådan tillverkning, teknisk an
vändning, hantering och upplagring av bränn
bar vätska, beträffande vilken tillståndsansökan 
har ingivits till myndighet före denna förord
nings ikraftträdande, får dock efterföljas den 
upphävda förordningen och med stöd av den 

Helsingfors den 19 november 197 6. 

utfärdade stadganden. Vad i 71 § 2 mom. är 
stadgat om tekniska inspektoratets rätt att 
föreskriva begränsningar eller andra villkor 
gäller också de fall som avses i detta moment. 

70 §. 
För sådan tillverkning, teknisk användning, 

hantering och upplagring av brännbar vätska, 
som har inletts före denna förordnings ikraft
trädande och beträffande vilken enligt tidigare 
stadganden tillstånd eller inspektion icke för
utsatts, skall sökas tillstånd eller göras beaäran 
om inspektion, på sätt i denna förordnit~g är 
stadgat, inom två år från denna förordnings 
ikraftträdande. 

71 §. 
Är icke annat särskilt stadgat eller före

skrivet, får före denna förordnings ikraftträdan
de godkänd eller i enlighet med stadganden, 
som var gällande vid denna förordnings ikraft
~rädande, pågående, före denna förordnings 
ikraftträdande påbörjad tillverkning, teknisk an
vändning, hantering och upplagring av bränn
bar vätska fortfarande bedrivas, trots att den 
icke skulle uppfylla fordringarna i denna för
ordning och i de med stöd av den utfärdade 
stadgandena. 

Tekniska inspektoratet äger dock rätt att 
föreskriva begränsningar eller andra villkor för 
tillverkning, teknisk användning, hantering och 
upplagring av ovan i l mom. avsedd brännbar 
vätska, om det anses erforderligt för förhind
rande ·av person-, miljö- eller egendoms.skador. 

Vid förfall för Republikens President 

statsminister 

MARTTI MIETTUNEN 

Minister C. G. Aminoff 

l 
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Handels- och industriministeriet s beslut 
angående tillämpning av förordningen om brännbara vätskor. 

Utfärdat i Helsingfors den 19 november 1976. 

2 kap. 

Tillverkning och teknisk användning. 

Förläggning av til!.verkningsanläggning och 
teknzsk anvandnzngsanläggning. 

4 §. 

Nr 922 
1627 

v d. d . 
1agerbyg~n=d:~sv~~~~:~k~n~ående i~du~tri_- ö.ch , 
land~ byggbestämmelsesa~l~~' so~ mgar l Fm-

h
ldassin.delning enligt brandfar1Tg' he~r i t:fgt om 
antenng och 1 . a om 

aäller a·· 'll uppl a~nng av brännbara vätskor 

Handels- och industriministeriet har med stöd av 68 § förordningen den 19 november Ti11vnle~kni1_1gsanf!.äggbning och teknisk använd-
1976 om brännbara vätskor (921/76) beslutat: niogsa oaggmng .. or . rännbar vätska skall för-

"' ven tt ver mmg h kni k 
av brännbar vätska. oc te s användning 

R 8 §. 

l kap. 

Allmänt. 

l §. 
Detta beslut gäller i förordningen om bränn

bara vätskor ( 921/7 6) avsedda vätskor och 
gaser. 

Beträffande konstruktionen av tryckkärl, som 
innehåller brännbar vätska eller komprimerad 
eller under tryck löst brännbar gas, gäller vad 
därom är särskilt stadgat eller föreskrivet. 

2 §. 
I detta beslut avses med: 
l) upplqg för upplagring av brännbar vätska 

avsett område, byggnad eller byggnadsdel, 
som är eller bör anses som sammanhängande 
och som innehas av en och samma innehavare. 

9) 
k . fl b h lä~gas s~t~ anlaggf_~11dmgens a'Vstånd från annans 

tan contazner ytt ar oc transporta grans, man tra 1 ed och annan b d 
cistern för brännbar vätska, vars volym öv ävensom avståndet från till anläggnin yggh~. 
stiger 450 l; rande byggnader till varandra är m1·nst g:n o-

) b · · b b · f" ·· · s sa stort 10 ergctstern 1 erg ruten cistern, v ~om orutsattes I FS-standard varom t k · k 
botten, väggar och tak består av berg el' )ospektoratet förordnat att de~ skall 1· ket ms a 
b 

' ll . t k . k . a tagas 
etong; e er 1 av e ms a mspektoratet medd 1 d ' 

11) underjordisk cistern cistetn, vars Yttti 1~sning. e a an-
sida, vårdschaktens genomgångsställe bo . . 5 §. 
räknat, i sin heThet står i direkt beröring m· övers~Iger mängden brännbar vätsk · 
· d till Jmmgsa 1·· · ll a 1 en J Or en; ver .. . n aggmng e er teknisk an .. d 

12) flamskydd anordning, som förhin ningsan~aggmng 100 m3, skall anläagnin van -
att låga tränger in i cistern genom avluftnin ra o~glVen a~ en säkerhetszon "'vars gbn dd 
rör eller över- eller undertrycksventil; skall ove~ensståmma med SFS-st;ndard . re 

13) skyddsnät på mynningen av cister ~eloJ;ka mspektoratet förordnat att d~n vakoll 
avluftningsrör monterat nät, som förhindr, C~ltagas, elle~· med av tekniska inspekt s a 
f ·· d t·· 0 1 · ··d · · Yelad an 1 · oratet ramman e orema s rntra e 1 osternen; c:. v snmg. 

14) värmare värmeväxlare eller rörsystet . .. 6 §. 

ler ~ek;u!k~ilket .. brännbar vätska tillverkas el
tilation V' d anvand~s, skall förses med venc . 
ångorna. I bp~~nebrmg av ventilationen skall 

av rann ara '"t k tyngt .. l f va s or antaaas vara e an u ten. . "' 
Ventilationen skall o l 

eventuellt uppkomma~~{a s~ p lnferad, at~ den 
utgör högst 20 e ang- u tblandnmgen 

. procent av den ned .. d 
nmgsgränrsen ( explo . .. . . re auran_ -
ning av antändbara ~wnsgransen) ·. Kan bild
mets nedre del ej t~t!u~tblandmngar i rum
ventilation skall m ~r. m

11
ras g~no?J naturlig 

das. ' as nne venulatton använ-

Ventil~tionskapaciteten skall vid an .. d . 
av maskinell .1 . van nmg 
f .. venti atwn vara minst 15 3/h 
or envar kvad m .. ratmeter av golvytan do f o 

ar om hanterina b .. b ' a raga 
I eller II h "'· av rann ar vätska av klass 

, oc mmst 8 m3 /h f" 
meter av golvytan do f o ?.r envar kvadrat-
av brännbar vätsk' a klraga ar om hantering 

varigenom temperaturen hos brännbar vätsl .~m sakerhetszonen krina tillverkni a 

höjes för att så minska vätskans viskosiii bpng eller teknisk anvä~dningsanl·· n"'s~n
eller ändra dess reaktionsegenskaper; f:cke finnas andra byggnader än f.~gmng 

15) vallbassäng utrymme innanför såd ljingens verksamhet nödiga ekonoror an
en- vall eller sådant annat hinder, som om lioch andra med dem jämförbara b; ser-

-Till upplag hänföres även däri befintliga cister
ner, lagerbyggnader, rörsystem och hanterings

av cistern eller cisterngrupp; ~amt bostäder för sådan personal viJgna~ 
anordningar; 

2) lagerbyggnad byggnad, som användes 

6 a av ass III d k · respektive .3 a 0 
' oc mmst 

men. "'anger rummets volym i tirn-

Är rummet hö r .. 3 . 
höjd vid di . g e ~n m, anses såsom dess 

· bart för upplagring och/ eller hantering 
brännbar vätska; 

3) upplagsrum byggnadsdel eller rum, som 
användes för upplagring och/ eller hantering av 
brännbar vätska; 

4) distributionsstation sådan plats Jamte 
distributionsanordningar, cisterner för brännbar 
vätska samt eventuella byggnader, där brännbar 
vätska säljes eller överlåtes in i motorfordons 
eller motorbåts bränsletank; 

5) cistern fast cistern, löscistern, flyttbar 
cistern, tankcontainer eller bergcistern; 

6) fast cistern fast monterad ovan jord be
lägen eller underjordisk cistern för brännbar 
vätska; 

7) löscistern kärl, flaska, fat eller annat 
hölje för brännbar vätska, vilka är flyttbara 
och transportabla och vilkas volym är högst 
450 l; 

8) flyttbar cistern för brännbar vätska av
sedd flyttbar cistern, vars volym överstiger 
..;50 l men understiger 3 m3; 

16) säkerhetszon det område kring tillvet ~gen~ som m_ed tanke på anläggnin an 
ningsanläggning, teknisk användningsanlä maste bo l närheten av densarJ~ns 
ning, cistern eller lagerbyggnad, som är avs byggnader skall vara brandsäkra 0 h a. 
att skydda dessa samt omgivningen mot bran gama skall utföras av obrännbara cb yt
~; ~. ~ 

17) sprutmålning sprejning av bränn . 
v~ts~.a på .. målningsobjekt. Till s?rut.måln' ru_ktzon och u~rustning av tillverknin s
hanfores aven bland annat spruthmmng nzng och teknzsk användningsanläggn ·g 
~prutbel.~ggning, .. om limmet eller beläggnin .. 7 §. mg. 
ar en brannbar vatska; samt affande konstrukti n 'll . 

18) SFS-standard av Finlands Standar ' ing eller teknisk ~n~:lnJv. tl ve~~m~gs-
ringsnämnd fastställd finsk standard. då anläggningen är belä m?gsa~aggnmg 

de fö~eskrifter om k~~~tr~k~iv y~gna~, 
3 §. et som mgår i Finlands b b .. ran -

Anvisningar om tillämpningen av detta g, iaJkttagas följande: ygg estammelse-
slut utfärdas vid behov av tekniska inspe de inre sidorna av anlä · .. 
ratet. . ak skall till sin antän~1?thgens vaggar 

Tekmska inspektoratet kan förordna, l och till sina brand .~ .et vara av 
en SFS-standard, utländsk standard eller klass I; och s p n mngsegenska-
visning, som hör till tillämpningsområdet de avfall, gaser och o 
detta beslut, skall iakttagas. t ur anläggningen skallanf.or~ som ~bil 

sätt att d · f~· e ll11Ineras pa så-
' e CJ ororsakar skada eller 

F .. . o .. menswnenng av ventilationen 3 
ors1ggar oppen h . m. 

h .. .. antenng av brännbar .. J 
ogre an 1 5 m från l .. vats >a 

höjd hö'de' g~ vet, galler som rums-
.. J n av den fran golvet .. h .. 
oppna hanteringsplatsen ök d mdatt ogsta 
dock h·· d a me l 5 m 

.. ogst en faktiska rumshöjden ' ' 
B~annbar vätska av klass I fo . . h 

ras l en b nad d l ar eJ ante-
'"d d ygg s e ' som har sådan . k va ra e u tryromen und . . a r c e 

b .. er s1g 1 vilk o 
rannbar vätska kan fall ll' d . a anga av 

saknar ventilation. a e er nva och som . 

M ki 
9 §. 

as nerna och anord . a . 
ning s.kall förlägaa o nrn"'arna l en anlägg
rat avlä . "' os sa, att man kan obehind
ligt utr gsna sig fran deras närhet till ett ofar-

ymme. 
. Maskin eller anordnin . 'II .. 

våtska till 1 11 g. 1 Vl >en brannbar 
föttJto·m vedr ms el er tekmskt användes skall 

va av m fT f ' 
att den utan hinder är o~im~ll~~· örläggas så 

V.d ·n lo §. 
. I ti verkning och tek . l .. . 

b~ännbar vätska erforderli ms : .. anvandnmg av . 
diga produkter vilka b ~a raamnen och fät-

' erores av .stadgandena 
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angående brännbara vätskor, skall upplagras i 
enlighet med bestämmelserna i 4 kap. 

Målning. 

11 §. 
Då sprut- eller doppmålning eller maskinell 

vals- eller sköljmålning upprepat bedrives i för 
ändamålet reserverat rum, skall rummet vara 
av sådan konstruktion och verksamheten ske 
på det sätt standarden SFS 3358 förutsätter . 

3 kap. 

Hantering. 

12 §. 
Då brännbar vätska upprepat hanteras i öp

pet utrymme i för ändamålet avsett rum, länder 
bestämmelserna i 7-10 §§ till efterrättelse. 
Sker hanteringen av brännbar vätska inne i 
sluten apparatur, får dock ventilationen vara 
endast en hälft av den annars förutsatta. 

Distributionsstation. 

13 §. 
Beträffande till distributionsstation hörande 

byggnader, drifts- och hanteringsanordningar 
och cisterner samt beträffande upplagring av 
brännbara vätskor vid distributionsstation län
der föreskrifterna i standarden SFS 3352 till 
efterrät t els e. 

Fordons motor får icke vara i gång un
der den tid bränsletanken påfylles. Förbud 
härom skall finnas på lättsynlig plats. 

Hantering i hamn. 

14 §. 
Beträffande på hamnområde belägna rör

system och andra anordningar för lastning och 
lossning av brännbar vätska, anordningar på i 
13 § avsedd distributionsstation dock undan
tagna, samt på hamnområde utförd hantering 
av brännbar vätska i samband med dess upp
lagring länder standarden SFS 3355 till efter
rättelse. 

4 kap. 

Upplagring. 

15 §. 
Bestämmelserna i 22-32 §§ detta kapitel 

gäller endast upplag, där cisternernas sam
volym understiger 200m3

• 

Upplagras brännbar vätska 200 m3 eller i 
större mängd ( upplagringsplats) , skall ciste.r-

nerna och hanteringsplatserna för brännbar 
vätskor vara belägna i enlighet med standard 

1 

SFS 3350. 
16 §. 

Beträffande förläggningen av upplag sk 
hänsyn tagas till vad om jorddisponering 0 
bygge inom området för och omkring up1 
laget är stadgat ävensom till industrianlä8! 
ningarna, byggnaderna, upplagen och ttaf~ 
lederna inom den närmaste omgivningen 0 
till de övriga omständigheter som kan ha it 
verkan på upplagring av brännbara vätskor. 

Lagerbyggnad och upplagsrum. 

17 §. 
Beträffande konstruktion och utrustning 31 

lagerbyggnad skall iakttagas vad i 7 och 8 il 
är bestämt om konstruktion och utrustning a: 
tillverkningsanläggning och teknisk använd 
ningsanläggning. 

18 §. 
I lagerbyggnad får förutom brännb 

vätskor och hanteringsanordningarna och up 
lagringshyllorna för sådana icke finnas ämnet 
förnödenheter eller anordningar som är antän 
liga eller brandspridande. Brännbara vätsk 
skall upplagras på ställen, som särskilt reservt 
rats för dem. 

I en och samma del av lagerbyggnad eller 
om byggnaden ej är fördelad genom sektione 
rande väggar, i en och samma lagerbyggnac 
får icke samtidigt med en brännbar vätska 
som antändes av sig själv när den komme 
i beröring med luft, upplagras annan bräM 
bar vätska. I samma rum som brännbar vät> 
ka får ej heller upplagras starka syror, kal 
ciumkarbid, peroxider, explosiva ämnen elle 
andra sådana ämnen, som vid självantändnini 
eller eldsvåda kan medföra särskild fara. 

V ad ovan i denna paragraf är sagt gälle 
dock icke apoteks- och laboratorieupplag, i v~ 
ka upplagras sådana läkemedel och kemikalier 
som innehåller brännbar vätska. Vid deras upJli 
lagring bör dock särskild uppmärksamhet f~> 
tas vid brandskydd och obehörigas åtkomst u~ 
sagda varor förebyggas . 

19 §. 
Vad i 17 och 18 §§ är sagt om lager 

byggnader gäller även upplagsrum eller för ha~ 
tering eller försäljning av brännbar vätska ~ 
vänt rum. 

20 §. 
I butik får brännbar vätska hållas för för 

säljning och demonstration i slutna försäl' 
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. förpackningar om högst 20 l endast en 
~g!d för vars innehav tillstånd ej erfordras. 
ma~fd 'beräknande av den brandbelastning, som 

lagring av brännbar vätska innebär för bu-
upP l b .. b .. k · b" ik anses l rann ar vats a mne ara en 
~ a'ndbelastning av 40 MJ (lO Mcal). 
r T.Jpplagsrum eller butik, där brännbar vätska 

hålles upplagr~d, får icke befinn~ sig un~er 
trappuppgång 1 samma brandtekmska selmon 
som trapprummet . 

21 §. 
Vad ovan är föreskrivet om butik, lager

byganad och upplagsrum gäller icke sådana bu
tike~, lagerbyggnader och upplagsrum, där den 
mänrrd brännbar vätska som skall upplagras 
ej förutsätter grundläggningstillstånd eller 
inspektion. 

Förläggning av ovan jord belägen cistern 
i byggnad. 

22 §. 
Cistern skall förläggas så, att dess besikt

ning och service kan ske utan svårighet och 
att man kan lätt flytta på den för reparation. 

I samma rum belägna cisterner eller cistern
grupper, vilkas samvolym respektive samman
lagda samvolym är 6 m3 eller mer, skall ligga 
på ett avstånd av minst 0,5 m från varandra. 

Förläggning av ovan jord belägen fast cistern 
utomhus. 

23 §. 
Ovan jord utomhus belägen fast cistern el

ler cisterngrupp skall i fråga om sitt läge i 
förhållande till annans gräns, allmän trafikled 
och byggnad uppfylla fordringarna i följande 
tabell: 

cisternens volym den brännbara minsta 
eller cisternernas vätskans klass avstånd 

samvolym m3 m 

V<3 I och II l 
3:5 V< 15 I och II 3 

15:5 V < 200 I och II 5 
V<l 5 III l 

15:5V <200 III 3 

Cisterner eller cisterngrupper, vilkas samvo
lym respektive sammanlagda samvolym är 6 
m~ eller mer, skall ligga på ett avstånd av 
nuns:t l m från varandra. 

24 §. 
b Cis~.ern eller cisterner, som innehåller bränn
. ar vatska av klass I eller II, skall förläggas 
1 en vallbassäng, om cistrernens volym eller cis-
3 4/04 

ternernas samvolym är 15 m3 eller mer. Vall
bassängen skall till sin volym vara minst så 
stor, att om läcka uppstår i den största däri 
befintliga cisternen för brännbar vätska av klass 
I eller II, vätskan hindras att rinna ut över 
vallen. 

25 §. 
Cistern eller cisterner, som innehåller bränn

bar vätska av klass III, skall förläggas i en 
vallbassäng, om cisternens volym eller cister
nernas samvolym är 30 m3 eller mer. Vall
bassängen skall till sin volym vara minst så 
stor, att om läcka uppstår i den största i vall
bassängen befintliga cisternen, 1/5 av vätskan 
hindras att rinna ut över vallen. 

26 §. 
Avståndet mellan vall och cistern skall vara 

minst l m. Vallen skall byggas av byggnads
delar A-120, definierade i de föreskrifter om 
konsrtruktiv brandsäkerhet, som ingår i Finlands 
byggbestämmelsesamling. V allens och vall
bassängens botten får beläggas med asfalt. 

Genomtränges vall av rörledningar, skall 
fogen mellan rörledning och vallen vara brand
säker och ogenomträngbar för vätskor. 

27 §. 
Vallbassäng skall förenas till en oljeavskilj

ningsbrunn och förses med en dräneringsanord
ning för regnvatten, vilken skall kunna öppnas . 

Förläggning av underjordisk cistern. 

28 §. 
Underjordisk cistern skall förläggas på bäran

de och stabil grund samt omgivas med ett tätt 
packat, stenfritt sand- eller gruslager om minst 
0,25 m. Cisternen skall täckas, frånsett den 
eventuella vårdschakten, med ett jordlager om 
minst 0,6 m. 

Förses cistern med en vårdschakt, skall 
dennas konstruktioner isoleras från cisternens 
ytbeläggning sålunda, att ytbeläggningen icke 
kan skadas. 

Om cisternen kan bli utsatt för belastning 
genom kontinuerlig tung trafik, skall den täc
kas med ett jordlager om minst l m. Den even
tuella vårdschakten skall i sådant fall utföras 
så, att belastningen på dess lock ej direkt kan 
påverka cisternens mantel. 

För täckande av cistern får i stället för 
jordlager användas betong- eller asfaltbelägg
ning jämte fyllning , vilka skall ha minst sam
ma bär- och värmeisoleringsförmåga som mot
svarande jordlager. 
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29 §. 
Underjordisk cistern skall förläggas och skyd

das så, att tjälen icke skadar den eller de 
därtill anslutna rörledningarna. 

Om det är uppenbart att grundvatten kan 
tränga in i den plats där cisternen är belä
rren eller om cisternen befinner sig på ett om
;åde med risk för översvämningar, skall cis
ternen för att förhindra att den höjes upp 
när d~n är tom, förankras eller belastas på 
tillräckligt sätt enligt den högsta nivå till vil
ken grundvattnet kan beräknas stiga. Förank
ring får ej skada cisternens ytbeläggning. 

30 §. 
Avståndet från en underjordisk cistern till 

en annan cistern, en byggnads grund eller an
nans gräns skall i vågrät riktning vara minst 
0,6 m. Avståndet till sådana underjordiska led
ningar som icke hör till cisternen, såsom 
vatten-, avlopps- och elledningar, dräneringsrör 
dock undantagna, skall vara minst 2 m. 

Underjordisk cistern får icke. placeras un
der en byggnad. 

Förläggning av löscistern, flyttbar cistern och 
tankcontainer utomhus. 

31 §. 
Beträffande avståndet av löscistern, flyttbar 

cistern och tankcontainer från annans gräns, 
allmän trafikled och byggnad gäller vad i 23 § 
l mom. är föreskrivet om avstånd i fråga om 
ovan jord belägna fasta cisterner. 

Invid byggnads vägg får dock upplagras 
högst 3 m3 brännbar vätska. Väggen skall till 
sin konstruktion i så fall vara av minst klass 
B-30 och får icke ha dörrar eller andra 
öppningar närmare än 3 m från vätskan. 

32 §. 
Löscisterner skall placeras i grupper så, att 

deras samvolym per grupp blir högst följande: 

den brännhara 
vätskans klass 

I 
II 
III 

löscisternernas samvolym 
m' 

15 
50 

100 

Avståndet mellan . grupper skall vara minst 
1,5 m. 

Om i en och samma grupp upplagras bränn
bara vätskor av två eller flera klasser, bestäm
mes den vätskeklass som skall tillämpas på 
gruppen enligt klassen för den brännbara 
vätska som har den lägsta flampunkten. 

Av löscisterner bestående upplag, i 
löscisternernas samvolym är över 15 m\ 
omgivas med en vall, vars höjd är minst 
m. Vallbassängen skall förses med dränering. 
anordningar för regnvatten. 

Vad i detta beslut är sagt om löscisternt 
gäller även flyttbar cistern och tankcontaine 

Upplagring av brännbar vätska i hamn, 

33 §. 
Vid upplagring av brännbar vätska i hant 

skall iakttagas vad om upplagring och hant, 
rincr är föreskrivet. Hamnmyndigheterna ska 

b 

reservera en plats där löscisternerna, de flyt 
bara cisternerna och tankcontainrarna kan UP[ 
lagras i hanmen under tiden mellan last · 
eller lossning samt transport. 

Bergcistern samt cistern i gruva eller 
skyddsrum. 

34 §. 
För installation och förläggning av utrus 

ning, anordningar och rörsystem i bergciste 
eller gruva skall utverkas tekniska inspektor 
tets godkännande. 

35 §. 
Beträffande utrustningen och placeringen 

cistern i ett skyddsrum länder till efterrättel< 
vad inrikesministeriet därom särskilt föres 
vet. 

5 kap. 

Cisterner. 

Allmänna bestämmelser. 

3) rektangulär ovanjordisk cistern av stål: 
SFS 2735; . . . 

4) cylindnsk undeqordisk cistern av stål: 
sFS 2736; 

5) ovanjordisk cistern av stål med cirkulär 
botten och vertikal mantel samt en volym 
<500 m3

: SFS 2737; 
-6) ovanjordisk cistern av stål med cirku
lär botten och vertikal mantel samt en volym 
;> 500 m3

: SFS 2740; samt 
7) underjordisk cistern av plast: SFS 2770. 
För ovan i l mom. 7 punkten avsedd cistern 

av plast skall tillverkaren eller importören 
dessutom utverka tekniska inspektoratets god
kännande. 

För cistern som icke tillverkas i enlighet 
med ovannämnda SFS-standarder skall tillver
karen eller importören utverka tekniska inspek
roratets godkännande av konstruktionsplanen. 
Konstruktionsplanen innefattar en konstruk
tionsbeskrivning, ritningar, eventuella hållfast
hetsberäkningar och övriga utredningar. De 
skall tillställas tekniska inspektoratet i tre 
exemplar. 

Understiger volymen av en cistern 3 m3, 

gäller om dess konstruktion och besiktning vad 
i41 och 42 §§är föreskrivet. 

38 §. 
Grunden för ovan i 3 7 § l mo m. 5 och 6 

punkterna avsedd cistern skall utföras i enlig
net med standarden SFS 2679. 

39 § . 
Upplagras i cistern av stål brännbar vätska 

som korroderar stål, skall cisternen vara in
vändigt belagd i enlighet med vederbörande 
standard. 

36 §. ' 40 §. 
Cistern jämte utrustning skall vara tät t För förläggning och konstruktion av cistern 

sin konstruktion samt beständ~g mot brännb wm är belägen i gruva eller på annan mot~ 
vätskas frätande och lösande mverkan. Ivarande plats, ävensom för de nödiaa säker

Cisterner skall tillverkas av stål eller ann, ~lsanordningarna skall utverkas tek~iska in-
tillräckligt hållbart material. ~~ktoratets godkännande. 

Bestämmelser om konstruktion . 41 §. 
Såsom konstruktionsmaterial cistern, vars 

. 37 §. 3 !lym understiger 3 m3, skall användas stål-
Clstern med. en _volym om 3 .. m eller ro 'er aluminiumplåt eller annat tillräckli t håll

skall tillverka~. l enhghet med berorda standar trt material. Stålet skall motsvara min~t kva
Standarderna_ ar: . . . . :eten Fe H B SFS 200 och alnminiumplåten 

1) cylindnsk honsontell ovanJordlsk c1ste , st kvaliteten A1Mg3 Hl4 SFS 2588 eller 
av stål: SFS 2733; .\1q2,5 H14 SPS 2587 . 

2) cylindrisk vertikal ovanjordisk cistern Väggens tjocklek i av stålplåt tillverkad 
stål : SFS 2734; !tern skall vara minst följande: 

cisternens volym 
m' 

0,45:5V <l 
l :5V <2 
2:5V<3 

väggens tjocklek 
mm 

2 
3 
4 

I av aluminiumplåt tillverkad cistern med en 
volym över 450 l skall väggens tjocklek vara 
minst 4 mm. 

I fråga om rektangulär cistern skall man
tel- och takplåtarna för uppnående av tillräck
lig hållfasthet vid behov förstärkas med draa
stänger och/ eller förstärkare. Dragstängen~a 
skall placeras så, att de icke hindrar besilct
ning och rengöring av cisternen. 
.. · Vid svetsning av cistern erforderliga tillsats
amnen skall vara lämpade för arundmaterialet 
och, . i fråg~ om olegerat "'stål, uppfylla 
fordnngarna 1 standarden SFS 2224. Genom 
svetsning på cistern i länad- och tvärriktruna 
gjorda svetsfogar skall ;ppfylla standarden~ 
s~s 2229 rekommendationer angående utform
mugen av tvärfogar. 

42 §. 
. Närt?are . anvisningar rörande tillverkning, 

d1mens10nenng och besiktning av cistern vars 
volym är under 3 m3

, meddelas vid behov 
av tekniska inspektoratet. 

För löscistern av plast, som är avsedd för 
~ränn~ar vätska av klass I och vars volym 
~~erst1ger 2 l, skall tillverkaren eller impor
t~_ren ntveroka .. tek?iska inspektoratets god
kanuande pa satt 1 37 § 3 mom. är före
skrivet. 

Komtruktionsbesiktning av cistern. 

43 §. 
Tillverkare eller importör av cistern får ej 

sälja eller överlåta i 37 § l mom. l, 2, 4 
och 7 punkter samt 3 mom. avsedd cistern 
innan vid av tekniska inspektoratet verkställd 
konstruktionsbesiktning konstaterats, att cis
ternen är tillverkad . i enlighet med SFS-stan
dard eller av tekniska inspektoratet utfärdat 
beslut om godkännande. Konstruktionsbesikt
ningen omfattar även de prov, som nämnes i 
standarden respektive beslutet om godkän
nande. 

A~hållan om konstruktionsbesiktning skall 
av tlllverkaren eller importören tillställas tek
nis~:a insoektoratets distriktsbyrå. 

Over konstruktionsbesiktning skall uppgöras 
protokoll. 

44 §. 
Har besikt11ingarna och testen beträffande 

i utlandet tillverkad och importerad cistern 
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i enlighet med i Finland gällande bestämmel
ser verkställts av ett av tekniska inspektora
tet godkänt utländskt inspektorat eller sakkun
nig och företes för besiktningsmanne? häröver 
vederbörligt certifikat jämte utredmngar, be
höver besiktningen icke förnyas om ej sakligt 
skäl till en ny besiktning uppkommer. 

45 §. 
Är cisterner som tillverkas eller impor

teras identiska till dimensioneringen, konstruk
tionen och ytbeläggningen, bör konstruktions
besiktning utföras endast på det första exem
plaret och därefter på minst två av varje 
hundratal exemplar. 

Tillverkningen och provningarna av varje 
cistern skall dock övervakas av en av tekniska 
inspektoratet godkänd, hos tillverkaren eller 
importören anställd sakkunnig person, som 
även skall stämpla sitt kännetecken på den på 
cisternen anbragda skylten. 

Tillverkaren eller importören skall över cis
terner, som tillverkas på sätt som avses i den
na paragraf, till tekniska inspektoratets di
striktsbyrå årligen lämna en rapport med upp
o-ift om antalet tillverkade cisterner, tillverk
~ino-snumren samt numret och datumet för 
pro~okollet över verkställd konstruktionsbe
siktning. 

Granskning av cisterns grund och besiktning 
av cistern under byggnadstiden. 

46 §. 
Grunden för ovanjordisk cistern av stål med 

cirkulär botten och vertikal mantel samt en vo
lym om l 000 m3 eller mer skall genomgå en 
granskning under byggnadstiden innan monte
ringen av själva cisternen får påbörjas. Gransk
ningen förrättas av byggnadstillsynsmyndighet. 

Över granskningen skall uppgöras ett proto
koll, till vilket fogas grundläggningsplan samt 
utredning om arbetsmetoderna och de material 
som använts för grunden. I protokollet skall 
antecknas vem som byggt grunden och vem 
som övervakat byggnadsatbetet. 

47 §. 
Under den tid i 46 § l mom. avsedd cistern 

bygges skall utföras två besiktningar i enlighet 
med standarden SFS 3354. 

Besiktningarna under den tid en cistern 
bygges verkställes av hos tekniska inspektoratet 
anställd eller av detsamma förordnad besikt
ningsman. Anhållan om besiktning skall göras 
av tillverkaren eller beställaren hos tekniska 
inspektoratets distdktsbyrå. 

Anteckningar på cistern. 

48 §. 
På cistern med en volym över 450 l ska~ 

genom svetsning, nitning eller på annat bestå. 
ende sätt anbringas en tydligt synlig, hållbar 
metallskylt, varav framgår : 

l) tillverkarens namn, 
2) tillverkningsnummer, 
3) tillverkningsår, 
4 ) provtryck (bar), 
5) standardens eller beslutets om godkän 

nacnde nummer och 
6) nominalvolym ( m3

). 

49 §. 
På cistern . med en volym över 0,1 l, vari 

brännbar vätska säljes eller vilken är avsedd 
för transport eller förvaring av brännbar vätska, 
ävensom på cistern om högst 50 m3

, som fu 

avsedd för upplagring av brännbar vätska ovan 
jord, skall finnas en farlighetsetikett, som fu 

röd till färgen och har formen av en på spetsen 
stående kvadrat med en svart låga avbildad i 
det översta hörnet. Vid nedre kanten a! 
kvadraten skall dessutom med svarta bokstäver 
finnas den brännbara vätskans klass samt orden 
"Tulenarkaa" - "Eldfarligt". Vad ovan äJ 

sagt gäller icke läkemedel, droger, livsmedel, 
kosmetiska varor innehållande etylalkohol eller 
laboratoriereds kap. 

Farlighetsetiketten skall till sin typ och, i 
fråga om cistern med en volym av 50 l eller 
mer, även till sin storlek motsvara de bestäm· 
melser som särskilt utfärdats beträffande trans 
port av farliga ämnen . 

6 kap. 

skyddsnätet skall vara e.~t r?st~ritt eller mot 
korrosion skyddat metallnat, 1 vtlket maskan
talet är 2-4 ~å kvadratcentimetern. och trå
dens tjocklek mmst 0,6 mm. Den fna arealen 
i ett skyddsnät skall vara minst densamma som 
den tvärsnittsareal som motsvarar det förut
satta avluftningsrörets nominella storlek. 

Avluftningsrörets mynningsöppning skall 
skyddas så, att regnvatten icke kan tränga in. 

Av metalltråd tillverkat nät, i vilket trådens 
tjocklek är minst 0,37 mm och den fria arealen 
per maska minst 0,3 mm2

, anses fungera som 
ett flamskydd. Den fria arealen i ett nät, som 
~änar som flamskydd, skall sammanlagt ha en 
areal som är minst lika stor som det förutsatta 
avluftningsrörets tvärsektion. 

51 §. 
Avluftningsröret får vara öppet då det är 

fråga om upplagring av brännbar vätska av 
klass III vid en temperatur, som är lägre än 
vätskans flampunkt, eller av brännbar vätska 
av klass I eller II i en cistern, vars volym är 
högst 10 m3

• 

Överstiger volymen av en ovanjordisk cistern 
för brännbar vätska av klass I eller II l O m3 

eller volymen av en underjordisk cistern 16 m\ 
eller upplagras brännbar vätska av klass III vid 
en temperatur som överstiger dess flampunkt, 
skall avluftningsrörets mynningsöppning förses 
med en över- och undertrycksventil eller ett 
flamskydd. 

52 §. 
Vid dimensionering av avluftningsrörets fria 

tvärsnittsareal skall hänsyn tagas till påfyll
nings- och avtappningshastigheten för cisternen. 

cisternens 
diameter 

m 

3~D<6 
6~D<9 
9~D<15 
15~D<30 
15~D<21 
21~D<30 
21~D<30 
21~D<30 

högsta tillåtna 
pumpnings-

hastighet 
m'/h 
100 
300 
500 
500 

1000 
500 

1000 
1500 

av luftningsrörets 
nominella 

storlek ( NS) 
minst mm 

100 
150 
200 
250 
300 
250 
300 

2 x 250 

. Vid bestämmande av av luftningsrörets no
mmella storlek skall hänsyn dessutom tagas till 
de tekniska fordringar som ställes på sådana 
anor?ningar, såsom över- och undertrycks
ventder eller flamskydd, som eventuellt in
monteras i avluftningsröret. 

Öppningar och studsar i fråga om fasta och 
flyttbara cisterner. 

53 §. 
Öppningarna i fast såväl som flyttbar cistern 

med undantag av avluftningsrörets öppningar 
skall, om ej rör eller utrustning fogas till dem 
förses med starka och täta lock. Rengörings~ 
öppningens lock får icke förses med själv
stängande regel. 

Är cistern försedd med ett manhål för ren
göring och service, skall ett runt manhåls inre 
diameter vara minst 500 mm. 
.. I v?tskeutrymmet av en cistern, vars volym 
oversttger 450 l, skall studsarna förses med 
antingen en avstängningsventil, en sluten fläns 
eller en skruvpropp. 

7 kap. 
Avluftmingsröret skall dimensioneras på 

Utrustning fråga om fasta och flyttbara följande sätt, eller ock i enlighet med SFs-
cisterner. 1tandard, varom tekniska inspektoratet förord

Rörsystem. 

54 §. 

Avluftningsrör. nat at t den skall iakttagas: 

50 §. . l) Horisontella, vertikala och rektangulära 
asterner· 

Fast såväl som flyttbar cistern skall förse! · 
med ett avluftningsrör, som skall mynna ut l 
det fria . Avluftningsröret skall anslutas till cisternens volym 

m' cisternen ovanför dess högsta fyllnadsnivå. A1 
luftning~röret skall vara så kort som möjligt 
och så monterat, att vätska icke kan samlas l 
det och att öppningen ej kan täckas av snö. 

V<5 
5 ~V<10 
lO~V <50 
50~V < 100 
IOO~V< 150 

avluftningsrörets nominella 
storlek ( NS) minst 

mm 
30 
40 
50 
65 
80 

Det öppna avluftningsrörets mynningsÖPP: 
ning skall förses med ett skyddsnät, om e1

1 

nedan föreskrives, att rörets mynning sk~ 
2
) • •. .. 

förses med en över- och undertrycksventil eller t] Ctsterner med ettkular botten och vetti-
k dd ~ mantel: ett flams y . 

Vid tillverkning av rörsystem skall iakttagas 
följande : 

l ) Rörsystemet skall tillverkas av sådana 
~aterial och installeras på sådant sätt, att det 
v1d normal drift tål de mekaniska, kemiska 
och ~v temperaturväxlingar förorsakade på
frestnmgar som de kan bli utsatta för . 

2) Rörsystemet skall installeras så att 
service och rengöring av anordningarna k;n ske 
obehindrat. 

3 ) . Då fråga är om rörledningar som gräves 
ned 1 marken eller fälles in i byggnadsdelar 
sl~all fogarna svetsas eller hårdlödas. Rörled~ 
n~ngen skall då vid behov skyddas mot rueka
mska skador med ett skyddsrör eller en skydds-
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ränna. Tjälen och byggnadens rörelser skall 
beaktas vid installering. Rör av stål skall dess
utom skyddas mot korrosion. 

4) Fogas till underjordisk cistern av stål 
kopparrör, skall fogstället utföras så att det 
ej leder elektricitet. 

Till ett rörsystem hänföres rören, flänsarna , 
tatnmgarna, expansionsbälgarna, förgrenings
styckena, rördelarna och strömningsmätarna 
samt andra motsvarande delar . . 

Kan brännbar vätska pumpas från tankfor
don eller tankfartyg direkt in i en cistern och 
ligger vätskeytans högsta möjliga nivå högre än 
påfyllningsrörets mynningsöppning, s~all påfyll
ningsröret förses med en backventrl. 

55 § . 
Ansluter sig rörsystemet till en anläggning 

eller ett upplag, skall beträffande konstruktio
nen, tillverkningen, utrustningen, förläggningen 
och besiktningen av rörsystemet förutom be
stämmelserna i detta beslut iakttagas vad i 
SFS-standard, varom tekniska inspektoratet för
ordnat att den skall iakttagas, eller i av tek
niska inspektoratet meddelad anvisning är be
stämt. 

Faller ovan i l mom. avsett rörsystem under 
tryckkärlslagstiftningen, . länder beträffande rör~ 
systemet dessutom ti:ll efterrättelse vad om 1 

tryckkärlslagstiftningen avsedda rörsystem är 
stadgat och föreskrivet . 

Ventiler . 

56 §. 
Konstruktionsmaterialet och tatrungarna i 

en ventil skall vara beständiga mot den bränn
bara vätskas frätande och lösande inverkan 
som de kommer i beröring med. I en ventil 
som befinner sig ovan jord skall konstruktions
materialet dessutom vara beständigt mot brand
belastningar. 

Tryckklassen för en vemil skall vara minst 
lika stor som det största tillåtna drifttrycket 
för rörsystemet, dock minst 6 bar. I fråga om 
en ventil, som är fäst vid en cistern med cirku
lär botten och vertikal mantel samt en volym 
över 500 m\ skall tryckklassen dock vara minst 
16 bar. 

Uppvärmning av brännbar vätska i cistem . 

57 §. 
Konstruktionsmaterialet för en värmare, som 

befinner sig inne i en cistern, skall vara bestän
digt mot den vätska som skall värmas upp. 

Värmaren skall dimensioneras så, att temp.. 
raturen vid dess yta icke kan bli så hög, a 
den förorsakar fara vid drift . Värmaren s 
vid behov förses med regleringsanordningar 
vilka förhindrar att den brännbara vätskan 
cisternen kan bli överupphettad. 

Elektrisk värmare skall till sin konstruktio 
motsvara av elektriska inspektoratet utfärda 
föreskrifter. 

8 kap. 

El utrustning. 

58 §. 
Beträffande elinstallationerna i utrymme 

där brännbar vätska tillverkas, tekniskt anv~ 
des, hanteras eller upplagras, ävensom' elap 
rater som användes i dessa utrymmen länder 
av elektriska inspektoratet utfärdade elsäkt. 
hetsföreskrifterna (A 1-7 4 ) till efterrättelse. 

59 §. 
Vid utrymmesklassificering länder för upr 

lagringsplats standarden SFS ·3350, för distt 
butionsstation standarden SFS 3352 och · 
hamnområde standarden SFS 3355 samt a 
elektriska inspektoratet utfärdade föreskrift 
till efterrättelse. 

Uppstår tvivel om till vilken utrymmeskla< 
ett utrymme hör, avgöres saken av teknis~ 

I utomhus b~lägen __ tillv_erkningsanläggnin_~, 
knisk användnmgsanlaggn~?-g eller .. plats for 

re k ässig hantering av brannbar vatska skall 
Y! esm minst en köldsäker handsläckare av 
finnas B II c på en lätt och tryggt tillgänglig 
kl
1
ass i närheten av varje punkt där brännbar 

p ats 
vätska kan rinl na ubt. .. o 

Brandchef wn estamr::-a, att pa synner-
Ii n farliga ställen skall forutom handslackare 
fge as större flyttbara släckare. 
JIIFörutom med flyttbara släckare skall i denna 
aragraf avsedda utrymmen och platser även-

p m upplagringsplats vid behov vara utrustade 
:ed brandposter. jämte slangar. 

Vad i l och 2 mom. är föreskrivet gäller 
icke fall där hantering av brännbar vätska ej 
förutsätter tillstånd eller inspektion. 

Till cistern anslutna släcknings- och 
k ylanordning ar. 

62 §. 
Cistern om mer än 500 m3

, som innehåller 
brännbar vätska av ldass I eller II, ävensom 
cistern om mer än l 000 m3

, som innehåller 
brännbar vätska av klass III, skall förses med 
släcknings- och/ eller kylanordningar i enlighet 
med standarden SFS 3357. 

Släckningsplan . 

63 §. inspektoratet. 
60 §. För en tillverkningsanläggning, teknisk an-

Cisterner och rörsystem ävensom ~ vändningsanläggning och upplagringsplats, där 
maskiner och anordningar som användes vit mängden upplagrad brännbar vätska är 500 m3 

tillverkning, teknisk användning eller hanterin. eller mer, skall ägaren eller innehavaren upp
av brännbar vätska skall jordas. Jordningsrna göra en släckningsplan för brand med utred
ståndet får vara högst 20 ohm. ning om primärsläckningsberedskapen och för

9 kap. 

utsättningarna för släckningsarbete. Släcknings
planen skall tillställas kommunens brandchef. 

Släckningsredskap. Allmänna bestämmelser om hantering av eld. 

Primärsläckningsredskap. 64 §. 
I tillverkningsanläggning, i teknisk använd-

61 § . ningsanläggning, på distributionsstation i utrym-
I utrymme, där brännbar vätska av klass me, där brännbar vätska hanteras upprepat 

eller II tillverkas, tekniskt användes, hantel! samt i upplag är uppgörande av eld och tobaks~ 
eller i annan än sluten löscistern upplagr~ rökning förbj udna. Tobaksrökning kan dock 
skall finnas handsläckare av klass B III,~ tillåtas på särskilt anordnad plats, där den icke 
placerade, att en handsläckare är tHlgängl1g .. medför brandfara. 
högst 5 m~ters avstån_d från varje punkt, da • Ovan i l mom. avsedda utrymmen och om
brännbar vatska .. kan -~mna ut:. f a.den skall vara försedda med på lämpliga 
. I utrymme, d~r brann~_ar vatska av klass l~ stallen plac~rade tydligt synliga förbudsskyltar 

tillverkas, tekmskt anvandes, hanteras ell mot hantermg av eld och tobaksrökning. 
i annan än sluten löscistern upplagras, ska 
finnas minst en handsläckare av klass B III 
på högst 3 meters avstånd från huvudutgångeo 

. 65 §. 
Svetsning, användning av gnistbildande ap-

parater och annat motsvarande arbete i ovan i 
64 § l mom. avsedda utrymmen och på i 
samma lagrum avsedda områden är tillåten 
endast med tillstånd av driftsövervakaren eller 
upplagsföreståndaren eller av denne skriftligt 
bemyndigad person, eller ock sedan kommu
nens brandchef på förhand underrättats om 
verksamheten. 

10 kap. 

Ibruktagande av anläggning och upplag. 

Besiktning för tagande i bruk. 

66 §. 
Beträffande besiktning •skall, förutom vad 

därom är sagt i förordningen om brännbara 
vätskor, iakttagas vad i SFS-standard, om vil
ken tekniska inspektoratet förordnat att den 
skall lända till efterrättelse, eller i av tekniska 
inspektoratet meddelad anvisning är bestämt . 

Före besiktning för tagande i bruk skall till
verkaren eller importören förvissa sig om att 
cisternen vid behov genomgått i 43-47 §§ av
sedd konstruktionsbesiktning. 

Tryck- och täthetsprovning av cistern 
och rörsystem. 

67 §. 
Cistern skall underkastas tryck- eller täthets

prov i enlighet med vederbörande i 3 7 § 
nämnda SFS-standard eller beslutet om god
kännande. 

I fråga om cistern, vars volym överstiger 
500 rp3

, utföres täthetsprovet under över
vakning av en av tekniska inspektoratet för
ordnad eller godkänd besiktningsman eller 
brandmyndighet. 

Den som övervakar täthetsprovet skall åt 
tillverkaren av cisternen utfärda ett intyg över 
verkställt täthetsprov. 

68 § . 
I fråga om rörsystem skall tätheten före be

siktning för tagande i bruk konstateras genom 
ett tryckprov. Provtrycket skall vara minst 1,3 
gång så stort som det största tillåtna drift
trycket, dock minst 6 bar. 

De rördelar jämte utrustning, som vid 
drift blir utsatta för undertryck, testas med ett 
övertryck av minst l bar. 

Tryckprovet utföres med användnina av 
vatten eller i undantagsfall annan av b~sikt
ningsmannen vid tekniska inspektoratet god
känd ofarlig, för äpdamålet lämpad vätska med 
låg ytspänning. 
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Rörsystem anses ha tillräcklig täthet, .. ?m 
provtrycket efter det att temperature~ utjam
nat sig icke under de nästa 15 .. mmuterna 
sjunker i det under tryck varan~e rorsystem7t. 

Kräves av rörsystem att det pa grund av sltt 
innehåll eller av annat skäl skall vara synner
ligen tätt, kan man förutom vätsketryc~~proyet 
verkställa ett gastrycksprov genom anvandrung 
av luft eller inertgas. Provtrycket får då vara 
högst 0,1 gång så stort som det största till
låtna drifttrycket, dock högst l bar. 

Önskar man vid gastrycksprov använda 
större provtryck än det i 5 mom. avsedda, el
ler önskar man på särskilda skäl ersätta vätske
trycksprovet genom . ett gastrycksprov, skall 
härtill utverkas tillstånd av tekniska inspekto
ratets distriktsbyrå. 

Anvisningarna rörande drift och service. 

69 §. 
För tillverkningsanläggning, teknisk använd

ningsanläggning och upplag, fö! var.s hållande 
crrundläggningstillstånd av tekruska mspek_tora
~et är erforderligt, skall dess ägare eller u~ne
havare ombesörja skriftliga drifts- och service
anvisningar rörande hantering av brä_nnbar 
vätska. Dessa anvisningar skall företes vid be
siktnings tillfället. 

Anvisningarna skall meddelas m~dlemmarna 
av anläggningens eller upplagets dn~tspersonal. 
Periodiskt skall kontrolleras, att dnftspersona
len behärskar anvisningarna. 

Vad i 1 mom. är sagt gäller även utrymmen 
där yrkesmässigt på en gång hanteras brännbar 
vätska i mängder som överstiger 10 m3

• 

11 kap. 

Särskilda bestämmelser. 

70 §. 
Medför iakttagandet av bestämmelserna i 

detta beslut i något fall oskäligen stora kost
nader eller betydande olägenhet och kan av-

Helsingfors den 19 november 1976. 

sedd säkerhet uppnås på annat sätt, kan i för 
ordningen om brännbara vätskor avsedd til 
ståndsoeviljande myndighet eller förrättare ~ 
inspektion på villkor, som den finner p~ 
lade, medge undantag från detta besluts ~ 
stämmelser angående förläggningen av cist~ 
ner och anordningar för brännbara vätsk~ 
samt brandsäkerheten i byggnader. 

Tekniska inspektoratet kan förutom va 
ovan sagts på i l mom. föreskrivna vil!k0 
medge undantag även från a!ndra bestärnmelst 
i detta beslut. 

71 §. 
Förutom vad i detta beslut eller i standar 

varom med stöd av detta beslut förordnats 3 
den skall iakttagas, föreskrivits om avstånd 
till annans gräns, allmän väg och byggnad l~ 
der till efterrättelse vad därom är annorstädt 
särskilt stadgat. 

72 §. 
Detta beslut träder i kraft den l septem\x:j 

· 1977, dock så, att löscisterner, vilka t~llverka· 
eller importerats före detta besluts Ikrafttt' 
dande, får fortsättningsvis ända till den l j 

nuari 1980 användas för upplagring, förvar~ 
och transport av för försäljning eller över! 
telse avsedd brännbar vätska, trots att ciste: 
nen ej är försedd med i 49 § avsedd farlighet 
etikett. 

Genom beslutet upphäves handels- oc 
industriministeriets beslut den 29 decem~ 
1954 om brännbara vätskor (498/54) järn· 
däri senare gjorda ändringar. 

I fråga om sådan tillverkning, teknisk ru 

vändning, hantering och upplagring av . brä.nr 
bar vätska, för vilken ansökan om tillsta[ 
inlämnats till myndighet före detta beslu 
ikraftträdande, får dock det upphävda beslutt 
tillämpas. .. 

Tekniska inspektoratet äger rätt att fot 
skriva begränsningar @ller andra villkor för 
3 mom. avsedd verksamhet, om det anses. ~ 
forderligt för förhindrande av person-, milJ 
eller egendomsskador. 

Minister C. G. A minoff 

Industriråd M. Hiilosvuo 

Nr 921-922, 3 ark, utgiven i Helsingfors, den 26 november 1976. 
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LAGUTSKOTTETS BETÄNKANDE nr 32/1976-77 

med anledning av landskapsstyrelsens fram

ställning till Landstinget med förslag 

till landskapslag angående ändring av 

1 och 2 §§ landskapslagen om tillämpning 

av vissa i riket gällande författningar 

rörande explosionsfarliga ämnen. 

Med anledning av ovannämnda fnamställning, varöver Landstinget in

begärt lagutskottets utlåtande, får utskottet vördsamt anföra föl

j ande. 

Lagutskottet har erfarit att förordningen om Brännbara vätskor 

(FFS 921/76) och handels- och industriministeriets beslut angående 

tillämpningen av sagda förordning (FFS 922/76) har ersatt mot

svarande mer än 20 år gamla författningar, vilka genom flera före

tagna ändringar blivit overskådliga. Eftersom de nu till antagande 

föreliggande författningarna närmast är att uppfatta som förtyd

liganden av tidigare författn i ngar och då Landstinget tidigare an

tagit rikets författningar rörande explosionsfarliga ämnen, vilken 

blankettlag för övrigt seriast . ändrabs genom landskapslag den 19 

december 1974 (54/74), anser utskottet framställningen motiverad . 

Med hänvisning till det anförda får lagutskottet vördsamt föreslå 

att Landstinget måtte antaga lag

förslaget oförändrat. 

Mariehamn den 18 mars 1977. 

ko(:)~ s A v.'1~ar: /J 
.r~~~~~~/~--7 

an-Erik Lindfors 

o rdförande 

sekreterare 

Närvarande i utskottet: ordföranden Lindfors, ledamöterna Dahlman, 

Be rg och Elmer Jansson samt ersättaren Bergroth. 


