Varslingsplan og HMS-info
til våre kunder
VARSLINGSPLAN
Vedlagt finner du vårt forslag til varslingsplan for våre kunder. Vi anbefaler at dette
fylles ut digitalt og henges opp som oppslag i nærheten av gassanlegget og på
møterom, kontorplasser eller andre steder der dette vil være formålstjenlig.
Ved akkreditert kontroll av ditt gassanlegg må du vise til at du har en varslingsplan.

GENERELL HMS-INFO
Alle eiere av gassanlegg er ansvarlige for at gassanlegget er registrert i Altinn
og at anlegget er bygget og blir vedlikeholdt etter retningslinjer fra Direktoratet for
Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB).
Før første leveranse til nye gassanlegg skal Flogas ha kopi av innmeldingskvitteringen fra Altinn og en erklæring på ferdigstilt anlegg fra den sertifiserte
gassmontøren.
Dersom du har spørsmål som gjelder ditt gassanlegg, eller har nyansatte som trenger
opplæring, så anbefaler vi at du tar kontakt med din lokale gassmontør.
I tillegg kan du lese detaljert om alt som kreves av deg som eier og bruker
av et gassanlegg i DSB sin temaveiledning om bruk av farlig stoff.
Alternativt kan du ta kontakt med oss på Flogas så hjelper vi deg.
Du trenger ikke være ekspert på gass. Det er det vi som er!
Sikkerhetsdatablad for produktet kan lastes ned på Flogas’ hjemmesider.

BESTILLING AV PROPANGASS:
90 24 80 00 (08:00 – 16.00) / propan@flogas.no
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VARSLINGSPLAN
LPG (PROPAN)

VED GASSLEKKASJE KONTAKTER DU:
1.
1

Brannvesenet:

110

2.
2

Bedriftens/anleggets HMS - ansvarlige:
Navn:
Tlf.:

3.
3

Bedriftens/anleggets gassmontør:
Navn:
Tlf.:
Varslingsrekkefølge vil variere med situasjonen.
Øvrige varslingstelefoner i planen kontaktes etter behov:

4.
4

Politi:

112

5
5.

Ambulanse:

113

Ved gasslekkasje eller brann i utlekket gass må man om mulig
stenge av gasstilførselen til lekkasjestedet, eventuelt stenge på
gasstanken om dette kan gjøres uten risiko.
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