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Ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara
Ifylld blankett skickas till:
Räddningstjänsten
Vikingagatan 34
891 38 Örnsköldsvik

Ansökan avser
Nytt tillstånd
Mindre ändring av befintligt tillstånd

1. Sökande
Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Postadress

Organisations-/personnr (10 siffror)

Postnummer

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Postort

E-postadress

Kontaktperson (namn, telefon dagtid, mobiltelefon, e-postadress)

Faktureringsuppgifter om andra än ovan
Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Postadress

Organisations-/personnr (10 siffror)

Postnummer

Postort

Postnummer

Postort

2. Fastighet
Fastighetsbeteckning (där hantering avses)
Postadress

3. Föreståndare
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten.
Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare,
föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt avtal om föreståndaruppdraget ska
bifogas ansökan.

Anmälan av föreståndare görs på separat blankett.

Postadress

Räddningstjänsten
SE-891 38 Örnsköldsvik
Org nr 212000-2445

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Postgiro

www.ornskoldsvik.se

0660-787 50

125890-4

Förvaltningens e-postadress

Fax

Bankgiro

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-787 70

188-4774

Vikingagatan 34
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4. Verksamhet
Kort beskrivning av verksamheten och hur den brandfarliga varan hanteras.

Kan lämnas som en bilaga.

Namn på varan

Typ av vara
Klass 1,2,3
Gas
Brandreaktiv

Mängd i liter Typ av förvaring
Cistern ovan/under mark, inom/utomhus
Lösa behållare inom/utomhus
Annan förvaring

Förteckningen kan lämnas som en bilaga.

5. Följande dokument fordras för att ansökan ska kunna behandlas
Riskutredning
Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet.
Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs enligt gällande föreskrifter, allmänna
råd, standarder, normer eller anvisningar som Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB) accepterat anses kravet på utredning av riskerna uppfyllt. Detta innebär
att det kan vara tillräckligt om riskutredningen är en beskrivning av hur man gjort detta.
Väljer man däremot att frångå ovanstående regler ska riskutredningen visa hur man med
den alternativa lösningen uppnår minst samma skydds- och säkerhetsnivå.
Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel
vara meritförteckning eller utbildningsintyg.
Dokument som anger föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt att
denna/dessa personer har accepterat föreståndarskapet. Kan till exempel vara kopia
av avtal mellan arbetsgivare och föreståndare.
Postadress

Räddningstjänsten
SE-891 38 Örnsköldsvik
Org nr 212000-2445

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Postgiro

www.ornskoldsvik.se

0660-787 50

125890-4

Förvaltningens e-postadress

Fax

Bankgiro

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-787 70

188-4774

Vikingagatan 34
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Plankarta som är måttsatt och visar anläggningsområdet, t.ex. hur byggnader, cisterner,
interna körvägar, lastnings- och lossningsplatser, lagerplatser, spillzoner, förbudsområden
etc. är placerade. Även omgivande bebyggelse, vägar, industrier, upplag etc. ska framgå.
Skydds- och säkerhetsavstånd ska kunna utläsas. Områdets topografi bör också framgå.
Ritningar över byggnader och anordningar där brandfarlig vara hanteras.
Följande ska framgå.
• Verksamhetens yta om flera verksamhetsutövare finns i byggnaden
• Yttre utformning (fasadritningar)
• Utrymmen där brandfarliga varor hanteras
• Uppgifter om brandcellsindelning och brandteknisk klass, utrymningsvägar etc.
• För cisterner avsedda för brandfarliga vätskor i byggnad anges produkt och volym
i respektive utrymme (även brandfarliga kylmedia och köldbärare redovisas)
• För brandfarlig vätska i lösa behållare, anges den sammanlagda volymen uppdelad
på utrymme, vätska och klass
• Område med cistern avsedda för brandfarlig gas, pump, förångare,
säkerhetsventiler mm,
• För gas i lösa behållare anges den sammanlagda volymen uppdelad på utrymmen
och gastyp
• Ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och
vid behov tryckförhållanden
Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. från anbudsunderlaget.
Explosionsskyddsdokumentation enligt föreskrifterna SRVFS 2004:7 om
explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor.
För cisterner tillkommer i förekommande fall
• Planritning med cisterner och eventuell invallning
• Teknisk beskrivning
• Konstruktionsritningar
• Flödesschema
• Tidsschema för kontroller
• Certifikat/typgodkännande
• Installationskontrollrapporter
• Kontrollrapporter för återkommande kontroll
Senast vid avsyningstillfället ska följande redovisas
• Uppgift om föreståndare
• Elinstallationsintyg, om explosionsskyddsdokumentation krävs
• Överensstämmelseintyg samt tryck- och täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning
• Täthetsprotokoll, för befintlig gasolanläggning
• Egenkontrolljournal
• Drift- och skötselinstruktioner på svenska
• Instruktioner vid brand och läckage
• Skyltning och märkning
Postadress

Räddningstjänsten
SE-891 38 Örnsköldsvik
Org nr 212000-2445

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Postgiro

www.ornskoldsvik.se

0660-787 50

125890-4

Förvaltningens e-postadress

Fax

Bankgiro

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-787 70

188-4774

Vikingagatan 34
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6. Underskrift
Sökandes underskrift

Ort, datum

Namnförtydligande

Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din ansökan är en offentlig handling.

Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarlig vara
Här får du information om hur man fyller i blanketten för tillståndsansökan.
Beskrivningen nedan följer ansökningsblanketten punkt för punkt.
Punkt 1. Sökande
Det är den som avser att bedriva verksamheten som ska söka tillståndet till hantering.
Kan sökas av såväl en fysisk som juridisk person.
Punkt 2. Fastighet
Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart, gravationsbevis m.m.
Punkt 3. Föreståndare
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare för verksamheten. En
föreståndare ska vara lämplig för uppgiften. Han/hon ska ha goda kunskaper och god
erfarenhet av de varor som hanteras, och av den verksamhet som hanteringen ingår i.
Punkt 4. Verksamhet
Beskriv kortfattat viken typ av verksamhet som avses bedrivas. Beskrivningen ska
fokusera på hur de brandfarliga varorna hanteras.
Namn och klass ska framgå för respektive brandfarlig vara tillsammans med information
om hur förvaringen ska ske. Information om vilken klass de brandfarliga varorna tillhör
framgår bland annat av leverantörens produktblad. Ytterligare information om
klassificering och definitioner finns på MSB (Myndigheten för Samhällsskydd och
Beredskap) hemsida, www.msb.se.
Mängden brandfarlig gas och brandfarlig vätska ska anges i liter.
Punkt 5. Följande dokument fordras normalt för att ansökan ska kunna behandlas
Handläggning av ärendet kommer inte att påbörjas förrän ansökan är komplett. Då insänd
ansökan är komplett skickas en mottagningskvittens. Om ansökan inte är komplett
skickas en begäran om komplettering. Från och med att ansökan är komplett har
myndigheten tre månader på sig att behandla ärendet.
Har du ytterligare frågor kring ansökan, kontakta
Räddningstjänsten Örnsköldsvik, Tfn 0660-787 50
Postadress

Räddningstjänsten
SE-891 38 Örnsköldsvik
Org nr 212000-2445

Besöksadress

Hemsida

Telefon

Postgiro

www.ornskoldsvik.se

0660-787 50

125890-4

Förvaltningens e-postadress

Fax

Bankgiro

samhallsbyggnad@ornskoldsvik.se

0660-787 70

188-4774

Vikingagatan 34
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