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om
hantering av brandfarliga varor
Blanketten skickas till

Datum

Diarienummer (fylls i av mottagaren)

Räddningstjänsten Östra Skaraborg
Majorsgatan 1
541 41 Skövde

1 Sökande
Namn

Person-/Organisationsnummer

Postadress

Postnr och ort

Telefon

E-postadress

Mobiltelefon

Fakturaadress

Postnr och ort

Ev. referensnummer

2 Plats för hantering
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Postnr och ort

3 Anmälan av föreståndare och personer med betydande inflytande
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare
för verksamheten. Föreståndare samt personer med betydande inflytande ska enligt 9 och 19 §§ lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor anmälas till tillståndsmyndigheten. Uppgifter om utbildning, erfarenhet för föreståndare bifogas
tillståndsansökan.
En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga
skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en
föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att hen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska anmäla
till tillståndsmyndigheten vilka som är föreståndare för hanteringen samt personer med betydande inflytande. Anmälan sker i
bilaga 1.

4 Hanteringen innebär
Förvaring

Tillverkning

Användning

5 Verksamhetsbeskrivning

Försäljning

Verksamhetsbeskrivning bifogas som bilaga

Beskrivning av verksamheten som avser hantera de brandfarliga varorna

6 Hanterade varor
Namn på varan

Hanterade varor bifogas som bilaga
Brandklass

Mängd i liter

Förvaring (flera val möjliga)
Cistern i mark,
Cistern ovan mark,
Lös behållare
I byggnad,
Utomhus,
Annan förvaring ……………...
Cistern i mark,
Cistern ovan mark,
Lös behållare
I byggnad,
Utomhus,
Annan förvaring ……………...
Cistern i mark,
Cistern ovan mark,
Lös behållare
I byggnad,
Utomhus,
Annan förvaring ……………...
Cistern i mark,
Cistern ovan mark,
Lös behållare
I byggnad,
Utomhus,
Annan förvaring ……………...
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Cistern i mark,
Cistern ovan mark,
Lös behållare
I byggnad,
Utomhus,
Annan förvaring ……………...
Cistern i mark,
Cistern ovan mark,
Lös behållare
I byggnad,
Utomhus,
Annan förvaring ……………...

7 Bilagor
Bilagor som alltid ska bifogas ansökan
Riskutredning
Situationsplan
Planritningar
Bilagor som, vid behov, ska bifogas ansökan
Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan

Bilagor som ska bifogas ansökan vid förvaring i cistern
Certifikat/typgodkännande för cistern
Installationskontrollrapport för cistern (endast för nya cisterner)
Kontrollrapport från återkommande kontroll av cistern
Planritningar med cistern och eventuell invallning inritad
Konstruktionsritningar för cistern och tillhörande konstruktion
Flödesschema för anläggningen
Teknisk beskrivning av anläggningen

Underskrifter
Ort och datum
Sökande, underskrift

Namnförtydligande

Räddningstjänstens hantering av personuppgifter framgår på www.rtos.se/personuppgifter.
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Bilaga 1. Anmälan av föreståndare och personer med betydande inflytande
Anvisningar
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska utse en eller flera föreståndare
för verksamheten. Föreståndare samt personer med betydande inflytande ska enligt 9 och 19 §§ lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor anmälas till tillståndsmyndigheten. Uppgifter om utbildning, erfarenhet för föreståndare bifogas
tillståndsansökan.
En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med iakttagande av de övriga
skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en
föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att hen ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor enligt lag om brandfarliga och explosiva varor ska anmäla
till tillståndsmyndigheten vilka som är föreståndare för hanteringen samt personer med betydande inflytande.

Lämplighetsprövning
Den som söker tillstånd samt personer med betydande inflytande över verksamheten ska enligt 19 § lag (2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor lämplighetsprövas. Lämplighetsprövning gäller ej föreståndare. Lämplighetsprövningen utgörs
av en bedömning av Polismyndigheten enligt 14 § förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.
Personer med betydande inflytande är ex; för ett aktiebolag - VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande
aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att personen anses kunna utöva ett betydande
inflytande över bolagets verksamhet, för ett handelsbolag eller kommanditbolag - Bolagsmän, verklig huvudman (om det finns
någon utöver bolagsmännen), för en ekonomiska förening - CD och styrelseledamöter, för en ideell förening - Ordförande och
övriga medlemmar i styrelsen.

Anmälare
Namn

Person- eller organisationsnummer

E-postadress

Postadress

Postnr och ort

Telefon

Kontaktperson

Telefon, kontaktperson

Följande personer anmäls som föreståndare (lämplighetsprövas ej)
Namn

Telefonnummer

Följande personer har betydande inflytande
Namn

Telefonnummer

Person- eller samordningsnummer

Om utrymmet inte räcker till kan fler namn bifogas i form av en bilaga.

Hantering av personuppgifter
Observera att du som lämnar denna anmälan är skyldig att vidareförmedla denna information till personerna som listats på
blanketten.

