ANSÖKAN OM TILLSTÅND FÖR HANTERING AV
BRANDFARLIG VARA
Rev 2019-01-07

Ansökan enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva
varor, §16

Datum (åååå-mm-dd)

Ansökan om tillstånd för hantering inom Gislaved eller Gnosjö kommun
ska göras skriftligen. Ansökan, genomförd riskutredning och övriga
handlingar som sökanden vill åberopa ska skickas tillsammans med
ansökan.

Ansökan med bilagor skickas till:
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö
Gislaveds kommun
332 80 Gislaved

Plats och sökande

Förklaring: Här avses platsen där hanteringen ska ske. Med
namn på sökande avses den juridiska eller fysiska person
som ska hantera varorna. Personnr avser ansökan av fysisk
person.

Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) som söker tillståndet
Fastighetsbeteckning för hanteringen
Fastighetens adress (ej postadress) för hanteringen inkl gata och ort
Ombudets/firmatecknarens titel och namn

Personnr/Organisationsnr

Postadress till sökande (utdelningsadress, postnummer och postort)

Telefon (även rikt nr)

Fakturaadress (om den inte är samma som ovan)

Ansökan avser
Nytt tillstånd

Förnyat tillstånd

Utökat tillstånd

Förklaring: Kryssa i samtlig hantering som ansökan avser.
Verksamhet avser t ex svetsning eller försäljning. Ange i
övriga upplysningar om det är olika hantering av olika varor.

Hanteringssätt

Förvaring

Försäljning

Yrkesmässig tillverkning av vara

Innehavarbyte

Förbrukning

Yrkesmässig bearbetning av vara

Annan typ av hantering, ange vad:

Beskrivning av verksamheten där hanteringen sker (kan anges i bilaga)

Hanteringsplats/-platser (kan anges i bilaga) – t ex i svetsrum, verkstad, kök, lager etc
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Ansökan avser hantering av följande ämnen

Förklaring: Ange namn på gas eller vätska samt klass och total
hanterad mängd. Total mängd i liter för gasvolym, för vätska
total vätskemängd. Ange förvaringsplats och -sätt (t ex lös
behållare i skåp.) Varuförteckning får bifogas som separat
bilaga om antalet rader inte räcker till.

Produktnamn

Förvaringsplats
(inomhus/utomhus, under/ovan
mark, skåp)

Typ
(vätska/gas)

Klass

Mängd

Bilagor
Plankarta (obligatorisk)

Förvaringstyp
(cistern/lös behållare/ etc)

Förklaring: Skicka med samtliga handlingar som ansökan
kräver. Klassningsplaner krävs alltid vid öppen hantering.
Handlingar för cisterner krävs endast vid förvaring i cistern.
Situationsplan (obligatorisk)

Anmälan om föreståndare (obligatorisk, separat blankett)

Ritningar över byggnader/anläggningar (obligatorisk)
Riskutredning (obligatorisk)

Processbeskrivning

Klassningsplaner

Certifikat/kontrollrapporter etc. för cisterner

Övrigt, ange vad: …………………………………………………………………………………………………….

Övriga upplysningar

Förklaring: Här kan övriga upplysningar som sökanden vill
åberopa skrivas i fritext.

……………………………………………

Underskrift (behörigt ombud/firmatecknare)

Namnförtydligande

Samtliga uppgifter som lämnats på denna blankett kommer att behandlas i datasystem för att underlätta tillståndsgivningen och tillsyn enligt
Lag om brandfarliga och explosiva varor. Genom att skicka in denna ansökan medger du denna hantering samt att du att du är informerad om
hur uppgifterna hanteras. För ytterligare information om hur uppgifterna används eller om uppgifterna ändras,
kontakta räddningstjänsten.
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Tillståndsmyndigheten har 3 månader på sig att fatta beslut om tillstånd från datum då komplett ansökan inkommit. I enskilda fall får
tillståndsmyndigheten besluta om förlängd handläggningstid till 6 månader från komplett ansökan.
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