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BMa-11739-v.3 Blankett: Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarlig vara 

Ansökan om tillstånd till hantering av brandfarliga varor enligt 16 § lagen 
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Ansökan avser: Ifylld blankett skickas till: 

 nytt tillstånd Brandkåren Attunda 
Box 464 
191 24 Sollentuna 
mail@brandkaren-attunda.se 

 förändring av tillstånd, diarienummer _____________________
 förlängning av tillstånd, diarienummer ____________________
 ny tillståndshavare till befintligt tillstånd,

diarienummer _____________________

1. Sökande

Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn) Organisations-/Personnr (10 siffror) 

Postadress Postnummer Postort 

E-postadress 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  

Fastighetsbeteckning 

Fastighetens adress (gatuadress, postnummer och ort) 

Faktureringsuppgifter om andra än ovan 

Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn) Organisationsnr (10 siffror) 

Postadress Postnummer Postort 

Fakturareferens 
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2. Föreståndare
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) utse en eller flera
föreståndare för verksamheten. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.
Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och
befogenheter samt avtal om föreståndaruppdraget ska bifogas ansökan.

Föreståndare 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr (10 siffror) 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  

Föreståndare 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr (10 siffror) 

E-postadress 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  

3. Uppgifter om hanteringen som ansökan omfattar
Typ av produkt(er) 
(t.ex. gasol, acetylen, aerosoler, 
bensin, E85, diesel, peroxid) 

Typ av vara Flampunkt 1 
(ᵒC) 

Mängd 2 

(liter) Typ av behållare 
Hanteringsplats 

Brandfarlig gas 

Brandfarlig vätska

Brandreaktiv vara 

Cistern i mark   

Cistern ovan mark 

Lös behållare 

Inomhus   

Utomhus3 

Brandfarlig gas 

Brandfarlig vätska

Brandreaktiv vara 

Cistern i mark   

Cistern ovan mark 

Lös behållare 

Inomhus   

Utomhus3 

Brandfarlig gas 

Brandfarlig vätska

Brandreaktiv vara 

Cistern i mark   

Cistern ovan mark 

Lös behållare 

Inomhus   

Utomhus3 

Brandfarlig gas 

Brandfarlig vätska

Brandreaktiv vara

Cistern i mark   

Cistern ovan mark 

Lös behållare

Inomhus   

Utomhus3

Brandfarlig gas 

Brandfarlig vätska

Brandreaktiv vara

Cistern i mark   

Cistern ovan mark 

Lös behållare

Inomhus   

Utomhus3

Brandfarlig gas 

Brandfarlig vätska

Brandreaktiv vara

Cistern i mark   

Cistern ovan mark 

Lös behållare

Inomhus   

Utomhus3

Brandfarlig gas 

Brandfarlig vätska

Brandreaktiv vara

Cistern i mark   

Cistern ovan mark 

Lös behållare

Inomhus   

Utomhus3

Brandfarlig gas 

Brandfarlig vätska

Brandreaktiv vara

Cistern i mark   

Cistern ovan mark 

Lös behållare

Inomhus   

Utomhus3

1. Flampunkt är endast aktuellt att ange för brandfarliga vätskor. Flampunkten framgår av produktens säkerhetsdatablad.
2. Mängd – Mängden brandfarlig gas och vätska ska uppges i liter. Mängden brandreaktiva varor kan anges i sammanlagd vikt eller volym.
3. Med utomhus avses att både behållare och förbrukningsapparat är placerade utomhus. Annars är hanteringen inomhus. 



  

  3 (3) 

 

4. Plats för kompletterande information om ansökta mängder: 

 

 

 

5. Till ansökan bilagda handlingar 

Markera i rutorna nedan de handlingar som biläggs ansökan. Vilka handlingar som ska skickas in med 
tillståndsansökan är beroende av hanteringen. Handlingarna i den vänstra kolumnen ska dock i stort 
sett alltid bifogas ansökan, oavsett hantering. 

 Verksamhetsbeskrivning  Explosionsskyddsdokumentation 

 Plankarta  Klassningsplan 

 Situationsplan  Elinstallationsintyg 

 Planritning  Kontrollrapport för cistern (konstruktions-
/installations-/återkommande kontroll) 

 Riskutredning  Kontrollrapport tryck- och täthetskontroll 
för ny gasolanläggning 

 Anmälan av föreståndare   

 Drift- och skötselinstruktioner   

6. Underskrift 

Datum 

 

Sökandes underskrift 

 

Namnförtydligande 
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