Sid 1(2)

Tillståndsansökan

Brandfarlig vara

Ansökan avser
nytt tillstånd
ändring av befintligt tillstånd med diarienummer…………………………………………

Sökande
Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Organisations-/personnr (10 siffror)

Postadress
E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

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

Organisations-/personnr (10 siffror)

Postadress

Ev. referens

Fastighet
Fastighetsbeteckning där hanteringen ska ske
Postadress (om annan än ovan)
Fastighetsägare om annan än sökande*

*Om annan fastighetsägare än sökande, fyll även i bilaga 1 separat.

Verksamhet
Kort beskrivning av verksamheten (kan lämnas som bilaga)

Namn på den brandfarliga varan

Brandfarlig
gas

Brandfarlig
aerosol

Vätska med
flampunkt
<60°C

Vätska med
flampunkt
60–100°C

Mängd (l)

Förvaringsplats

Webbplats

E-post

Räddningstjänsten Karlstadsregionen

raddningkarlstad.se

raddningstjansten@karlstad.se

Organisationsnr

Postadress

Besöksadress

Telefon

Fax

Säte

Bankgiro

Räddningscenter Sandbäcken
653 40 Karlstad

Infanterigatan 20

054-540 28 80

054-18 83 57

Karlstad

5520-8169

222000-1230

Sid 2(2)

Följande dokument krävs för att ansökan ska kunna behandlas:
Dokumentationen ska bifogas ansökan.
•
•
•
•

•
•
•

•

Riskutredning ska utföras enligt 7 § i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och
bifogas tillståndsansökan. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån
verksamhetens komplexitet.
Karta/ritning som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna
industrier, vägar etc. Områdets topografi ska framgå.
Situationsplan som visar anläggningsområdet t.ex. hur byggnader, cisterner, interna körvägar,
lastnings- och lossningsplatser, förbudsområden etc. avses förläggas.
Ritningar över byggnader där brandfarlig vara avses förvaras. För varje byggnad ska det framgå
– dess yttre utformning där hantering sker (fasadritningar där så behövs, för att visa närbelägna
fönster etc.)
– dess funktion och rummens funktioner
– uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass
– ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och
tryckförhållanden.
Processbeskrivning av verksamheten.
Klassningsplaner enligt föreskrifterna SRVFS 2004:7.
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:
– Anmälan om föreståndare.
– Elinstallationsintyg, om klassningsplan 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.

Underskrift
Ort

Datum

Underskrift

Namnförtydligande

Ansökan skickas till Räddningstjänsten Karlstadsregionen, Räddningscenter Sandbäcken, 653 40 Karlstad.

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter

De personuppgifter du lämnar till oss behöver vi för att kunna handlägga ditt ärende. Vi hanterar dina
uppgifter med stöd av gällande dataskyddslagstiftning och den lagliga grunden myndighetsutövning.
Det är direktionen för Räddningstjänsten Karlstadsregionen som är personuppgiftsansvarig för uppgifterna.
Vi har kvar dina uppgifter den tid som behövs för att vi ska kunna uppfylla våra skyldigheter. Mer information
om hur vi behandlar dina uppgifter, vilka rättigheter du har och hur du kontaktar oss finns på vår webbplats
raddningkarlstad.se/personuppgifter.

