Ansökan om tillstånd för hantering av
brandfarlig vara enligt 9§ lag om brandfarliga
och explosiva varor SFS 2010:1011
Ansökan sänds till:

Räddningstjänsten Skåne Nordväst
Tistelgatan 6
253 75 Helsingborg

1. Ansökan avser
Nytt tillstånd

Förnyat tillstånd

Övertagandande av tillstånd

Komplettering av tillstånd

2. Plats och sökande
Fastighetsbeteckning

Kontaktperson (för- och efternamn)

Verksamhetens namn

Organisationsnummer

Verksamhetens adress

Postnummer

Telefonnummer inklusive riktnummer

Postadress

e-postadress

Fakturaadress om annan än ovan

3. Hanteringen
Hur hanteras den brandfarliga varan? Flera alternativ får anges
förvaring

försäljning

användning

annan hantering

tillverkning

bearbetning

Hur förvaras brandfarlig vätska?
i cistern ovan mark

i cistern i mark

i lösa behållare

i cistern i mark

i lösa behållare

i A-byggnad

i B-byggnad

Hur förvaras brandfarlig gas?
i cistern ovan mark
Hur förvaras brandreaktiva varor?

Var förvarad de brandfarliga varorna?
utomhus

i C-byggnad

4. Hanterade ämnen och mängder
Produktnamn

Flampunkt ˚C

Volym i liter

Förvaringsställe och förvaringsanordning

5. Bilagor
Insändes med ansökan
situationsplan

byggnadsritning

anmälan föreståndare

teknisk beskrivning

intyg om typgodkännande

täthetsprovning

utbildningsbevis föreståndare
besiktningsintyg

systemritning

drift- & underhållsinstruktioner

riskbedömning eller -analys

åtagande att följa FGA 2012

6. Underskrift av behörig firmatecknare

_______________________________________ __

_________________________________

Datum och sökandens underskrift

Namnförtydligande

Personuppgifter som lämnas på denna blankett kommer att bli registrerade i vårt datasystem och användas för ärendets hantering. Alla uppgifter i
detta system är offentliga. Om du vill ha ytterligare information om hur personuppgifterna används eller om du vill att dessa ändras är vi tacksamma
för skriftligt besked om detta.
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Information
1. Ansökan avser
Markera vad ansökan avser. Endast ett alternativ ska anges.





Nytt tillstånd markeras om ni inte har något tillstånd idag.
Förnyat tillstånd markeras om ni har ett tillstånd som snart upphör.
Övertagande av tillstånd markeras om ni har tagit över en verksamhet som har ett tillstånd.
Komplettering av tillstånd markeras om ni ska ha mer brandfarlig vara som hanteras på samma
sätt som det aktuella tillståndet medger. Om ni bygger ny anläggning ska ni söka nytt tillstånd.

2. Plats och sökande
Ange era uppgifter. Verksamhetsadress ska vara den adress där den brandfarliga varan hanteras. Om
tillstånd ska skickas till annan adress måste ni ange det i en bilaga.
3. Hantering
Ni ska ange hur de brandfarliga varorna ska hanteras och hur de kommer att förvaras. Hanteras flera
ämnen på flera olika platser ska detta även beskrivas i en bilaga. Alla brandfarliga och brandreaktiva
varor som hanteras inom er verksamhet ska anges, oavsett mängd. Hanteras många olika ämnen kan
detta anges på en separat bilaga. Observera att bilagan i så fall ska ange ämne/produkt, flampunkt,
mängd i liter och förvaringsställe.
Explosiva varor ska inte anges i denna ansökan. Tillstånd för explosiva varor ansöks separat, se rsnv.se.
Ange vilken typ av byggnad som de brandfarliga varorna kommer att hanteras i.
A-byggnad: Hit hör byggnad där personer som vistas däri inte kan förvänta sig att det finns brandfarlig
vara i byggnaden, exempelvis byggnader som innehåller bostäder, hotell, sjukhus, kontor, varuhus,
restaurang, bibliotek, museum, utställningsbyggnad, skola, kyrka eller annan byggnad med samlingslokal.
B-byggnad: Hit hör fristående byggnad där personer som vistas däri kan förvänta sig att det finns
brandfarlig vara i byggnaden, exempelvis industri, verkstad, parti- eller postorderlager, pumpbyggnad,
bensinstation och laboratoriebyggnad.
C-byggnad: Hit hör friliggande magasin, container, förråd eller liknande. Hit hör även del av byggnad
som med brandvägg utan dörr eller fönster är skild från B-byggnad. Väderskydd är i detta avseende inte
att anse som byggnad.
4. Hanterad ämnen och mängder
I tabellen ska produktnamn/ämne, flampunkt, volym i liter och förvaringsställe anges. Förvaringsstället
ska även anges på byggnadsritning eller situationsplan. Ange också hur förvaring sker, exempelvis i lösa
behållare eller cistern, i klassat skåp, avskilt rum etcetera.
Flampunkt framgår i produktens säkerhetsdatablad.
Brandfarliga vätskor är de vätskor som har en flampunkt som är högst 100 ˚C.
Med brandfarlig gas menas gaser som vid 21 ˚C kan bilda en antändbar gasblandning med luft.
Brandreaktiva varor är de ämnen, blandningar och föremål som anges i särskilda förskrifter som
meddelads av Myndigheten för samhällsskydd eller dess föregångare.
5. Bilagor
Markera vilka bilagor som medföljer ansökan. Vissa bilagor kan vara obligatoriska för att vi ska kunna
hantera ärendet.
6. Underskrift av behörig firmatecknare
Ansökan ska skrivas under av behörig person, exempelvis verksamhetens firmatecknare eller den som
i sin tjänst har tilldelats motsvarande befogenhet
.

Bilaga FGA 2012
Om din ansökan avser nytt eller förnyat tillstånd för flaskgasolanläggning, ska blankett FGA 2012
bifogas till din ansökan. Blanketten finns att hämta på www.rsnv.se.
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