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För mer information om hur du fyller i din ansökan och vilka dokument som krävs, se dokumentet 
Så här fyller du i din ansökan för brandfarliga varor på mittbohuslan.se 

1. Sökande
Juridisk person (Företagets eller personens namn) Person-/Organisationsnr. (10 siffror) 

Utdelningsadress Postnummer  Ort 

E-postadress 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Faktureringsuppgifter 
Namn Ev. referens/kod Organisationsnummer (10 siffror) 

Utdelningsadress Postnummer Ort 

Ev. E-postadress eller Peppol-ID för faktura 

Diarienummer för befintligt tillstånd hos Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
Diarienummer 

Ansökan avser Ansökan för 
☐ Nytt tillstånd
☐ Anmälan av föreståndare
☐ Ändring i befintligt tillstånd

☐ Förvaring av brandfarliga varor
☐ Handel/försäljning brandfarlig vara
☐ Användning brandfarlig vara
☐ Annan hantering

2. Föreståndare
Om flera föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.

Föreståndare 1 

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnummer (10 siffror) 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Föreståndare 2 

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnummer (10 siffror) 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 
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ENDAST om personnummer/samordningsnummer saknas, fyll i uppgifter på person med 
betydande inflytande över verksamheten nedan: 
Namn Födelsedatum 

Bostadsadress Postnummer Ort 

Namn Födelsedatum 

Bostadsadress Postnummer Ort 

3. Prövning av personer med betydande inflytande på verksamheten
När den som söker tillstånd är en juridisk person genomförs i vissa fall en lämplighetsprövning över personer med 
betydande inflytande över verksamheten. Räddningstjänsten avgör när en sådan genomförs. Sådana personer anges 
nedan: 

Namn Person- eller samordningsnummer 

4. Fastighet
Fastighetsbeteckning 

Fastighetsadress Postnummer  Ort 

5. Verksamhet
Kort beskrivning av verksamheten, hur varorna hanteras och vad de används till (kan lämnas som en bilaga). 
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Hanterad mängd 

Namn på den 
brandfarliga 
varan 

brandfarlig
vara (Vätska, 

brandreaktiv 
vara, 
aerosol) 

Flampunkt 
(gäller 

Mängd 
(liter) 

Förvaring 
i cistern 
ovan 
mark 

Förvaring 
i cistern 
under 
mark 

Förvaring 
i lös 
behållare 

Annan 
förvaring 

☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ 
☐ ☐ ☐
☐ ☐ ☐ 

☐ ☐

Förvaringsställe 

☐ Utomhus ☐ A-byggnad ☐ B-byggnad ☐ C-byggnad

Byggnad där människor bor  
samt där människor vistas som inte 
känner till förekommande 
brandfarliga gaser och vätskor, t.ex. 
bostadshus, hotell, sjukhus, kontor, 
restaurang, samlingslokaler. 

Byggnad där det vanligtvis vistas 
människor som förutsätts känna till 
förekommande brandfarliga gaser 
och vätskor, t.ex. bensinstationer, 
industri - eller verkstadsbyggnad. 

Byggnad där människor vanligen 
inte vistas, t.ex. friliggande 
magasin, förråd, container samt del 
av byggnad som är brandtekniskt 
avskild från B-byggnad med vägg 
utan fönster eller dörrar. 

☐

Typ av

gas,
brandfarliga
vätskor)

mailto:raddningstjansten@mittbohuslan.se
http://www.mittbohuslan.se/


RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
  Uddevalla - Lysekil – Munkedal

Tillståndsansökan 
Ansökan om prövning enligt 19 § 
lagen (2010:1011) om brandfarliga 
och explosiva varor 

Brandfarlig vara

4 (5) 

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. raddningstjansten@mittbohuslan.se Tel: +46 10 161 55 00 
www.mittbohuslan.se Organisationsnummer 222000-2808 

6. Följande dokument krävs för att ansökan ska kunna behandlas

Om ansökan enbart gäller godkännande av föreståndare behöver endast dokument som 
styrker föreståndarens kompetens och lämplighet samt ansvarsområde, befogenheter och acceptans av uppdraget 
bifogas. 

☐ Verksamhetsbeskrivning. Bifogas separat om utrymmet på blanketten inte räcker till

☐ Hanterad mängd. Bifogas separat om utrymmet på blanketten inte räcker till, Ange produkt, klass och 
mängd för varje rum, cistern etc.

☐ Situationsplan. Ska visa anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, 
vägar, områdets topografi m.m.

☐ Plan och fasadritningar. Ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarliga varor hanteras. Det 
ska framgå var brandfarlig vara hanteras, rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning, 
brandteknisk byggnadsklass, ventilation m.m.

☐ Klassningsplan. Ska upprättas för att bedöma var riskområden för explosiv atmosfär kan uppstå. 
Klassningsplanens innehåll beskrivs i SRVFS 2004:7.

☐ Riskutredning. Ska utföras enligt 7 § lagen om brandfarliga och explosiva varor och bifogas i 
tillståndsansökan. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens 
komplexitet och ska hållas uppdaterad över tid för att uppfylla lagkravet. Om anläggningen eller 
hanteringen planeras, färdigställs och bedrivs enligt gällande normer, standarder eller anvisningar och 
tillämpningsföreskrifter ska riskutredningen beskriva hur dessa krav uppfylls.

☐ Föreståndare. Dokument som styrker föreståndares kompetens, lämplighet, ansvarsområde och 
befogenheter. Kan till exempel vara meritförteckning, utbildningsintyg och arbetsgivarens delegation till 
föreståndaren.

☐ För cisterner tillkommer i förekommande fall:
- Planritning med cisterner och eventuell invallning
- Konstruktionsritningar
- Teknisk beskrivning
- Flödesschema
- Intervall för kontroll
- Certifikat och typgodkännande
- Installationskontrollrapport
- Rapport för återkommande kontroll

☐ Senast vid avsyningstillfället ska följande dokument redovisas
- Uppgifter om föreståndare
- Elinstallationsintyg, om det krävs klassningsplan
- Överensstämmelseintyg samt tryck och täthetsprotokoll om ansökan avser gasolanläggning
- Egenkontrolljournal
- Drift- och skötselinstruktioner
- Instruktioner, avseende brand och läckage
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Tillståndsansökan skickas (signerad och skannad) till: raddningstjansten@mittbohuslan.se eller 
med vanlig post till:  
 
Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
Bastiongatan 14 
451 81 Uddevalla 

 
 

 
Underskrift 
Ort 
 

Datum 
 

Sökandes underskrift 
 

Namnförtydligande 
 

 
 

INFORMATION ANGÅENDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän behandlar dina personuppgifter i syfte att fullgöra räddningstjänstens rättsliga förpliktelse 
avseende prövning av tillstånd enligt 19 § lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Vi behandlar dina 
personuppgifter endast om det är motiverat med hänsyn till ändamålet med prövning av tillstånd och i enlighet med 
bestämmelserna i Dataskyddsförordningen (679/2016). Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän, 
org. nr 222000-2808 med adress Bastiongatan 14, 451 81 Uddevalla. 

För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida: 
Behandling av personuppgifter. 
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