
RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN 
  Uddevalla - Lysekil – Munkedal

Anmälan av  
föreståndare
Enligt 9 § lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor 

Brandfarlig vara 

1 (2) 

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

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

Utdelningsadress Postnummer  Ort 

E-postadress 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Fastighet 
Fastighetsbeteckning 

Diarienummer för befintligt tillstånd hos Räddningstjänsten Mitt Bohuslän 
Diarienummer 

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 

3. Person med betydande inflytande över verksamheten
 Företagsnamn  Organisationsnr./ Personnr.  

Postadress Postnummer Postort 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  Mobiltelefon  
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4. Dokument krävs för att ansökan ska kunna behandlas, markera vilka
handlingar som bifogas ansökan
Dokument som styrker föreståndarens kompetens, lämplighet, ansvarsområde, och befogenheter. 

☐ Meritförteckning

☐ Utbildningsintyg

☐ Arbetsgivarens delegation till föreståndare

☐ Övrigt ange vad _________________________________

Ifylld blankett skickas (signerad och scannad) 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. 

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

	Juridisk person Företagets eller personens namn: 
	PersonOrganisationsnr 10 siffror: 
	Utdelningsadress: 
	Postnummer: 
	Ort: 
	Epostadress: 
	Telefon dagtid inkl riktnummer: 
	Mobiltelefon: 
	Fastighetsbeteckning: 
	Diarienummer: 
	Företagsnamn: 
	Organisationsnr Personnr: 
	Postadress: 
	Postnummer_2: 
	Postort: 
	Telefon dagtid inkl riktnummer_4: 
	Mobiltelefon_4: 
	Meritförteckning: Off
	Utbildningsintyg: Off
	Arbetsgivarens delegation till föreståndare: Off
	Övrigt ange vad: Off
	undefined: 
	Namnförtydligande: 
	Fullständigt namn tilltalsnamnet markeras: 
	Personnummer 10 siffror: 
	Mobiltelefon_2: 
	Telefon dagtid inkl riktnummer_2: 
	Fullständigt namn tilltalsnamnet markeras_2: 
	Personnummer 10 siffror_2: 
	Mobiltelefon_3: 
	Ort_2: 
	Datum: 
	Telefon dagtid inkl riktnummer_3: 


