Ansökan tillstånd
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Ansökan tillstånd

Brandfarlig vara

ANVISNINGAR
Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor enligt
lagen (SFS 2010:1011) och enligt förordningen(SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Vad som
är tillståndspliktigt framgår av SÄIFS 1997:3, som kan beställas hos myndigheten för samhällsskydd och
beredskap. För ytterligare information se msb.se. Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan
lagstiftning, ex Plan- och bygglagen och/eller Miljöbalken.

Fastighet
Fastighetsbeteckning framgår av lagfart, gravationsbevis m,m.
Sökande
Tillstånd till hanteringen ska sökas av den som ska
bedriva verksamheten. Kan sökas av såväl fysisk
som juridisk person.
Ansökan avser
Markera vilken typ av tillstånd ansökan avser t ex nytt
tillstånd, förlängning av tillstånd.
Ange även typ av anläggning t ex bensinstation, lackeringsanläggning, detaljhandelsanläggning, skola etc.
Hanterad mängd
Ange största mängd brandfarlig vara som ska
förvaras/hanteras samtidigt. Ange även vilken klass
varan tillhör enligt produktblad.

Bifogade handlingar
Normal fordras att ansökan innehåller följande uppgifter:

Klassningsplan, se SÄIFS 1996:6.
Sökande ska senast vid avsyning
presentera en klassningsplan där riskområdets utsträckning redovisas
Riskutredning, ska utföras enligt
SFS 2010:1011, 7 §. Skall lämnas in
på anmodan.
Teknisk beskrivning, cisterner,
Teknisk beskrivning för varje enskild
Cistern ska inlämnas.
Certifikat/typgodkännande ska redovisas senast
vid avsyning.
Kontrollrapporter, upprättade av certifierat organ
etc, ska inlämnas i samband med ansökan .
Föreståndare och stf föreståndare skall framgå
av ansökan samt dokumentation av kompetens
för dessa.
Underskrift av sökande i original måste finnas.

situationsplan:
Av situationsplanen ska framgå:
Omgivande bebyggelse, transportvägar till och
från området, skyddsavstånd mellan riskkällor
inom anläggningen och till omgivande bebyggelse,
fastighetsbeteckning, byggnader, cisternförläggning,
tankfordonsuppställning, öppna lagerplatser, lastningsoch lossningsplatser, vägar, förbudsområde etc.
Planritningar:
Ritningar över byggnader och anläggningar där
brandfarliga varor hanteras. Där ska framgå
tydligt:
rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning,
ventilation, invallning, brandteknisk klass, brandgasventilation.
Med brandteknisk klass avses byggnadens samt dess bärande och
avskiljande konstruktioner. Dessa uppgifter skall framgå av
upprättad brandskyddsdokumentation. Dessutom bör cisternkarta,
konstruktionsritningar samt flödesschema bifogas.
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