Ansökan skickas till:
Nerikes Brandkår
Box 336 00
701 35 Örebro

Föreståndaranmälan
Enligt lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Den som innehar tillstånd till hantering av brandfarlig vara är alltid ytterst ansvarig för hanteringen. En före‐
ståndare ska dock alltid utses, i vissa fall (enmansföretag etc.) kan föreståndaren och tillståndshavaren vara
samma person.
En föreståndare ska verka för att hanteringen av de brandfarliga varorna bedrivs enligt gällande lagar, före‐
skrifter och villkor. Föreståndaren ska, med avseende på de varor som hanteras i verksamheten, ha nödvän‐
dig kunskap och erfarenhet samt i övrigt vara lämplig för uppgiften. Se SFS 2010:1011, §9.

Utdrag ur lag (SFS 2010:1011) om hantering av brandfarliga och explosiva varor
Föreståndarkrav §9
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse en eller flera föreståndare för verk‐
samheten. En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav
och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslut‐
ning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt
som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.
Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor. Före‐
ståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till tillsynsmyndigheten.

Nerikes Brandkårs exempel på lämplig kompetens
Nedan ges vägledande exempel på lämplig kompetens hos föreståndare för hantering av brandfarlig vara:
Typ av hantering

Kompetens

Enkel hantering i en okomplicerad process. C‐ och i vissa fall
B‐byggnader.

Dokumenterad yrkes‐ eller annan erfarenhet
av hanterade produkter.

Mer omfattande hantering i en mer komplicerad process el‐
ler byggnad. Stor mängd alternativt stor variation av hante‐
rade produkter. B‐ och A‐byggnader (givetvis även C om
förstnämnda uppfylls).

Föreståndarutbildning inom aktuellt område.

Mycket omfattande hantering och process. Kemisk industri
etc.

Högre akademisk utbildning inom relevant
område (till exempel kemist, ingenjör med
lämplig inriktning etc.).

A‐byggnad: Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken det vanligen vistas människor som inte förutsätts känna till förekom‐
mande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor, t.ex. restaurang, skola, flerfamiljshus.
B‐byggnad: Byggnad i vilken det vanligen inte vistas andra människor än sådana som förväntas känna till förekommande hantering av
brandfarliga gaser eller vätskor, t.ex. bensinstation.
C‐byggnad: Byggnad där människor vanligtvis inte vistas, t.ex. förrådsbyggnad.

Nerikes Brandkår
Box 33600
701 35 Örebro

Tfn: 019‐20 86 50
Fax: 019‐20 86 55

info@nerikesbrandkar.se
nerikesbrandkar.se

Org.nr: 222000‐1016
Plusgiro: 493 17 05‐0

Föreståndaranmälan – brandfarliga/explosiva varor

Anmälan om föreståndare samt delegation av föreståndarskap
Härmed delegeras följande utsedda personer att verka som föreståndare enligt lag (SFS 2010:1011) om
brandfarliga och explosiva varor. Föreståndarna tilldelas därmed de befogenheter och möjligheter i övrigt
som behövs för att de ska kunna fullgöra sitt ansvar.
Föreståndarna har befogenhet att:
-

Omedelbart förbjuda hanteringen och/eller förvaring av brandfarlig vara som bryter mot gällande
säkerhetsföreskrifter.

-

Omedelbart eller fortlöpande ersätta material som har gått sönder eller som fortlöpande ska bytas
ut och som krävs för att hantering och/eller förvaring av brandfarlig vara ska ske enligt gällande
säkerhetsföreskrifter.

-

I övrigt vidta de åtgärder som krävs för att hanteringen och/eller förvaringen av brandfarlig vara
sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter.

Att föreståndarna har goda kunskaper om, och är väl insatta i, hur de brandfarliga varorna ska hanteras och
förvaras är tillståndshavarens ansvar.

Tillståndshavare
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Tillståndshavare (t ex företagsnamn)

Tillståndshavarens organisationsnummer

Tillståndets diarienummer

Tillståndshavarens telefonnummer

Föreståndare

Ställföreträdande föreståndare

Namn

Namn

Mobiltelefonnummer

Mobiltelefonnummer

Bostadsadress

Bostadsadress

Föreståndarens lämplighet intygas genom bifogade handlingar

Föreståndarens lämplighet intygas genom bifogade handlingar

Relevant yrkeserfarenhet

Föreståndarutbildning

Relevant yrkeserfarenhet

Föreståndarutbildning

Annat utbildningsintyg

Övrigt

Annat utbildningsintyg

Övrigt

Ovanstående uppgifters riktighet samt beslut om delegation intygas härmed
Namnteckning föreståndare

Ort och datum:

Namnteckning ställföreträdande föreståndare

,

Ort och datum:

Tillståndshavarens referensperson

Ort och datum:

,

Underskrift tillståndshavarens referensperson

,
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