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

Ansökan om tillstånd - brandfarlig vara
Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Viktig information
Det är viktigt att du fyller i ansökan noggrant och följer instruktionerna avseende vilka uppgifter som
ska fyllas i och vilka bilagor som behöver bifogas. Handläggning av ärendet påbörjas först när ansökan
är komplett. Är ansökan inte komplett kommer Nerikes Brandkår begära in kompletterande handlingar. När ansökan är komplett ska Nerikes Brandkår meddela ett beslut inom tre månader.
Nerikes Brandkår tar ut en avgift för tillståndsprövningen. Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas
eller ej. Mer information om avgiften finns på Nerikes Brandkårs webbplats; www.nerikesbrandkar.se

1. Sökande
Företagsnamn/Förnamn och efternamn

Organisations-/personnummer

Postadress

Postnummer

Kontaktperson

Epost

Telefonnummer dagtid

Mobiltelefon

Postort

2. Fakturauppgifter (om andra än ovan)
Adress

Postnummer

Postort

Referens (namn/kod)

3. Ansökan gäller
Markera vad som bäst beskriver vad det är din ansökan gäller. Ansökan om ändring av tillstånd eller
ansökan ny tillståndshavare kan bara ske med hänvisning till ett gällande tillstånd och förändrar ej tillståndets löptid.
Har du sedan tidigare ett tillstånd som är på väg att löpa ut ansöker du om ett nytt tillstånd för att
kunna fortsätta hantera brandfarlig vara i tillståndspliktig mängd.
☐ Nytt tillstånd
☐ Ändring av tillstånd med dnr:
☐ Ny tillståndshavare för tillstånd med dnr:
Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se

Org.nr: 22 20 00-1016
Bankgiro: 5083-0892

Ansökan om tillstånd – brandfarlig vara

4. Anmälan av föreståndare
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten.
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 anslutning till lagen.

Föreståndare 1
För- och efternamn

Mobiltelefon

Epost

Föreståndare 2
För- och efternamn

Mobiltelefon

Epost

☐ Anmälan av föreståndare lämnas istället in som bilaga

.

5. Anmälan av personer med betydande inflytande över verksamheten
Behöver enbart fyllas i när den som ansöker om tillståndet är en juridisk person.
Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Exempel på
personer som kan anses ha betydande inflytande över verksamheten är VD, styrelseledamöter, personer med betydande aktieinnehav i aktiebolag, bolagsmän och verklig huvudman.
Personerna ska anmälas då Nerikes Brandkår ska pröva om dessa är lämpliga. När den sökande är en
fysisk person prövar Nerikes Brandkår om denne är lämplig.
Om en person som anmäls har medborgarskap eller stadigvarande hemvist utanför Sverige krävs utdrag ur belastningsregister från personens hemland. Utdraget efterfrågas av personen själv där denna
har sitt medborgarskap eller stadigvarande hemvist och bifogas anmälan

För- och efternamn

Personnummer

Befattning

☐ Anmälan av personerna lämnas istället in som bilaga

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

.

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se

Org.nr: 22 20 00-1016
Bankgiro: 5083-0892
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6. Hanteringsställe
Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Postort

7. Verksamhetsbeskrivning

☐ Verksamhetsbeskrivningen lämnas istället in som bilaga

.

8. Förteckning över de hanterade varorna
Ange vilka produkter som tillståndsansökan gäller. Under klass fylls i om produkten är en gas, vätska
eller brandreaktiv vara. För vätskor anges då även om den tillhör klass 1, 2a, 2b eller 3 (hur indelning
görs anges i SRVFS 2005:10). Vilka produkter som är brandreaktiva varor anges av MSB och går att läsa
på deras hemsida. Under förvaring anges vart förvaringen sker.

Namn

Klass

Mängd

Förvaring

☐ Förteckningen över hanterade varor lämnas istället in som bilaga

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se

.

Org.nr: 22 20 00-1016
Bankgiro: 5083-0892

Ansökan om tillstånd – brandfarlig vara

9. Bifogade handlingar
Obligatoriska handlingar
☐ Bilaga

: Riskutredning

En utredning om risker ska alltid utföras enligt 7 § i lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
Utredningens omfattning kan variera och anpassas efter verksamhetens komplexitet. Syftet med utredningen är att tillståndsinnehavaren ska vara medveten om de brand- och explosionsrisker som finns i verksamheten och kunna vidta nödvändiga skyddsåtgärder.

☐ Bilaga

: Ritningar över de byggnader där brandfarliga varor hanteras

På ritningarna ska följande framgå: - Brandcellindelning
- Rummens funktion
- Utrymningsvägar
- Eventuella rördragningar för brandfarlig gas/vätska
- Var i byggnaden brandfarlig vara hanteras, samt sort
och volym om hantering sker på fler platser
☐ Bilaga
: Situationsplan
Ska visa verksamhetsområdet i förhållande till omgivningen där exempelvis byggnader, interna körvägar,
parkeringsplatser och cisterner finns med.

☐ Bilaga

: Dokumentation av föreståndarnas kompetens, ansvarsområde och befogenheter

Det ska även framgå att föreståndaren har accepterat sitt uppdrag, t.ex. genom ett skriftlig förordnande.

☐ Bilaga:

: Drift- och underhållsinstruktioner

Instruktionerna bör innefatta driftsättning, daglig drift och underhåll. Är instruktionerna mycket omfattande är det istället möjligt att lämna in en sammanfattande beskrivning hur man arbetar med drift och underhåll istället för fullständiga instruktioner. För hantering som ännu inte påbörjats kan instruktioner visas
upp vid avsyningen.

Övriga handlingar
☐ Bilaga

: Intyg/hänvisning till installationsanvisningar

Om anläggningen är utförd enligt en applicerbar standard eller installationsanvisning kan hänvisning ske till
denna för att bl.a. underlätta utförandet av riskutredningen. Exempel på anvisningar är FGA (Flaskgasolanläggningar) och SGA (Större gasolanläggningar) från Energigas Sverige som har färdiga blanketter att fylla
att fylla i för att intyga om att deras installationsanvisning följs.

☐ Bilaga

: Klassningsplan/Explosionsskyddsdokumentation.

Detta är ett krav om det finns en beaktansvärd risk att explosiv atmosfär uppstår i samband med hanteringen av brandfarliga varor. Utredningen och bedömningen ska dokumenteras i enlighet med 4–6 § i
SRVFS 2007:7. Om elinstallationer finns i klassade områden ska även elinstallationsprotokoll visas upp.

☐ Bilaga

: Kontrollrapport

För installationskontroll alternativt återkommande kontroll av cisterner, rörledningar och slangledningar
enligt MSBFS 2018:3. Om installation inte genomförts när ansökan lämnas in kan kontrollrapport från installationskontroll istället redovisas i samband med avsyning.

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se

Org.nr: 22 20 00-1016
Bankgiro: 5083-0892
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☐ Bilaga

: Kontrollintyg

Från första kontroll/återkommande kontroll av gascistern/rörledningar i klass A och B. Krav finns i Arbetsmiljöverkets föreskrift AFS 2017:3. Om installationskontroll inte utförts när ansökan lämnas in kan kontrollintyg istället visas upp vid avsyning.

☐ Bilaga

: Intyg om utförd täthetskontroll

Av rörledningar där brandfarlig vätska eller gas transporteras men som ej omfattas av krav på upprättande
av kontrollrapporter i MSBs eller Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Detta gäller exempelvis flaskgasolanläggningar vid restauranger och skolor eller när spolarvätska förvaras i behållare/cistern < 1 m3 och transporteras i rörledning.

☐ Bilaga

: Övriga handlingar som anses relevanta, beskriv här:

10. Underskrift
Ort

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter
De uppgifter du lämnar kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i GDPR.
Mer information om Nerikes Brandkårs behandling av personuppgifter finns på vår hemsida.

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se

Org.nr: 22 20 00-1016
Bankgiro: 5083-0892

