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1 Ansökan avser
Nytt tillstånd

Förlängning av tillstånd
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3 Hanteringen
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Information
1. Ansökan avser:
Här markeras vad ansökan avser.

2. Plats och sökande:
Här anges fastighetsbeteckning, företagsnamn, telefonnummer och adressuppgifter. Vid avvikande fakturaadress skall detta anges.

3. Hanteringen:
Markera vad hanteringen avser och hur de brandfarliga varorna förvaras.
Övriga ämnen som faller under lagen om brandfarliga och explosiva varor skall specifikt namnges.
Markera i vilken typ av byggnad som de brandfarliga varorna kommer att hanteras. Sker hanteringen i flera olika typer av lokaler kan
flera alternativ markeras.
A-byggnad: Hit hör bostadshus, hotell, sjukhus, kontorshus, varuhus, restaurang, bibliotek, museum, utställningsbyggnad, skola, kyrka,
annan byggnad med samlingslokal.
B-byggnad: Hit hör industribyggnad, hantverksbyggnad, verkstadsbyggnad, parti eller postorderlager, pumphus, bensinstation,
garagebyggnad, laboratoriebyggnad och liknande.
C-byggnad: Hit hör friliggande magasin, container, förråd o d även som del av byggnad, som med brandvägg utan dörr och fönster
är skild från B-byggnad. Väderskydd är i detta sammanhang inte att anse som byggnad.

4. Hanterad mängd:
I tabellen skall det anges produktnamn, klass på brandfarlig vätska, volym i liter och förvaringsställe. Förvaringsstället skall även
markeras på byggnadsritning eller situationsplan.
Brandfarlig vätska:
Klass 1
vätska med flampunktsområde
Klass 2a
Klass 2b
Klass 3

vätska med flampunktsområde 21
vätska med flampunktsområde 30
vätska med flampunktsområde 55

<
<
<

tfp
tfp
tfp
tfp

<
<
<
<

21 grader C
30 grader C
55 grader C
100 grader C

Brandfarlig gas:
Gaser som vid en temperatur av 21 grader C kan bilda en antändbar gasblandning med luft.
Brandreaktiva varor:
De brandreaktiva varor som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, anger. (För varje brandreaktiv vara finns en separat
föreskrift.)

5. Bilagor:
Markera vilka bilagor som medföljer ansökan. Vilka bilagor som skall följa med ansökan varierar beroende på produkt, brandklass
och förvaringsutrymme. Se informationsblad "Brandfarlig vara, information och ärendegång".
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