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Ansökan
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara 
enligt lag om brandfarlig vara
SFS 2010:1011

Ankomststämpel

Postadress Webbadress
Båstads kommun www.bastad.se
269 80 Båstad bastads.kommun@bastad.se

Telefon 
0431-770 00

1 Ansökan avser

2 Plats och sökande

3 Hanteringen

4 Hanterad mängd

5 Bilagor (inlämnas i 3 exemplar)

Övrigt

Nytt tillstånd Övertagande av tillstånd Komplettering av
gällande tillståndFörlängning av tillstånd

Brandreaktiva varor

Anteckningar

Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Företagets namn

Kontaktperson

Organisationsnr-/personnr

E-postadress

PostortPostnummer Telefon

Fakturaadress om annan än ovan

Hanteringen avser (flera alternativ får anges)

Försäljning Tillverkning

Brandfarlig vätska

I lösa behållareCistern i markCistern ovan mark

Brandfarlig gas

Förvaringsställe

Utbildningsbevis
föreståndareAnmälan föreståndareByggnadsritning

Teknisk beskrivning Övrigt

Situationsplan

Insändes med ansökan

Cistern ovan mark Cistern i mark I lösa behållare

BearbetningFörvaring

Annan hanteringAnvändning

Utomhus I A-byggnad I C-byggnadI B-byggnad

Produktnamn Klass Volym i liter Förvaringställe

NamnförtydligandeSökandens underskrift
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Ankomststämpel

Postadress Webbadress
Båstads kommun www.bastad.se
269 80 Båstad bastads.kommun@bastad.se

Telefon 
0431-770 00

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 tfp <   21 grader C 
Klass 2a vätska med flampunktsområde 21 < tfp <   30 grader C 
Klass 2b vätska med flampunktsområde 30 < tfp <   55 grader C 
Klass 3 vätska med flampunktsområde 55 < tfp < 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". 

20
21

-0
5-

19
11

:1
9:

49

Skriv ut formulär


	Nytt tillstånd: Off
	Förlängning av tillstånd: Off
	Övertagande av tillstånd: Off
	Komplettering av: Off
	Fastighetsbeteckning: 
	Kontaktperson: 
	Företagets namn: 
	Organisationsnrpersonnr: 
	Fastighetsadress: 
	Epostadress: 
	Postnummer: 
	Postort: 
	Telefon: 
	Fakturaadress om annan än ovan: 
	Förvaring: Off
	Försäljning: Off
	Tillverkning: Off
	Bearbetning: Off
	Användning: Off
	Annan hantering: Off
	Brandfarlig vätska Cistern ovan mark Cistern i mark I lösa behållare: 
	undefined: Off
	undefined_2: Off
	undefined_3: Off
	I lösa behållare Cistern i mark Cistern ovan mark Brandfarlig gas: 
	undefined_4: Off
	undefined_5: Off
	undefined_6: Off
	Brandreaktiva varor: 
	undefined_7: 
	Utomhus: Off
	I Abyggnad: Off
	I Bbyggnad: Off
	I Cbyggnad: Off
	ProduktnamnRow1: 
	KlassRow1: 
	Volym i literRow1: 
	FörvaringställeRow1: 
	ProduktnamnRow2: 
	KlassRow2: 
	Volym i literRow2: 
	FörvaringställeRow2: 
	ProduktnamnRow3: 
	KlassRow3: 
	Volym i literRow3: 
	FörvaringställeRow3: 
	ProduktnamnRow4: 
	KlassRow4: 
	Volym i literRow4: 
	FörvaringställeRow4: 
	Situationsplan: Off
	Byggnadsritning: Off
	Anmälan föreståndare: Off
	Utbildningsbevis: Off
	Teknisk beskrivning: Off
	Övrigt: Off
	Anteckningar: 


