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ANSÖKAN

Räddningstjänsten Höga KustenÅdalen

Ansökan om tillstånd för hantering av
brandfarliga varor
Diarienummer (fylls i av
räddningstjänsten):

Ansökan avser:
nytt tillstånd för hantering av brandfarliga varor
förändring av tidigare tillstånd för hantering av brandfarliga varor
förlängning av tillstånd för hantering av brandfarliga varor*
ny tillståndshavare för befintligt tillstånd för hantering av brandfarliga varor
anmälan av föreståndare för brandfarliga varor

*Avser endast förlängning av tidigare tillstånd, där inga förändringar skett i verksamheten från tidigare
tillstånd.

Ansökan skickas till:
Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors
Ansökan kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se

1. Administrativa uppgifter
Sökande
Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras):
Person-/organisationsnummer (10 siffror):
Postadress:

Postnummer och ort:

Sökandes kontaktperson
Kontaktperson (om sökande är juridisk person):
Telefon dagtid (inkl. riktnummer):

Mobiltelefon:

E-postadress:

Faktureras (om annan än ovan)
Faktureras (namn):
Ev. referens som ska stå på fakturan:
Postadress:

Postnummer och ort:

Ansökan kommer att debiteras enligt Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalens taxa.
Mer information och aktuell avgift finns att läsa på Räddningstjänsten Höga KustenÅdalens hemsida, www.hka.se
Postadress
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors

Telefon
0612- 870 000
Telefax
0612- 105 42

E-post
raddningstjansten@hka.se
Internet
www.hka.se

Org.nr
222000-1354
Bankgiro
5499-4348

Sida
2(6)

2. Hanteringsplats
Fastighetsbeteckning:

Kommun:

Gatuadress:

Ort:

3. Verksamheten
Kort beskrivning av verksamheten, d.v.s. hur den brandfarliga varan ska hanteras och
förvaras, t.ex. förvaring i cistern, förvaring i lösa behållare, försäljning i butik,
sprutmålning, tillverkning (kan lämnas som bilaga). En situationsplan som visar
anläggningsområdet samt planritningar över byggnader och anläggningar där
brandfarliga varor hanteras ska lämnas som bilaga.

4. Brandfarliga varor
Ange uppgifter om samtliga brandfarliga varor som ska hanteras d.v.s. brandfarlig gas,
brandfarlig vätska samt brandreaktiva varor (kemisk benämning eller handelsnamn).
Ange den största mängd som vid varje tillfälle kan hanteras. För brandfarlig vätska ska
även vätskans flampunkt anges. För information om klassning av brandfarliga varor se
bilaga 1.
Brandfarlig gas
Namn på varan (handelsnamn eller liknande):

Största hanterade mängd:
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Aerosoler
Namn på varan (handelsnamn eller liknande):

Största hanterade mängd:

Brandfarlig vätska
Namn på varan (handelsnamn eller liknande)

Flampunkt [°C]:

Största hanterade mängd:

Brandreaktiva varor
Namn på varan:
✔

Väteperoxid

✔

Organiska peroxider, ange grupp:

✔

Ammoniumnitrat

✔

Lågnitrerad nitrocellulosa

✔

Brandfarlig biograffilm

5. Övriga upplysningar

Största hanterade mängd:
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6. Föreståndare
Om flera föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som bilaga.
Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare,
föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att denne
accepterat föreståndaruppdraget, ska bifogas ansökan.
Föreståndare
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras:

Personnummer (10 siffror):

Postadress:

Postnummer och ort:

Telefon dagtid (inkl. riktnummer):

Mobiltelefon:

E-postadress:

Ställföreträdande föreståndare
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras:

Personnummer (10 siffror):

Postadress:

Postnummer och ort:

Telefon dagtid (inkl. riktnummer):

Mobiltelefon:

E-postadress:

7. Bilagor (kryssa det som bifogas)
✔

✔

✔

✔

Anmälan av föreståndare (om detta inte gjorts på blanketten).
Dokument som styrker föreståndarens kompetens och lämplighet. Kan till exempel
vara meritförteckning och/eller utbildningsintyg.
Dokument som anger föreståndarens ansvarområde och befogenheter samt för
extern/externa personer att denne/dessa har accepterat föreståndarskapet. Kan till
exempel vara kopia av avtal mellan arbetsgivaren och föreståndaren.
Verksamhetsbeskrivning (om detta inte har gjorts på blanketten).
Situationsplan.
Byggnadsritning.
Klassningsplan enligt SRVFS 2004:7.
Utredning om risker för olyckor enligt 7 § lagen om brandfarliga och explosiva
varor (2010:1011).
Kontrollrapport cistern.
Typgodkännande cistern.
Sammanställning av hanterade varor (om detta inte har gjorts på blanketten).
Tidigare tillstånd (vid förändring, förlängning eller byte av tillståndshavare).

Annat, ange vad:
Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen kan komma att behöva ytterligare dokument
för att bedöma ansökan. Räddningstjänsten Höga Kusten- Ådalen kommer att
samråda med sökande kring vilka typer av dokument som blir aktuella efter det att
ansökan granskats.
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8. Underskrift sökande
Personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (1998:204, PuL).
Firmatecknare ska underteckna ansökan om sökande är juridisk person.
Ort:

Datum:

Sökandes underskrift:

Namnförtydligande:

Ifylld ansökan skickas till:
Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen
Järnvägsgatan 80
872 34 Kramfors
Blanketten kan också skickas in elektroniskt till raddningstjansten@hka.se
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Bilaga 1 - Information om klassning av
brandfarliga varor
Brandfarliga gaser
Med brandfarliga gaser avses sådana gaser eller gasblandningar som vid en temperatur
av 20ºC och kan bilda en antändbar gasblandning med luft1. Även gaser i vätskefas,
t.ex. gasol, räknas som brandfarliga gaser. Information om vilka gaser som är
brandfarliga hittas bl.a. i Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps (MSB:s)
databas om brandfarliga gaser och vätskor2.
Brandfarliga och extremt brandfarliga aerosoler
Om en aerosol är brandfarlig eller extremt brandfarlig framgår av text och symbol på
förpackningen. Exempel på brandfarliga aerosoler kan vara sprayfärger, vissa
hårsprayer m.m.
Brandfarliga vätskor
Till brandfarliga vätskor räknas vätskor med flampunkt
upp till 100 °C. Flampunkten utläses ur
säkerhetsdatabladet som medföljer den brandfarliga
varan. I säkerhetsdatabladet under punkten ”9
Fysikaliska och kemiska egenskaper” finns angivet
”Flampunkt”. Det är viktigt att titta i
säkerhetsdatabladet och inte bara läsa på
förpackningen. Information om flampunkt kan även
hittas i MSB:s databas om brandfarliga gaser och
vätskor2.
Brandreaktiva varor
Brandreaktiva varor är ämnen och blandningar som kan underhålla brand eller reagera
våldsamt vid en brand eller med brand som följd. Begreppet återfinns endast i lag
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor och därför används det för att avse
just de ämnen och blandningar som omfattas av denna lag. Det är Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap som, genom att meddela föreskrifter, anger vad som
omfattas av begreppet brandreaktiv vara.
Nedanstående tabell tar upp vilka ämnen som är brandreaktiva varor och i vilken
föreskrift mer information om hantering av varan, exempelvis när den är
tillståndspliktig, återfinns.
Vara:
Föreskrift:
Väteperoxid

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1999:2) om
hantering av väteperoxid.

Organiska peroxider

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1996:4) om
hantering av organiska peroxider.

Ammoniumnitrat

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:6) om
hantering av ammoniumnitrat.

Lågnitrerad
nitrocellulosa

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:5) om
hantering av varor innehållande lågnitrerad nitrocellulosa.

Brandfarlig biograffilm

Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1989:4) om
hantering av brandfarlig biograffilm.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter (MSBFS 2010:4) om vilka varor
som ska anses utgöra brandfarliga och explosiva varor.
2 Hittas via www.msb.se.
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