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ANSÖKAN
APPLICATION
Datum

Date

Tillstånd till hantering
av brandfarliga varor
Permit for handling
inflammable goods
= Obligatoriskt fält
Obligatory field

To be sent to

Sänds till

Lagen om brandfarliga och
explosiva varor. SFS 2010:1011.

Act on Inflammable and Explosive
Goods (SFS 2010:1011.

Ansökan om tillstånd skall
upprättas skriftligen och jämte
den utredning sökanden vill
åberopa.

The application for a permit is to
be presented in writing, together with
the report which the applicant wishes
to cite.

Plats och sökande

Place and applicant

Fastighetsbeteckning (kvarter och tomtnr, stadsägonr eller annan beteckning)

Designation of property (block and site No., town lot No. or other designation)

Fastighetsadress (stadsdel, gatuadress eller motsvarande)

Address of property (district, street address, etc)

Sökande: Förnamn

Efternamn

Last name

Person-/Organisationsnummer

National Identity No./Reg. Corporate No.

Titel

Applicant: Given name
Title

Utdelningsadress (gata, box etc)
Postnummer

Post code

Telefon dagtid (även lands- och riktnr)

Address of property (district, street address or corresponding)
Postort

Town or city

Phone daytime (incl. national + area code) Telefax (även lands- och riktnr)

Fax (incl. national + area code)

Telefon kvällstid (även lands- och riktnr) Phone evening (incl. national + area code)

Land

E-postadress

Country

Förvaring

Storage

Ange namnet på gas, t ex gasol, acetylen, vätgas och på vätska klass och
namn, t ex klass 1 bensin, thinner, klass 2, t ex fotogen, nafta (dilutin, kristallolja, varnolen, mineralterpentin etc) , klass 3, t ex motorbrännolja, eldningsolja.
Ansökan avser tillstånd för förvaring av
(namn på gas eller vätska samt dess klass, se ovan)

State the name of the gas (e.g. LP gas, acetylene, or hydrogen), and for liquids
the class and name, e.g. Class 1 petrol/gasoline or thinner, Class 2 e.g.parrafin/
kerosene, naphta (Dilutin, white spirit, etc), Class 3 e.g. diesel, or heating oil.
The application is for a permit to store
(name of gas or fluid and its class, as above)

Mängd i liter (för gas behållarens volym, för vätska största mängd)

Quantity in litres (for gas, volume of container, for liquid, maximum quantity)

Förvaringen avses ske i

cistern i mark
tank in ground
Anmärkningar

Storage is to be in

cistern ovan mark
above ground

Ansökan avser
(namn på gas eller vätska samt dess klass, se ovan)

Hanteringen innebär

yrkesmässig tillverkning
commercial manufacture

Manufacture, processing and use
This application concerns
(name of gas or fluid and its class, as above)

The handling involves

yrkesmässig bearbetning
commercial processing

användning i yrkesmässig tillverkning eller bearbetning
use in commercial manufacture or processing
Anmärkningar

annan behållare
other container

Remarks

Tillverkning, bearbetning och användning
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E-mail

av

by

Remarks
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Fastighetsbeteckning (kvarter och tomtnr, stadsägonr eller annan beteckning)

Försäljning

Selling

Övrigt

Miscellaneous

Ansökan avser tillstånd för försäljning av
(namn på gas eller vätska samt dess klass, se ovan)

Anmärkningar

Designation of property (block and site No., town lot No. or other designation)

The application is for a permit to sell
(name of gas or fluid and its class, as above)

Remarks

Kompletterande upplysningar

Additional information

Bilagor

Attachments

Ritningar
Drawings

Teknisk beskrivning
Technical description

Planskiss/Karta över anläggningsområdet och intilliggande områden
Plan/Map of facility area and adjacent areas
Beskrivning (av arbetsprocessen)
Description (of workingprocess)

Intyg av kontroll av cistern
Certificate of tank inspection

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).
The above personal information details will be processed in accordance with the Swedish Personal Data Act (PuL).
Sökandens underskrift

Signature of applicant

Namnförtydligande

Clarification of name

.................................................................................................................................

The Committee´s notes
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Nämndens anteckningar
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