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enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv vara 

 
 

  

Ifylld blankett skickas till:  Ansökan avser 

Räddningstjänsten Ljungby  
Bredemadsvägen 2 
341 83 Ljungby 

  Nytt tillstånd 

  Ny föreståndare till befintligt tillstånd 

eller   Namn-/adressändring till befintligt tillstånd 

raddningstjansten@ljungby.se  Diarienummer för befintligt tillstånd 

      

 

Viktigt att läsa innan du börjar fylla i din ansökan: 
Var noggrann med att följa instruktionerna som finns i blanketten och i bilagan. Vissa uppgifter ska fyllas i 
direkt i blanketten, andra ska bifogas som handlingar. Vid ofullständig ansökan kommer kompletteringar 
att krävas. Räddningstjänsten Ljungby kommer inte pröva ansökan förrän den är fullständig.  
 

1. Sökande 

Företagets eller personens namn 
      

Person-/Organisationsnummer 
(10 siffror) 
      

Postadress 
      

Postnummer 
      

Ort 
      

Kontaktperson 
      

E-postadress till kontaktperson 
      

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  
      

Mobiltelefon  
      

 

2. Faktureringsuppgifter om andra än ovan 

Namn 

      

Person-/Organisationsnummer  
(10 siffror) 

      
Postadress 
      

Postnummer 
      

Ort 
      

Ev. referensnummer/namn/kod 

      

 

3. Plats för hanteringen 

Fastighetsbeteckning 

      

Postadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
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4. Anmälan av föreståndare 

Föreståndare 1 

Förnamn 
      

Efternamn 
      

E-postadress 
      

Mobiltelefon  
      

Föreståndare 2 

Förnamn 
      

Efternamn 
      

E-postadress  
      

Mobiltelefon  
      

 Föreståndaranmälan lämnas senare. (senast inför avsyningstillfället) Jag är införstådd med att anmälan 
måste vara Ljungbys räddningstjänst tillhanda innan hanteringen av brandfarlig vara påbörjas. 
 

5. Personer med betydande inflytande 
När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med 
betydande inflytande över verksamheten. Vilka som har betydande inflyttande kan variera. På MSB’s 
hemsida finns stöd och information om vilka som anses vara de med betydande inflytande givet olika 
förutsättningar. 
Exempel på personer med betydande inflytande är VD, styrelseledamöter och personer med betydande 
aktieinnehav i aktiebolag, bolagsmän i handels- eller kommanditbolag samt ordförande och 
styrelseledamöter i föreningar. 
 

För- och efternamn  
      

Roll/titel 
      

Personnummer (10 siffror) 
      

För- och efternamn  

      

Roll/titel 

      

Personnummer (10 siffror) 

      

För- och efternamn  

      

Roll/titel 

      

Personnummer (10 siffror) 

      

 

 Förteckning över personer med betydande inflytande lämnas som en bilaga. 
 Den som söker tillstånd är en fysisk person och omfattas inte av kravet. 

6. Beskrivning av verksamheten 

Vad är det för typ av verksamhet? (Skriv utförligt om vad er verksamhet innefattar) 
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Vad använder ni de brandfarliga varorna till? (Skriv utförligt på vilket sett varorna används) 

      

 

 

 

 

 Beskrivning av verksamheten lämnas som en bilaga. 

7. Varor och mängdangivelser 
Nedan finns fyra tabeller; en för brandfarliga gaser, en för extremt brandfarliga eller brandfarliga 
aerosoler, en för brandfarliga vätskor samt en för brandreaktiva varor. Fyll i tabellen för samtliga 
brandfarliga varor som ska hanteras. Mängd ska anges i liter för gas, aerosol och vätska. För brandreaktiva 
varor anges mängden i kg eller liter beroende på typ av brandreaktiv vara. I MSBFS 2010:4 finns 
förtydligande om vilka varor som räknas som brandfarliga. 

Tänk på att du ska ange den mängd du maximalt vill hantera. Du ska inte redovisa den mängd du för 
tillfället har eller genomsnittet för varornas mängd. 
 
7.1 Brandfarliga gaser 
Namn på varan Största mängd 

[liter] 
Behållare Hanteringsplats 
Cistern 
ovan mark 

Cistern 
under mark 

Lös 
behållare 

Annan Inomhus Utomhus 

                        

                        

                        

                        

                        

 Förteckningen/tabellen lämnas som en bilaga. 

7.2 Extremt brandfarliga eller brandfarliga aerosoler 
Namn på varan Största mängd 

[liter] 
Behållare Hanteringsplats 
Cistern 
ovan mark 

Cistern 
under mark 

Lös 
behållare 

Annan Inomhus Utomhus 

                        

                        

                        

                        

                        

 Förteckningen/tabellen lämnas som en bilaga. 
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7.3 Brandfarliga vätskor 
Namn på varan Ämnes-

klass 
1, 2a, 2b, 3 

Flam-
punkt 
[°C] 

Största 
mängd 

[liter] 

Behållare Hanteringsplats 
Cistern 
ovan 
mark 

Cistern 
under 
mark 

Lös 
behållare 

Annan Inomhus Utomhus 

 Förteckningen/tabellen lämnas som en bilaga. 

7.4 Brandreaktiva varor 
Namn på varan Största 

mängd 
Behållare Hanteringsplats 
Cistern ovan 
mark 

Cistern under 
mark 

Lös behållare Annan Inomhus Utomhus

 Väteperoxid, ange 
koncentration:    

 liter 

 Organiska peroxider, 
ange grupp:    

 kg 

 Ammoniumnitrat  kg 

 Lågnitrerad 
nitrocellulosa 

 kg 

 Brandfarlig 
biograffilm 

 kg 

 Förteckningen/tabellen lämnas som en bilaga. 

8. Övriga upplysningar

9. Bifogade handlingar
Markera nedan vilka handlingar som lämnas som bilagor till ansökan. Vissa av handlingarna är obligatoriska
och behöver alltid skickas in oavsett verksamhet och hantering. Övriga handlingar behöver enbart skickas
in för viss typ av hantering. Se bilaga för vidare anvisningar.

Räddningstjänsten godtar inte hänvisningar om att handlingarna skickats in i samband med tidigare 
tillståndsprövningar.  
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9.1 Övergripande handlingar 
Följande handlingar ska bifogas alla ansökningar om tillstånd för hantering av brandfarlig vara. 

 Riskutredning 
 Situationsplan  
 Skalenlig karta/ritning  
 Ritningar över byggnader där förvaring/hantering sker 
 Rutiner för egenkontroller  
 Instruktioner för hantering av brand och läckage 
 Dokument som visar föreståndarnas kompetens och lämplighet som föreståndare 
 Dokument som visar föreståndarnas ansvarsområde och befogenheter samt att personen har 

accepterat föreståndaruppdraget, till exempel ett skriftligt förordnande  

9.2 Särskilt för explosiva miljöer 
 Explosionsskyddsdokument inklusive klassningsplan enligt SRVFS 2004:7  
 Intyg att elinstallation inom klassade zoner (riskområden) har rätt elkomponenter 

9.3 Särskilt för cisterner 
 Planritningar med cisterner och rörledningar samt eventuell invallning 
 Teknisk beskrivning av cistern, tillhörande utrustning och rörledningar. 
 Kontrollrapport 
 Kontrollintyg 

9.4 Särskilt för fasta gasanläggningar 
 Dokument från senaste tryck- och täthetsprovning samt funktionskontroll 
 Ritningar över den fasta anläggningen 
 Teknisk beskrivning av förvaringsplats och installationen 

9.4 Särskilt för lösa behållare 
 Teknisk beskrivning av förvaringsplats 

 
9. Annat, t.ex. Fotografier som kompletterar till stöd i bedömning av ärendet. 

 Annat 

10. Underskrift 
Du som skriver under ska ha befogenhet att ansöka om tillstånd i sökandes namn. Underskrift i original 
måste finnas för att ärendet ska registreras och handläggningen påbörjas. 

Sökandes underskrift och datum Namnförtydligande 
      

 

INFORMATION ANGÅENDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i Dataskyddsförordningen 
(679/2016). Ansvarig för behandlingen är Ljungby kommun. Om du anser att dina personuppgifter 
behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta kommunens dataskyddsombud via 
dataskyddsombud@ljungby.se. 

Din ansökan är en offentlig handling. 

mailto:dataskyddsombud@ljungby.se
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Till ansökan ska följande bifogas 

• Riskutredning ska utföras enligt 7 § i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, och 
bifogas tillståndsansökan. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån 
verksamhetens komplexitet. Riskutredningen kan vid behov visa vidtagna säkerhetsåtgärder. 

• Skalenlig karta/ritning som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna 
industrier, vägar etc. Avstånd samt områdets topografi ska framgå. 

• Situationsplan som visar anläggningsområdet t.ex. hur byggnader, cisterner, interna körvägar, 
lastnings- och lossningsplatser, förbudsområden etc. avses förläggas. 

• Ritningar över byggnader där brandfarlig vara avses förvaras. För varje byggnad ska det 
framgå 

- dess yttre utformning där hantering sker (fasadritningar där så behövs, för att visa närbelägna 
fönster etc.) 

- dess funktion och rummens funktioner 
- uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass 
- ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och 

tryckförhållanden 

• Rutiner för egenkontroller  
• Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. från anbudsunderlaget. 
• Dokument som visar föreståndarnas kompetens och lämplighet som föreståndare 
• Dokument som visar föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt att personen har 

accepterat föreståndaruppdraget, till exempel ett skriftligt förordnande 
• För explosiv miljö tillkommer i förekommande fall:  

- Explosionsskyddsdokument inklusive klassningsplan enligt föreskrifterna SRVFS 2004:7  
- Intyg att elinstallation inom klassade zoner (riskområden) har rätt elkomponenter 

• För cisterner, fasta installationer och lösa behållare tillkommer i förekommande fall: 
- Planritning och eventuell invallning 
- Teknisk beskrivning 
- Konstruktionsritningar 
- Flödesschema 
- Tidsschema för kontroller 
- Certifikat/typgodkännande 
- Kontrollrapporter för återkommande kontroll. Om anläggningen inte har installerats ska 

kontrollrapport från installationskontroll visas upp senast vid avsyningen. 
- Kontrollintyg ska delges Räddningstjänsten då hantering av brandfarlig vätska sker i fasta 

anläggningar. 
Senast vid avsyningstillfället ska följande redovisas: 

• Anmälan om föreståndare samt dokumentation som styrker föreståndarens kompetens och 
befogenheter 

• Elinstallationsintyg, om klassningsplan krävs 
• Överensstämmelseintyg samt tryck- och täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning eller 

vätgasanläggning 
• Täthetsprotokoll, för befintlig gasolanläggning eller vätgasanläggning 
• Egenkontrolljournal 
• Drift- och skötselinstruktioner på svenska 
• Instruktioner vid brand och läckage 
• Skyltning och märkning 
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