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Ansökan avser
Byggarbetsplats
Underhåll/reparation av cistern
Hantering vid publik verksamhet
Övrigt
Blanketten skickas till:

Datum

Diarienr (fylls i av mottagande kommun)

Förebyggande avd.

Räddningstjänsten Herrljunga
Box 201, 524 23 Herrljunga

Hanteringen avser tiden from

tom

1. Sökande
Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn,
tilltalsnamnet markeras)

Person-/Organisationsnr (10 siffror)

Postadress
E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

2. Faktureringsuppgifter

Mobiltelefon

(om andra än ovan)

3. Fastighet

Namn och kundes referens

Fastighetsbeteckning

Postadress

Postadress

Postnummer

Ort

Postnummer

Ort

Organisationsnummer

4. Föreståndare
Föreståndare
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras

Personnr (10 siffror)

Postadress
E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Föreståndare
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras

Personnr (10 siffror)

Postadress
E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon
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5. Verksamheten
Kort beskrivning av verksamheten (Kan lämnas som en bilaga)

6. Hanterad mängd
Namn på varan

Klass

Mängd
(i liter)

Typ av förvaring (cistern,
ovan/under mark etc.)

7. Tidigare tillstånd
Ja, tillstånd finns diarienummer:

Nej, tillstånd finns ej

………………………………………………………

Myndighet/myndigheter som utfärdat tillståndet:
……………………………………………………..

8. Bifogade handlingar
Markera på sista sidan vilka handlingar som bifogas i ansökan. Bifoga även sista sidan med din
ansökan.

8.Underskrift av anmälaren
Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Datum:………………………….
Personuppgiftslagen
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din ansökan är en offentlig
handling.
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Anvisningar
Blanketten kan användas för anmälan om hantering av brandfarlig vara enligt § 21 i förordningen (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor samt SÄIFS 1995:3 Hantering får tidsmässigt som mest omfatta
 Sex månader på byggarbetsplats
 Två månader av tillfällig uppställning av cistern eller tankfordon för reparation eller underhåll av cistern
 Två månader vid publik verksamhet. Med publik verksamhet avses mässor, festivaler, marknader,
idrottsevenemang och dylikt.
Anmälan ska göras i god tid innan hantering börjar, med vilkets menas i regel två veckor.
Vid hantering under längre tid än ovanstående ska tillstånd till brandfarig vara sökas från Herrljunga Kommun.
Understiger mängden brandfarligvara som ska hanteras värdena i tabellen nedan krävs ingen anmälan.
Hantering

Gas

Klass 1, 2, 3- vätska
(total volym)

Klass 3-vätska för
uppvärmning eller
elproduktion

100 liter

10 000 liter

250 liter

250 liter

10 000 liter

1000 liter

3000 liter

50 000 liter

Yrkesmässigt, vid Inomhus 0 liter
publik verksamhet Utomhus 60 liter
Övrigt yrkesmässigt,
inomhus
Övrigt yrkesmässigt,
utomhus
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