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ANSÖKAN OM TILLSTÅND
HANTERING AV BRANDFARLIG VARA

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Fastighet

Sökande

Fastighetsbeteckning

Fastighetsägare, namn

(Byggnadsnummer)

Adress

Telefon

Gatuadress

Postadress

Fax

Ort

Kontaktperson, namn

Telefon

Ansökan avser
Typ av anläggning:

Komplettering av gällande tillstånd med dnr:

Nytt tillstånd

Ny tillståndshavare till bef. tillstånd med dnr:

Förlängning av tillstånd med dnr:
Generellt undantag för hetarbeten enl § 13 FBE

Hanterad mängd
Namn på varan

Brandklass

Mängd i liter

Bifogade handlingar
Nybyggnadskarta

Situationsplan

Planritningar

Riskutredning

Teknisk beskrivning, cisterner

Teknisk beskrivning, lokaler

Certifikat/typgodkännande

Verksamhetsbeskrivning

Föreståndaranmälan till RN

Separat sammanställning av sökt mängd, klass mm.

Konstruktionsritningar

Kontrollrapporter

Anteckningar

Klassningsplan

Övrigt

Sökandes underskrift
Ort och datum
Namnteckning

Postadress
Övertorneå kommun
Räddningstjänsten
957 85 Övertorneå

Besöksadress
Energivägen 3

Telefon
0927 – 720 00 (vx)

Telefax
0927 – 109 00

E-postadress
roland.maki@overtornea.se

Internetadress
www.overtornea.s
e
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HANDLINGAR SOM SKALL BIFOGAS
ANSÖKAN OM HANTERING AV
BRANDFARLIG VARA

a) Karta som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc.
Områdets topografi ska framgå.
b) Skiss som visar anläggningsområdet, t.ex. hur byggnader, cisterner, interna körvägar och parkeringsplatser avses
förläggas.
c) Ritningar över byggnader där brandfarliga varor ska hanteras.
För varje byggnad ska framgå
1. dess yttre utformning (fasadritning)
2. dess funktion och ingående rums funktioner
3. uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning, brandteknisk klass etc
4. ventilationens utformning med uppgift om till- och frånluftsdonens placering
d) Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. från anbudsunderlaget.
e) Sammanställda driftsättnings-, drift- och skötselinstruktioner för anläggningen.
f) Sammanställning av uppgifter om brandfarliga varor som ska hanteras i varje rum, cistern etc.
g) Klassningsplan, ritning som visar var explosiv gasatmosfär finns eller kan förväntas förekomma.(riskområde)
h) Utredning av riskerna
i) Uppgift om föreståndare och stf föreståndare
j) Underskrift av behörig företrädare, t.ex. firmatecknare, hos det företag som avser driva anläggningen.

För mindre, okomplicerade anläggningar t.ex. gasolanläggning på restaurang eller dyl. räcker det
med punkterna a), c punkt 1 och 3,) e), h), i), j)

Postadress
Övertorneå kommun
Räddningstjänsten
957 85 Övertorneå

Besöksadress
Energivägen 3

Telefon
0927 – 720 00 (vx)

Telefax
0927 – 109 00

E-postadress
roland.maki@overtornea.se

Internetadress
www.overtornea.s
e
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Anmälan till räddningsnämnden avseende Brandskyddsansvarig
föreståndare för brandfarlig vara
Tillståndshavare: .…………………………………………………………
Adress:….…………………………………

…………………………………………………….
Postnr

Ort

.....................................................
Anl. telefon

Förest. 1

...........................................................…
Namn

................................................................................
Bostadsadress

..............................................
Telefon till bostaden

Förest. 2

.............................................................
Namn

...............................................................................
Bostadsadress

..............................................
Telefon till bostaden

Förest. 3

.............................................................
Namn

...................................................................................
Bostadsadress

..............................................
Telefon till bostaden

Postadress
Övertorneå kommun
Räddningstjänsten
957 85 Övertorneå

Besöksadress
Energivägen 3

Telefon
0927 – 720 00 (vx)

Telefax
0927 – 109 00

E-postadress
roland.maki@overtornea.se

Internetadress
www.overtornea.s
e

