
Postadress: Uppsala kommun, Brandförsvaret, 753 75 Uppsala 
Besöksadress: Viktoriaanläggningen, Almungevägen  Telefon: 018-727 30 00  Fax: 018-727 30 19 
E-post: brandforsvaret@uppsala.se
www.uppsala.se 

Hantering av brandfarlig vara – ansökan om tillstånd Sidan 1 (4) 

Fylls i av Uppsala brandförsvar 
Inkom 
Diarienr 

Fastighet och sökande 
Fastighetsbeteckning (där hantering avses) 

Fastighetens adress Personnr/organisationsnr 

Sökanden namn/företag Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 

Adress Mobil 

Postnummer och ort 

E-post

Kontaktperson (om annan än sökande) Telefon 

E-post kontaktperson 

Faktureringsuppgifter om andra än ovan 
Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Person-/organisationsnr (10 siffror) 

Adress Postnummer och ort 

Ev. referens: 

Ansökan avser 

Nytt tillstånd Förändring av tillstånd. Diarienr:...................................................  

 Ny innehavare till befintligt tillstånd. Diarienr: ................................... Förnyelse av tillstånd. Diarienr: ....................................................  
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Föreståndare 
Uppgifterna lämnas vid ett senare tillfälle (dock senast vid avsyningen)

Namn Personnummer (10 siffror) 

Bostadsadress Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 

Postnummer och ort Mobil 

Utbildning 

Ställföreträdande föreståndare 
Namn Personnummer (10 siffror) 

Bostadsadress Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 

Postnummer och ort Mobil 

Utbildning 

Hanterad mängd 
Namn på varan, flampunkt (för vätskor), cistern/lös behållare/annat (kan lämnas som en bilaga) Mängd liter 

Bifogade handlingar 

Situationsplan Byggnadsritningar  Beskrivning Klassningsplan 

Riskutredning Sammanställning avseende vara, klass, mängd/rum cistern etc. Övrigt 

Hantering av personuppgifter Uppsala kommun behandlar personuppgifter enligt dataskyddsförordningen (GDPR). Räddningsnämnden 
ansvarar för hanteringen av dina personuppgifter i detta formulär. Vi samlar in uppgifterna för vår handläggning. Vi behandlar och sparar 
dina uppgifter enligt arkivlagen 

Sökandens underskrift 
Datum Underskrift Namnförtydligande 
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Så här fyller du i tillståndsansökan för brandfarlig vara 

Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor  
enligt 16 § lagen om brandfarliga och explosiva varor, SFS 2010:1011. Vad som är tillståndspliktig  
hantering framgår av MSBFS 2013:3 som kan beställas hos Myndigheten för samhällsskydd och  
beredskap, växel 0771-240 240, eller via webbsidan http://www.msb.se/ 
 
Handläggning av ärendet kommer inte påbörjas förrän ansökan är komplett. Då insänd ansökan är  
komplett skickas ett mottagningsbevis. Om ansökan inte är komplett skickas istället en begäran om 
komplettering. När ansökan är komplett ska Brandförsvaret meddela ett beslut inom tre månader.  
 
När ett tillståndsbeslut erhålls får anläggningen inte tas i bruk förrän en avsyning är gjord. Är avsyning  
inte nödvändig framgår detta av tillståndsbeslutet. 
 
Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning, t ex plan- och bygglagen  
eller miljöbalken. 
 

Fastighet 
Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart eller gravationsbevis. 

Sökande 
Tillstånd till hantering ska sökas av den som ska bedriva verksamheten. Tillstånd kan sökas av både  
fysisk och juridisk person. 

Ansökan avser 
Markera vilken typ av tillstånd ansökan avser, t.ex. förnyelse av tillstånd eller ny innehavare av tillstånd. 
Ange även typ av anläggning som bensinstation, lackeringsanläggning, detaljhandelsanläggning m.m. 

Hanterad mängd 
Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras på en gång samt hur den ska förvaras t.ex. cistern 
ovan mark/i mark/inomhus, brandklassat skåp, lösa behållare (ex dunkar) inomhus/utomhus, gasklocka, 
annat (ange då vad). Hanterad mängd kan även anges i en bilaga till tillståndsansökan. 

Underskrift av sökande 
Sökandes underskrift, i original, måste finnas för att ärendet ska registreras och handläggningen börja. 
Sökanden är ansvarig för att tillståndets avgift betalas. 
 
  

http://www.msb.se/
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Bifogade handlingar 

Ansökan ska innehålla följande uppgifter för att kunna behandlas: 

Situationsplan 
Situationsplan som visar hur anläggningen kommer att vara belägen i förhållande till omgivande  
bebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc. Situationsplanen ska också visa hur byggnader,  
cisterner, utomhusplacerade anläggningsdelar, interna körvägar och parkeringsplatser förläggs. 

Byggnadsritningar 
Ritningar av byggnad där brandfarliga varor ska hanteras. Följande ska framgå: 
• byggnadens funktion och rummens funktioner  
• uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass  
• ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden  
• byggnadens yttre utformning där hantering sker (fasadritningar där så behövs, för att visa närbelägna 

fönster etc.) 

Beskrivning 
Beskrivning av den planerade verksamheten med avseende på brandfarliga varor. För större 
processanläggningar kan beskrivningen behöva vara ingående och t ex innefatta uppgifter om styr-, 
reglerings-, larm- och förreglings-funktioner. 

Sammanställning 
Sammanställning av uppgifter om de brandfarliga varor som skall hanteras i varje rum, cistern, 
brandklassade skåp, antal lösa behållare o.s.v. Uppgifter avseende varans namn, klass och mängd. 

Riskutredning  
Enligt 7 § Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor ska den som bedriver tillståndspliktig 
verksamhet se till att det finns en tillfredställande utredning om riskerna för olyckor och skador på liv,  
hälsa, miljö eller egendom som kan uppkomma vid en brand eller explosion orsakad av brandfarliga  
eller explosiva varor. Riskutredningens omfattning kan variera och anpassas utifrån verksamhetens 
komplexitet. 

Klassningsplan  
Klassningsplan enligt SRVFS 2004:7 med tillhörande dokumentation. Ritningar ska visa de klassade 
områdenas utsträckning i såväl horisontell som vertikal led. Uppgifter om temperaturklass och 
explosionsgrupp ska också finnas angivet på ritningarna. 

Övrigt  
Installationskontrollrapporter för cisterner ska bifogas ansökan. För förnyelse av tillstånd ska senaste 
kontrollrapporter för återkommande kontroll bifogas. 

Senast vid avsyningstillfället ska följande redovisas 
• Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara (se separat anmälningsblankett) 
• Elinstallationsintyg (om klassningsplan krävs) 
• Överensstämmelseintyg samt tryck- och täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning 
• Täthetsprotokoll, för befintlig gasolanläggning 
• Instruktioner för driftsättning, drift- och skötsel på svenska  
• Instruktioner vid brand och läckage 
• Egenkontrolljournal 
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