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TILLSTÅNDSANSÖKAN

Tillfällig hantering
Brandfarlig vara

(Fylls i av Räddningstjänsten)
Inkom:
Diarienr:

Ansökan avser
Publik verksamhet
Byggarbetsplats
Annat___________________

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

Adress

Person-/Organisationsnr. (10 siffror)
Ort

E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Faktureringsuppgifter om andra än ovan
Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras)

Organisationsnummer (10 siffror)

Postadress

Ev. referens

Anmälan av föreståndare (Om flera föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.)
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras

Personnummer (10 siffror)
Postnummer

Adress

Ort

E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Ansökan avser tiden
Fr.o.m.

T.o.m.

Fastighet
Fastighetsbeteckning (där hantering avses)
Adress

POSTADRESS:
Box 5204
402 24 GÖTEBORG

BESÖKADRESS:
Åvägen 2

TELEFON, VX:
031-335 26 00
FAX:
031-335 27 71

E-POST:
raddningstjansten@rsgbg.se
HEMSIDA:
www.rsgbg.se

ORG. NR
222000-0752

POSTGIRO NR:
30688-6
BANKGIRO NR:
5853-4009
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Verksamhet
Kort beskrivning av verksamheten (kan lämnas som en bilaga).

Namn på den
brandfarliga
varan

Brandfarlig
vara klass
(klass 1, 2, 3,
gas,
brandreaktiv
vara)

Flampunkt Mängd
(gäller
(liter)
klass 1, 2
och 3)

Förvaring i Förvaring i Förvaring i
cistern
cistern
lös
ovan mark under
behållare
mark

Annan förvaring

Riskutredning

Riskutredning ska bifogas för att uppfylla kraven om riskutredning enligt 7 § i Lag (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor. Räddningstjänsten Storgöteborgs blankett riskutredning för tillfällig hantering av brandfarlig vara
kan användas som erforderlig riskutredning om den är ifylld med svar på samtliga relevanta frågeställningar.

Ansökan ska kompletteras med en skalenlig karta/ritning som visar den brandfarliga varans
placering på området/i lokalen.
Underskrift
Ort

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

INFORMATION ANGÅENDE BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Personuppgifter kommer att behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Ändamålet med behandlingen är att fullgöra
räddningstjänstens tillsynsskyldighet. Personuppgifterna kommer att behandlas av personal på räddningstjänsten.
Ansvarig för behandlingen är Räddningstjänsten Storgöteborg, Box 5204, 402 24 Göteborg. Om Ni anser att några personuppgifter
behandlas i strid mot personuppgiftslagen kan Ni ansöka om rättelse. Ansökan ställs till Räddningstjänsten Storgöteborg.

