ϭ;ϯͿ

d/>>^d E^E^P<E
ƌĂŶĚĨĂƌůŝŐǀĂƌĂ

(Fylls i av Räddningstjänsten)
/ŶŬŽŵ:
ŝĂƌŝĞŶƌ͗

ŶƐƂŬĂŶĂǀƐĞƌ
EǇƚƚƚŝůůƐƚĊŶĚ
EǇĨƂƌĞƐƚĊŶĚĂƌĞ
EĂŵŶͲͬĂĚƌĞƐƐćŶĚƌŝŶŐƚŝůůďĞĨŝŶƚůŝŐƚƚŝůůƐƚĊŶĚ

ϭ͘ ^ƂŬĂŶĚĞ

&ƂƌĞƚĂŐĞƚƐĞůůĞƌƉĞƌƐŽŶĞŶƐŶĂŵŶ;ĨƂƌĨǇƐŝƐŬƉĞƌƐŽŶĂŶŐĞƐĨƵůůƐƚćŶĚŝŐƚŶĂŵŶ͕ƚŝůůƚĂůƐŶĂŵŶĞƚŵĂƌŬĞƌĂƐͿ WĞƌƐŽŶͲͬKƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƌ͘;ϭϬƐŝĨĨƌŽƌͿ

WŽƐƚĂĚƌĞƐƐ
ͲƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐ
dĞůĞĨŽŶĚĂŐƚŝĚ;ŝŶŬů͘ƌŝŬƚŶƵŵŵĞƌͿ

DŽďŝůƚĞůĞĨŽŶ

&ĂŬƚƵƌĞƌŝŶŐƐƵƉƉŐŝĨƚĞƌŽŵĂŶĚƌĂćŶŽǀĂŶ

EĂŵŶ;ĨƂƌĨǇƐŝƐŬƉĞƌƐŽŶĂŶŐĞƐĨƵůůƐƚćŶĚŝŐƚŶĂŵŶ͕ƚŝůůƚĂůƐŶĂŵŶĞƚŵĂƌŬĞƌĂƐͿ

KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌ;ϭϬƐŝĨĨƌŽƌͿ

WŽƐƚĂĚƌĞƐƐ

ǀ͘ƌĞĨĞƌĞŶƐ

Ϯ͘ ŶŵćůĂŶĂǀĨƂƌĞƐƚĊŶĚĂƌĞ

KŵĨůĞƌĂĨƂƌĞƐƚĊŶĚĂƌĞƵƚƐĞƐŬĂŶƵƉƉŐŝĨƚĞƌŶĂůćŵŶĂƐƐŽŵĞŶďŝůĂŐĂ͘
&ƂƌĞƐƚĊŶĚĂƌĞϭ
&ƵůůƐƚćŶĚŝŐƚŶĂŵŶ͕ƚŝůůƚĂůƐŶĂŵŶĞƚŵĂƌŬĞƌĂƐ

WĞƌƐŽŶŶƵŵŵĞƌ;ϭϬƐŝĨĨƌŽƌͿ

WŽƐƚĂĚƌĞƐƐ
ͲƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐ
dĞůĞĨŽŶĚĂŐƚŝĚ;ŝŶŬů͘ƌŝŬƚŶƵŵŵĞƌͿ

DŽďŝůƚĞůĞĨŽŶ

&ƂƌĞƐƚĊŶĚĂƌĞϮ
&ƵůůƐƚćŶĚŝŐƚŶĂŵŶ͕ƚŝůůƚĂůƐŶĂŵŶĞƚŵĂƌŬĞƌĂƐ

WĞƌƐŽŶŶƵŵŵĞƌ;ϭϬƐŝĨĨƌŽƌͿ

WŽƐƚĂĚƌĞƐƐ
ͲƉŽƐƚĂĚƌĞƐƐ
dĞůĞĨŽŶĚĂŐƚŝĚ;ŝŶŬů͘ƌŝŬƚŶƵŵŵĞƌͿ

WK^dZ^^͗
ŽǆϱϮϬϰ
ϰϬϮϮϰ'PdKZ'

^P<Z^^͗
ǀćŐĞŶϮ

DŽďŝůƚĞůĞĨŽŶ

d>&KE͕sy͗
ϬϯϭͲϯϯϱϮϲϬϬ
&y͗
ϬϯϭͲϯϯϱϮϳϳϭ

ͲWK^d͗
ƌĂĚĚŶŝŶŐƐƚũĂŶƐƚĞŶΛƌƐŐďŐ͘ƐĞ
,D^/͗
ǁǁǁ͘ƌƐŐďŐ͘ƐĞ

KZ'͘EZ
ϮϮϮϬϬϬͲϬϳϱϮ

WK^d'/ZKEZ͗
ϯϬϲϴϴͲϲ
E<'/ZKEZ͗
ϱϴϱϯͲϰϬϬϵ

Ϯ;ϯͿ

ϯ͘ &ĂƐƚŝŐŚĞƚ

&ĂƐƚŝŐŚĞƚƐďĞƚĞĐŬŶŝŶŐ;ĚćƌŚĂŶƚĞƌŝŶŐĂǀƐĞƐͿ
ĚƌĞƐƐ

ϰ͘ sĞƌŬƐĂŵŚĞƚ

<ŽƌƚďĞƐŬƌŝǀŶŝŶŐĂǀǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚĞŶ;ŬĂŶůćŵŶĂƐƐŽŵĞŶďŝůĂŐĂͿ͘

EĂŵŶƉĊĚĞŶ
ďƌĂŶĚĨĂƌůŝŐĂ
ǀĂƌĂŶ

ƌĂŶĚĨĂƌůŝŐ
ǀĂƌĂŬůĂƐƐ
;ŬůĂƐƐϭ͕Ϯ͕ϯ͕
ŐĂƐ͕
ďƌĂŶĚƌĞĂŬƚŝǀ
ǀĂƌĂͿ

&ůĂŵƉƵŶŬƚ DćŶŐĚ
;ŐćůůĞƌ
;ůŝƚĞƌͿ
ŬůĂƐƐϭ͕Ϯ
ŽĐŚϯͿ

&ƂƌǀĂƌŝŶŐŝ &ƂƌǀĂƌŝŶŐŝ &ƂƌǀĂƌŝŶŐŝ
ĐŝƐƚĞƌŶ
ĐŝƐƚĞƌŶ
ůƂƐ
ŽǀĂŶŵĂƌŬ ƵŶĚĞƌ
ďĞŚĊůůĂƌĞ
ŵĂƌŬ

ŶŶĂŶĨƂƌǀĂƌŝŶŐ

ϱ͘ &ƂůũĂŶĚĞĚŽŬƵŵĞŶƚŬƌćǀƐĨƂƌĂƚƚĂŶƐƂŬĂŶƐŬĂŬƵŶŶĂďĞŚĂŶĚůĂƐ͗

Dokumentationen ska bifogas ansökan. För vidare information se Så här fyller du i ansökan på
www.rsgbg.se.
•

•
•

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.

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.

ϯ;ϯͿ

•

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

•

Processbeskrivning av den planerade verksamheten, t.ex. från anbudsunderlaget.

•

För cisterner och rörledningar tillkommer i förekommande fall:

•

Klassningsplaner enligt föreskrifterna SRVFS 2004:7.
-

Planritning med cisterner och eventuell invallning
Teknisk beskrivning
Konstruktionsritningar
Flödesschema
Tidsschema för kontroller
Certifikat/typgodkännande
Installationskontrollrapporter
Kontrollrapporter för återkommande kontroll

^ĞŶĂƐƚǀŝĚĂǀƐǇŶŝŶŐƐƚŝůůĨćůůĞƚƐŬĂĨƂůũĂŶĚĞƌĞĚŽǀŝƐĂƐ͗
-

hŶĚĞƌƐŬƌŝĨƚ

Anmälan om föreståndare samt dokumentation som styrker föreståndarens
kompetens och befogenheter
Elinstallationsintyg, om klassningsplan krävs
Överensstämmelseintyg samt tryck- och täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning
Täthetsprotokoll, för befintlig gasolanläggning
Egenkontrolljournal
Drift- och skötselinstruktioner på svenska
Instruktioner vid brand och läckage
Skyltning och märkning

Kƌƚ

ĂƚƵŵ

^ƂŬĂŶĚĞƐƵŶĚĞƌƐŬƌŝĨƚ

EĂŵŶĨƂƌƚǇĚůŝŐĂŶĚĞ

/E&KZDd/KEE' E,E>/E'sWZ^KEhWW'/&dZ
ZćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĨƂƌďƵŶĚĞƚ^ƚŽƌŐƂƚĞďŽƌŐďĞŚĂŶĚůĂƌĚŝŶĂƉĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝĨƚĞƌŝƐǇĨƚĞĂƚƚĨƵůůŐƂƌĂƌćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĞŶƐƌćƚƚƐůŝŐĂĨƂƌƉůŝŬƚĞůƐĞĂǀƐĞĞŶĚĞ
ƉƌƂǀŶŝŶŐĂǀƚŝůůƐƚĊŶĚĞŶůŝŐƚϭϵΑ>ĂŐ;ϮϬϭϬ͗ϭϬϭϭͿŽŵďƌĂŶĚĨĂƌůŝŐĂŽĐŚĞǆƉůŽƐŝǀĂǀĂƌŽƌ͘sŝďĞŚĂŶĚůĂƌĚŝŶĂƉĞƌƐŽŶƵƉƉŐŝĨƚĞƌĞŶĚĂƐƚŽŵĚĞƚćƌ
ŵŽƚŝǀĞƌĂƚŵĞĚŚćŶƐǇŶƚŝůůćŶĚĂŵĊůĞƚŵĞĚƉƌƂǀŶŝŶŐĂǀƚŝůůƐƚĊŶĚŽĐŚŝĞŶůŝŐŚĞƚŵĞĚďĞƐƚćŵŵĞůƐĞƌŶĂŝĂƚĂƐŬǇĚĚƐĨƂƌŽƌĚŶŝŶŐĞŶ;ϲϳϵͬϮϬϭϲͿ͘
ŶƐǀĂƌŝŐĨƂƌďĞŚĂŶĚůŝŶŐĞŶćƌZćĚĚŶŝŶŐƐƚũćŶƐƚĨƂƌďƵŶĚĞƚ^ƚŽƌŐƂƚĞďŽƌŐ͕ŽƌŐ͘ŶƌϮϮϮϬϬϬ–0752 med adress Box 5204, 402 24 Göteborg.
Om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid mot Dataskyddsförordningen kan du kontakta Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs
dataskyddsombud via dso@rsgbg.se eller på telefon 031-3352600.
För mer information om hur vi behandlar dina personuppgifter, ta gärna del av vår integritetsinformation på vår hemsida: Behandling av
personuppgifter.

