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!ƴǎǀƪŀƴ ŀǾǎŜǊ 

 bȅǘǘ ǘƛƭƭǎǘňƴŘ 
 bȅ ŦǀǊŜǎǘňƴŘŀǊŜ 
 bŀƳƴπκŀŘǊŜǎǎŅƴŘǊƛƴƎ ǘƛƭƭ ōŜŦƛƴǘƭƛƎǘ ǘƛƭƭǎǘňƴŘ 

мΦ {ǀƪŀƴŘŜ
CǀǊŜǘŀƎŜǘǎ ŜƭƭŜǊ ǇŜǊǎƻƴŜƴǎ ƴŀƳƴ όŦǀǊ Ŧȅǎƛǎƪ ǇŜǊǎƻƴ ŀƴƎŜǎ ŦǳƭƭǎǘŅƴŘƛƎǘ ƴŀƳƴΣ ǘƛƭƭǘŀƭǎƴŀƳƴŜǘ ƳŀǊƪŜǊŀǎύ tŜǊǎƻƴπκhǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎƴǊΦ όмл ǎƛŦŦǊƻǊύ 

tƻǎǘŀŘǊŜǎǎ 

9πǇƻǎǘŀŘǊŜǎǎ 

¢ŜƭŜŦƻƴ ŘŀƎǘƛŘ όƛƴƪƭΦ ǊƛƪǘƴǳƳƳŜǊύ  aƻōƛƭǘŜƭŜŦƻƴ  

CŀƪǘǳǊŜǊƛƴƎǎǳǇǇƎƛŦǘŜǊ ƻƳ ŀƴŘǊŀ Ņƴ ƻǾŀƴ 
bŀƳƴ όŦǀǊ Ŧȅǎƛǎƪ ǇŜǊǎƻƴ ŀƴƎŜǎ ŦǳƭƭǎǘŅƴŘƛƎǘ ƴŀƳƴΣ ǘƛƭƭǘŀƭǎƴŀƳƴŜǘ ƳŀǊƪŜǊŀǎύ hǊƎŀƴƛǎŀǘƛƻƴǎƴǳƳƳŜǊ όмл ǎƛŦŦǊƻǊύ 

tƻǎǘŀŘǊŜǎǎ 9ǾΦ ǊŜŦŜǊŜƴǎ 

нΦ !ƴƳŅƭŀƴ ŀǾ ŦǀǊŜǎǘňƴŘŀǊŜ
hƳ ŦƭŜǊŀ ŦǀǊŜǎǘňƴŘŀǊŜ ǳǘǎŜǎ ƪŀƴ ǳǇǇƎƛŦǘŜǊƴŀ ƭŅƳƴŀǎ ǎƻƳ Ŝƴ ōƛƭŀƎŀΦ
CǀǊŜǎǘňƴŘŀǊŜ м 
CǳƭƭǎǘŅƴŘƛƎǘ ƴŀƳƴΣ ǘƛƭƭǘŀƭǎƴŀƳƴŜǘ ƳŀǊƪŜǊŀǎ tŜǊǎƻƴƴǳƳƳŜǊ όмл ǎƛŦŦǊƻǊύ 
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оΦ CŀǎǘƛƎƘŜǘ
CŀǎǘƛƎƘŜǘǎōŜǘŜŎƪƴƛƴƎ όŘŅǊ ƘŀƴǘŜǊƛƴƎ ŀǾǎŜǎύ 

!ŘǊŜǎǎ 

пΦ ±ŜǊƪǎŀƳƘŜǘ
YƻǊǘ ōŜǎƪǊƛǾƴƛƴƎ ŀǾ ǾŜǊƪǎŀƳƘŜǘŜƴ όƪŀƴ ƭŅƳƴŀǎ ǎƻƳ Ŝƴ ōƛƭŀƎŀύΦ 

рΦ CǀƭƧŀƴŘŜ ŘƻƪǳƳŜƴǘ ƪǊŅǾǎ ŦǀǊ ŀǘǘ ŀƴǎǀƪŀƴ ǎƪŀ ƪǳƴƴŀ ōŜƘŀƴŘƭŀǎΥ
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.
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• 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.

• Klassningsplaner enligt föreskrifterna SRVFS 2004:7.

• För cisterner och rörledningar tillkommer i förekommande fall:
- Planritning med cisterner och eventuell invallning
- Teknisk beskrivning
- Konstruktionsritningar
- Flödesschema
- Tidsschema för kontroller
- Certifikat/typgodkännande
- Installationskontrollrapporter
- Kontrollrapporter för återkommande kontroll

{Ŝƴŀǎǘ ǾƛŘ ŀǾǎȅƴƛƴƎǎǘƛƭƭŦŅƭƭŜǘ ǎƪŀ ŦǀƭƧŀƴŘŜ ǊŜŘƻǾƛǎŀǎΥ 
- 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

¦ƴŘŜǊǎƪǊƛŦǘ 
hǊǘ  5ŀǘǳƳ 

{ǀƪŀƴŘŜǎ ǳƴŘŜǊǎƪǊƛŦǘ bŀƳƴŦǀǊǘȅŘƭƛƎŀƴŘŜ 

LbChwa!¢Lhb !bD)9b59 .9I!b5[LbD !± t9w{hb¦ttDLC¢9w 
wŅŘŘƴƛƴƎǎǘƧŅƴǎǘŦǀǊōǳƴŘŜǘ {ǘƻǊƎǀǘŜōƻǊƎ ōŜƘŀƴŘƭŀǊ Řƛƴŀ ǇŜǊǎƻƴǳǇǇƎƛŦǘŜǊ ƛ ǎȅŦǘŜ ŀǘǘ ŦǳƭƭƎǀǊŀ ǊŅŘŘƴƛƴƎǎǘƧŅƴǎǘŜƴǎ ǊŅǘǘǎƭƛƎŀ ŦǀǊǇƭƛƪǘŜƭǎŜ ŀǾǎŜŜƴŘŜ 
ǇǊǀǾƴƛƴƎ ŀǾ ǘƛƭƭǎǘňƴŘ ŜƴƭƛƎǘ мф Ϡ [ŀƎ όнлмлΥмлммύ ƻƳ ōǊŀƴŘŦŀǊƭƛƎŀ ƻŎƘ ŜȄǇƭƻǎƛǾŀ ǾŀǊƻǊΦ ±ƛ ōŜƘŀƴŘƭŀǊ Řƛƴŀ ǇŜǊǎƻƴǳǇǇƎƛŦǘŜǊ ŜƴŘŀǎǘ ƻƳ ŘŜǘ ŅǊ 
ƳƻǘƛǾŜǊŀǘ ƳŜŘ ƘŅƴǎȅƴ ǘƛƭƭ ŅƴŘŀƳňƭŜǘ ƳŜŘ ǇǊǀǾƴƛƴƎ ŀǾ ǘƛƭƭǎǘňƴŘ ƻŎƘ ƛ ŜƴƭƛƎƘŜǘ ƳŜŘ ōŜǎǘŅƳƳŜƭǎŜǊƴŀ ƛ 5ŀǘŀǎƪȅŘŘǎŦǀǊƻǊŘƴƛƴƎŜƴ όстфκнлмсύΦ 
!ƴǎǾŀǊƛƎ ŦǀǊ ōŜƘŀƴŘƭƛƴƎŜƴ ŅǊ wŅŘŘƴƛƴƎǎǘƧŅƴǎǘŦǀǊōǳƴŘŜǘ {ǘƻǊƎǀǘŜōƻǊƎΣ ƻǊƎΦ ƴǊ нннллл–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. 
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