
 Ansökan om tillstånd för 

Hantering av brandfarliga varor 

  

 

Blanketten skickas till; 

 
Västra Sörmlands Räddningstjänst 
641 80 Katrineholm 

 

Alternativt; 

vsr@vsr.katrineholm.se 

                 Anmälan avser; 

          □Nytt Tillstånd    

                        □Ändring av befintligt tillstånd 

Diarienummer för eventuellt tidigare tillstånd:………………………………………………… 

 

   

1 Sökande 

 

Fakturaadress 

Postnummer (Faktura) Ort (Faktura) Referens (Faktura) 

 

 

Sökande (Företagsnamn) 

 

 

Person-/Organisationsnummer (10 siffror) 

 

E-postadress 

Postadress 

 

 
Postnummer 

 

 

Ort Telefonnummer 

mailto:vsr@vsr.katrineholm.se


2 Plats för hantering 

 

3 Verksamhetsbeskrivning      □ Verksamhetsbeskrivning bifogas 

Beskrivning hur hantering av brandfarliga varor kommer ske i verksamheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Hanterade varor                   □ Hanterade varor bifogas 

 

Fastighetsbeteckning 

 

 
Fastighetsadress 

 

 

Postnummer Ort 

Namn på varan 

 
Flampunkt/Typ Mängd i liter Förvaring 

□Cistern ovan mark □Cistern under mark 

□Lös behållare 

Plats 

□Inomhus 

□Utomhus 

   □Cistern ovan mark □Cistern under mark 

□Lös behållare 

□Inomhus 

□Utomhus 

   □Cistern ovan mark □Cistern under mark 

□Lös behållare 

□Inomhus 

□Utomhus 

   □Cistern ovan mark □Cistern under mark 

□Lös behållare 

□Inomhus 

□Utomhus 

   □Cistern ovan mark □Cistern under mark 

□Lös behållare 

□Inomhus 

□Utomhus 

   □Cistern ovan mark □Cistern under mark 

□Lös behållare 

□Inomhus 

□Utomhus 

   □Cistern ovan mark □Cistern under mark 

□Lös behållare 

□Inomhus 

□Utomhus 



5 Bilagor 

Bilagor som alltid skall bifogas ansökan 

□Riskutredning (enligt 7 § LBE) 

□Situationsplan (Karta över området) 

□Planritningar 

□Anmälan föreståndare 

Bilagor som skall bifogas ansökan vid förvaring i cistern 

□Certifikat/typgodkännande för cistern 

□Installationskontrollrapport för cistern (endast nya cisterner) 

□Kontrollrapport från återkommande kontroll av cistern 

□Planritningar med cistern och eventuell invallning inritad 

□Konstruktionsritningar för cistern och tillhörande konstruktion 

□Flödesschema för anläggningen 

□Teknisk beskrivning av anläggningen 

Bilagor som vid behov skall bifogas ansökan 

□Explosionsskyddsdokumentation med tillhörande klassningsplan 

□Delegation från firmatecknare 

□Intyg för elinstallationer inom klassat område 

□Flödesschema för anläggningen 

□Teknisk beskrivning av anläggningen 

 
För mer information se ”Vägledning till tillståndsansökan för hantering av brandfarliga varor”. Vägledningen 

hittar du på samma sida som ansökningsblanketten. 

6 Underskrift 

Observera att tillståndpliktig hantering enligt Lag(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor måste ha 

föreståndare vilka skall anmälas till tillståndsmyndigheten på separat blankett. 

Om den sökande är en juridisk person skall detta dokument undertecknas av en firmatecknare eller 

person med delegation från firmatecknare. Delegationen skall, i de fall det är aktuellt bifogas. 

Underskrift 

 
Namnförtydligande 

 
Ort och datum 
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