Plats för
inkommandestämpel

Ansökan om tillstånd för
hantering av brandfarlig
vara på restaurang enl.
SFS 2010:1011

Ifylld blankett skickas till:
Storstockholms brandförsvar
Box 1328
111 83 Stockholm

1. Sökande
Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn)

Person-/Organisationsnr (10 siffror)

Postadress

Postnummer

E-postadress

Postort

Telefon dagtid

Mobiltelefon

2. Fastighet (där verksamheten bedrivs)
Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Postort

3. Faktureringsuppgifter (om annan än ovan)
Namn och referens

Organisationsnummer (10 siffror)

Postadress

Postnummer

Postort

4. Hanterad mängd
Namn på vara

Flasktyp

Antal
flaskor

Hantering avser (gasolspis, flambering,
terassvärmare, tändvätska)

5. Föreståndare brandfarlig vara



Uppgift om föreståndare lämnas senare (senast vid avsyningstillfället)

Namn

Telefonnummer

E-post

Namn

Telefonnummer

E-post

Instruktioner för ifyllande av blanketten:
Välj något/några av typfallen som presenteras på nästa sida och som motsvarar hanteringen på restaurangen.
Om inget av alternativen passar, kryssa fall 5.

Följande handlingar skall bifogas till ansökan:
•
•
•
•

Vid fasta gasolledningar, bifoga planritningar där det redovisas rördragningar, avstängningskranar med mera.
Fasadritning eller foto på fasaden där det redovisas gasolskåpets placering och ventilationsöppningar.
Klassningsplan om mer än två gasflaskor är inkopplade.
Situationsplan där det redovisas gasolskåpets placering i relation till omgivningen.

Innan tillståndet beviljas skall även följande dokument redovisas:
•
•
•

Tryck- och täthetsprotokoll, kontrollerad av installatören.
Instruktioner för drift, underhåll och egenkontroll av anläggningen
Åtgärdsplan vid brand och läckage
Storstockholms brandförsvar - Vi skapar trygghet!
Box 1328
111 83 Stockholm

Tel: 08-454 87 00
Fax: 08-454 89 01

E-post: registrator@ssbf.brand.se
Hemsida: www.storstockholm.brand.se

Sätt kryss på rätt alternativ
Fall 1: Gasolskåp placerad utanför byggnaden mot fasaden.
Drift av gasolspis med fasta gasolledningar från flaskcentral till spisen.
• Gasolflaskorna är placerade utomhus i
ett ventilerat och låsbart skåp.
• Vid risk för påkörning har skåpet
påkörningsskydd.
• Huvudavstängningsventilen i
restaurang-verksamheten är placerad
lättåtkomligt och är försedd med en
skylt.

Fasad med 60 min
brandmotstånd, om det lagras
mer än 60 l gasol

Ventilationsöppningar
om minst 1% av
bottenytan

ute

inne

GASOL

• Gasolledningar är av metall och märkta
av standardiserad skylt.
Gasolskåp från sidan

• Platsen för flaskcentral utomhus är
placerad så att ventilationsöppningar i
vägg, öppningsbara fönster eller
nedgång till källare inte finns inom 3
meter på lägre höjd än 1,5 m från
marken.

Ventilationsöppning/
fönster
3m

• Skåpet är försett med varnings- och
förbudsskyltar enligt nedan.
1,5 m
GASOL

GASOL

Gasolskåp framifrån

Fall 2: Gasolskåp placerad i byggnaden. Drift av gasolspis med fast
gasolledning från flaskcentral till spisen.
• Gasolen förvaras inomhus i ett avsett
utrymme. Förrådet/skåpet/väggen har en
avskiljande förmåga mot brand på minst
30 min (upp till 250 liter gasol) eller minst
60 minuter (vid hantering av mer än 250 l
gasol).

ute

inne

• Skåpet har ventilation direkt ut till det fria
både upp- och nedtill och är gastätt mot
rummet.
• Skyltning och avstängning av gas som
enligt fall 1

Ventilationsöppningar
om minst 1% av
bottenytan

GASOL
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Fall 3: Gasolskåp placerad utanför byggnaden. Förvaring av
enbart lösa behållare (ej kopplade) för t.ex. terassvärmare eller
flambering.
• Gasolflaskorna är placerade utomhus i
ett ventilerat och låsbart skåp.

Fasad med 60 min brandmotstånd,
om det lagras mer än 60 l gasol

• Vid risk för påkörning har skåpet
påkörningsskydd.
• Skåpet är försett med varningsskyltar
för brandfarlig vara och gasflaskor och
förbudsskylt mot öppen eld enligt
nedan.

ute

inne

GASOL

Ventilationsöppningar
om minst 1% av
bottenytan

Gasolskåp från sidan

Fall 4: Gasolskåp placerad innanför byggnaden. Förvaring av
enbart lösa behållare för t.ex. för terassvärmare eller flambering.
• Gasolen förvaras inomhus i ett avsett
utrymme. Förrådet/skåpet/väggen har en
avskiljande förmåga mot brand på minst
30 min (upp till 250 liter gasol) eller minst
60 minuter (vid hantering av mer än 250 l
gasol).
• Skåpet har ventilation direkt ut till det fria
både upp- och nedtill och är gastätt mot
rummet.
• Skåpet är försett med varningsskyltar för
brandfarlig vara och gasflaskor och
förbudsskylt mot öppen eld

ute

Ventilationsöppningar
om minst 1% av
bottenytan

inne

GASOL

Fall 5: Inget av ovanstående alternativ
Beskriv hantering:

Sökandes underskrift

Namnförtydligande
Datum

Personuppgiftslagen:
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din ansökan är en
offentlig handling.
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Anvisningar om hur
blanketten fylls i:
Sökande

Det är den som avser att bedriva
verksamheten som ska söka tillståndet till
hantering. Kan sökas av såväl en fysisk som
juridisk person.
Fastighet

Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart,
gravationsbevis m.m.
Hanterad mängd

Ange mängden gasol/ brandfarlig vara i liter
som ska hanteras vid ett tillfälle. Vid vätska
ange vilken klass varan tillhör och hur den
ska förvaras.
Underskrift av sökande

Sökandens/firmatecknarens underskrift, i
original, måste finnas för att ärendet ska
registreras och handläggningen påbörjas.

Bifogade handlingar:
Markera i rutorna nedan vilka handlingar
som bifogas.
Hanterad mängd

Bifogas separat om utrymmet på blanketten
inte är tillräckligt. Ange vara, klass och
mängd för varje rum, cistern el. dyl.
Situationsplan

Ska visa anläggningen i förhållande till
omgivande bebyggelse, närbelägna
industrier, vägar m.m. Även områdets
topografi ska framgå.

Klassningsplan

Om mer än 2 flaskor är kopplade till fast
installation. Dokumentation enligt § 6 i SRVFS
2004:7, där riskområdets utsträckning
redovisas.
Riskutredning Enligt § 7 LBE.

Riskutredningens omfattning kan variera och
anpassas utifrån verksamhetens komplexitet.
Om anläggningen planeras, färdigställs och drivs
enligt gällande normer, standarder eller
anvisningar som MSB accepterat anses kravet på
utredning av riskerna uppfyllt.
Föreståndare

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet
skall enligt LBE utse en eller flera föreståndare
för verksamheten. Om fler än två föreståndare
utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.
Finns inte utsedd föreståndare vid
ansökningstillfället kan uppgifterna lämnas strax
efter att tillståndet är beviljat.
Snarast efter att tillståndet är beviljat:







Uppgift om föreståndare
Överensstämmelseintyg samt tryck- och
täthetsprotokoll, för ny gasolanläggning
Täthetsprotokoll, för befintlig
gasolanläggning
Egenkontrolljournal
Drift- och skötselinstruktioner på
svenska
Instruktioner vid brand och läckage

OBS! Bifoga ritningar och övriga handlingar i ett
exemplar, max A3-format.

Planritningar

Ritningar över byggnader och anläggningar
där brandfarliga varor hanteras. Där ska
framgå plats där brandfarliga varor hanteras,
rumsfunktioner, utrymningsvägar,
brandcellsindelning och brandteknisk klass
samt ventilation.
Fasadritningar

Vid gashantering nära fönster och
ventilationsintag.
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