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1. Sökande
Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamn markeras) Person-/Organisationsnr. (10 siffror)

Postadress Postnummer Postort 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

2. Hanteringsplatsen

 Plats för inkommandestämpel

Ifylld blankett skickas till: 

Storstockholms brandförsvar 
Box 1328 
111 83 Stockholm

eller

registrator@ssbf.brand.se

Hantering av 
brandfarlig vara 
enl. SFS 2010:1011

Fastighetsbeteckning Hanteringsplatsens adress (gatuadress, postnummer och postort)

Ansökan om tillstånd
för hantering av brandfarlig vara

 vid EVENEMANG

Faktureringsuppgifter om andra än ovan
Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Organisationsnr. (10 siffror) 

Postadress Postnummer Postort 

3. Verksamheten
Kort beskrivning av verksamheten (i vilken typ av verksamhet hanteringen ska ske samt effekter som ska skapas med den 
brandfarliga varan eller användningssätt)

4. Hanterad mängd

Namn på varan 

Information om hanterad mängd lämnas som bilaga

Klass* Mängd 

(liter) 
Typ av förvaring

(inomhus/utomhus, cistern, skåp etc.)

* Klassindelning utifrån flampunkt (1/2a/2b/3). Endast aktuellt för brandfarliga vätskor.

(t.ex. gasol, acetylen, bensin, diesel)

Storstockholms brandförsvar – Vi skapar trygghet! 

Hanteringsplats (namn på byggnad eller anläggning, ex. namn på arena, köpcentrum, marknad)
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7. Underskrift av sökande
Sökandes underskrift Namnförtydligande 

Datum 

8. Handlingar som ska bifogas ansökan

6. Föreståndare för brandfarlig vara enligt LBE

Uppgift om föreståndare lämnas senare

Föreståndare 

För- och efternamn

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Föreståndare 

5. Tidsperiod för hantering (fr.o.m. - t.o.m.)

Kartunderlag
Av kartunderlaget ska det framgå förvarings- och hanteringsplats för den brandfarliga varan i 
förhållande till utrymningsvägar, omgivande bebyggelse och brännbart material.

Nödlägesinstruktioner i händelse av olycka och tillbud

Information:
Intyg om att installationen är godtagbar gällande täthet, rörledningsmaterial och närhet till elektrisk utrustning 
skall kunna visas på tillståndsmyndighetens begäran.

Dataskyddsförordningen
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddsförordningen GDPR. Din ansökan är en offentlig
handling. 

Storstockholms brandförsvar – Vi skapar trygghet! 

För- och efternamn

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 
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