
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro

642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 0157-43 18 00 5854-6045

E-post

flenskommun@flen.se
Flen

Ansökan om tillstånd för
hantering av brandfarliga varor

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med PUL. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av förvaltning/nämnd. Du har rätt att begära utdrag och rättelser.

Datum

Sökande och fastighet
Sökande, namn

Adress Postadress

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Fastighetsbeteckning Fastighetsägare, namn (om annan än sökande)

Ansökan avser
Nytt tillstånd Förlängning av tillstånd, ange diarienummer
Förhandsbesked om lokalisering Övertagande av tillstånd, ange diarienummer
Övrigt, specificera

Hanteringen avser
Förvaring Försäljning Användning Annan

Övriga upplysningar

Namn på varan Klass Mängd
Förvaring
(inomhus, utomhus, i mark, ovan mark, i cistern)

Övrigt

Bifogade handlingar
Situationsplan Kontrollrapport Klassningsplan Beskrivning av verksamheten
Övrigt, specificera

Namnteckning
Ort och datum

Sökande, namnteckning Namnförtydligande



Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro

642 81 Flen Sveavägen 1 0157-43 00 00 0157-43 18 00 5854-6045

E-post

flenskommun@flen.se
Flen

Uppgifter om föreståndare
Namn

Adress Postadress

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Uppgifter om ställföreträdare
Namn

Adress Postadress

Telefon bostad (även riktnummer) Telefon arbete (även riktnummer)

E-postadress

Ansökan skall innehålla följande uppgifter i tillämpliga delar

Plankarta eller planskiss, som visar hur anläggningen kommer att vara belägen i förhållande till
exempelvis omgivandebebyggelse, närbelägna industrier, vägar etc. Områdets topografi skall
framgå.

Skiss, som visar anläggningsområdets disponering, till exempel hur byggnader, cisterner,
utomhusplacerade anläggningsdelar, interna körvägar och parkeringsplatser skall förläggas.

Ritningar över byggnader där brandfarliga varor skall hanteras.
För varje byggnad skall framgå
Dess yttre utformning (fasadritning).
Dess funktion och ingående rums funktioner.
Uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning, brandteknisk klass etc.
Ventilationens utformning med uppgift om till- och frånluftsdons placering, luftomsättning för

varje rum och tryckförhållanden mellan olika rum.
Rummens klassning i förekommande fall (se sista stycket).

Beskrivning av den planerade verksamheten.

Sammanställning av uppgifter om de brandfarliga varor som skall hanteras i varje rum, cistern etc.
Uppgifter fordras främst om varans namn, klass och mängd.

Klassningsplan enligt SIND-FS 1983:2. I planen bör ingå ritningar som visar de klassade
områdenas utsträckning i såväl horisontell som vertikal led.
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