Sid 1 (2)

Tillstånd för förvaring av brandfarlig
vätska
* = Obligatorisk uppgift

Räddningstjänsten
110. Räddningstjänsten, 686 80 Sunne
raddningstjansten@sunne.se
0565-163 50

Fastighet
Adress*

Fastighetsbeteckning*

Inera AB 324512 v5 1508

Delgivning till*

Sökande
Företagsnamn eller personnamn*

Postort*

Organisations- eller personnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson (om sökanden är ett företag)
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Ärende
Förvaring*
i cistern med tillhörande rörledning
i annan behållare
För användning i samband med*

Gas, behållarvolym .............................................................................
Slag av vätska*
Klass 1, vätskemängd i liter ..................................................................
Klass 2a, vätskemängd i liter ................................................................
Klass 2b, vätskemängd i liter ................................................................

Cisternens förläggning*
Ovan mark
I mark
I byggnad

Klass 3, vätskemängd i liter .................................................................
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Räddningstjänsten

Beslut
Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor beviljas
Till och med, datum*

Beslut enligt följande*

Text efter markerad ruta gäller
Cisternen med tillhörande rörledning eller annan behållare får inte tas i bruk förrän nämden för plan- och byggfrågor lämnat skriftligt besked därom.
Anmälan om avsyning ska ske till nämnden för plan- och byggfrågor. Innan avsyning verkställs får återfyllning kring cisternen inte göras och
rörledningarna inte täckas.
Intyg över kontroll av ackrediterat kontrollorgan ska inges till nämnden för plan- och byggfrågor innan besked kan lämnas om när cisternen får tas i bruk.
Cisternen med tillhörande rörledning eller annan behållare får tas i bruk när föreståndaren bedömer att anläggningen är klar för drift.
Cisterninnehavaren är skyldig att låta ackrediterat kontrollorgan kontrollera cisternen under tillståndstiden. *
Intyg över sådan kontroll ska ha inkommit till nämnden för plan- och byggfrågor senast den (datum )..............................................
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Underskrift
Datum och underskrift*

Namnförtydligande*

Räddningstjänsten

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

