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Diarienummer:

Ifylld blankett skickas till:
Luleå kommun
Räddningstjänsten
Skomakargatan 35
972 41 Luleå

Tillstånd ersatt med anmälan
Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser
och vätskor med ändringar i SÄIFS 1997:3, 1.4–1.6.

Anmälan avser
Byggarbetsplats

Hanteringen avser tiden

Underhåll/reparation

Hantering vid

av cistern

publik verksamhet

fr o m

Övrigt

tom

Anläggningens adress
Namn

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Anmälare
Namn

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Hanterad mängd
Varunamn

Cistern/Lösa behållare

Mängd liter
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Bifogade handlingar
Situationsplan

Byggnadsplanritning

Övrigt

Tillstånd från andra myndigheter för verksamheten
Polisens Dnr

Miljöförvaltningens Dnr

Föreståndare
Namn

Adress

Postadress

Telefon

Mobiltelefon

Ställföreträdande föreståndare
Namn

Adress

Postadress

Telefon

Underskrift/Anmälare
Ort, Datum
Namnteckning
Namnförtydligande

Mobiltelefon
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När är man skyldig att anmäla hantering av brandfarliga varor?
Enligt Sprängämnesinspektionens föreskrifter (SÄIFS 1995:3) om tillstånd till
hantering av brandfarliga gaser och vätskor med ändringar i SÄIFS 1997:3,
1.4–1.6.
Vid nedanstående tillfällen görs anmälan till den kommunala
räddningstjänsten.
I de fall hanteringen avser högst;
•
Sex (6) månader på byggarbetsplats eller vid anläggningsarbete.
•
Två (2) månader av tillfällig uppställning av cistern eller tankfordon
för reparation eller underhåll av cistern.
•
Två (2) månader vid publik verksamhet under begränsad tid. Med
publik verksamhet avses mässor, festivaler, marknader,
idrottsevenemang och dylikt.
Och hanteringen avser högre mängder än i tabellen:
Hantering

Gas

Klass 1, 2, 3-vätska

Klass 3-vätska för

(total volym)

uppvärmning eller
elproduktion

Yrkesmässig, vid
Inomhus Utomhus *
100 liter
publik verksamhet
0 liter
60 liter
Övrig yrkesmässig,
250 liter
250 liter
inomhus
Övrig yrkesmässig,
1 000 liter
3 000 liter
utomhus
*Vid fler än två nyttjare på samma plats skall anmälan alltid göras.

10 000 liter
10 000 liter
50 000 liter

Vid hantering under längre tid än ovanstående skall tillstånd alltid sökas
hos Räddningstjänsten.

Anvisning till blanketten anmälans ifyllande.
Anmälan avser
Markera vilken typ av anmälan som avses, t.ex. publik
verksamhet.
Hantering avser tiden
Ange under vilken period hanteringen avser.
Anläggningens adress
Skriv in fastighetsbeteckning, adress, postadress, telefonsamt mobilnummer.
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Anmälare
Beskrivning av
verksamheten
Hanterad mängd

Bifogade handlingar

Tillstånd för
verksamhet från andra
myndigheter
Föreståndare

Underskrift

Anmälan skall göras av den eller det företag som
bedriver verksamheten.
Beskriv kortfattat vilken verksamhet som skall bedrivas.
Ange största mängd brandfarlig gas eller vätska som
skall hanteras på en gång samt om förvaringen sker i
cistern eller lösa behållare.
Situationsplan/skiss som visar hur anläggningen
kommer att vara belägen i förhållande till intilliggande
byggnader, vägar etc. Vid hantering inomhus skall
dessutom planritning som visar byggnadens utformning,
brandceller, hanteringsplatser etc. bifogas. Bifoga även
gällande tillstånd om sådana finns.
Det krävs tillstånd från polisen att ta offentlig plats i
anspråk samt vid hantering av livsmedel från
miljöförvaltningen.
Ange ansvarig person/föreståndare på hanteringsplatsen.
Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt
gällande föreskrifter och villkor. Föreståndaren skall vara
lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och
god erfarenhet av de varor som hanteras.
Underskrift av ansvarig krävs.

