
Ansökan

Tillstånd till hantering av brandfarliga och 
explosiva varor enligt SFS 2010:1011

ANSÖKAN AV BRANDFARLIG
VARA I SKOLOR

Ansökan om tillstånd skall upprättas skriftligen
och jämte den utredning sökande vill åberopa,
insändes till Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund
Mogårdsvägen 2
143 43 Vårby

Plats och sökande
Fastighetsbeteckning

Fastighetsadress

Sökande (juridisk alt. fysisk person, ange skolans och rektorns namn) Telefonnummer Organisationsnummer

Postadress Postnummer Ort

Ansökan avser Brandfarlig vätska (enligt Bilaga A) Brandfarlig gas (enligt Bilaga B)

Ange i vilket/vilka plan som hantering/förvaring av brandfarlig vara kommer att ske

  -2  -1  Markplan (0)  1  2  3  > 3
 

Faktureras (om annan än ovan)
Faktureras (namn, referens) Organisationsnummer 

Ert objekts referensnummer/ordernummer (om sådant finns) Telefonnummer (referensperson)

Faktureringsadress Postnummer Ort

Efter det att er ansökan registrerats hos Södertörns brandförsvarsförbund kommer ni att debiteras en grundavgift. Efter det 
att ni betalt grundavgiften enligt faktura kommer er ansökan att behandlas. Södertörns  brandförsvarsförbund kommer inte 
att handlägga ärenden där grundavgiften inte är betald. Mer information  om avgifter finns på Södertörns brandförsvars 
hemsida www.sbff.se

Tillsammans med ansökan ska du bifoga

 Bilaga A och/eller B beroende på vad som avses hanteras
 Delegationsordningen för föreståndare
 Ritningsunderlag

                     
_____________________________          _____________________________        ____________
Sökandes underskrift (rektor)                     Namnförtydligande (rektor)                     Ort och datum

Södertörns brandförsvarsförbund

Mogårdsvägen 2 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737
143 43 Vårby Fax: 08-721 22 23 info@sbff.se

http://www.sbff.se/


Ansökan

Brandfarlig vara delegering av föreståndare

Jag (rektorns namn) _______________________________________delegerar härmed befogenheter till 
följande utsedda personer att inom sina ansvarsområden verka som föreståndare för brandfarlig vara enligt
Lag om brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011.

Föreståndarna tilldelas härmed de befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de ska kunna 
fullgöra sitt ansvar.

Föreståndarna har befogenheter att;

 omedelbart förbjuda hanteringen och/eller förvaring av brandfarlig vara som bryter mot gällande 
säkerhetsföreskrifter

 omedelbart eller fortlöpande ersätta material som har gått sönder eller som fortlöpande ska bytas 
ut och som krävs för att hantering och/eller förvaringen av brandfarlig vara ska ske enligt 
gällande säkerhetsföreskrifter

 i övrigt vidta de åtgärder som krävs för att hanteringen och/eller förvaringen av brandfarlig vara 
sker enligt gällande säkerhetsföreskrifter

Föreståndarna är skyldiga att ha goda kunskaper och vara väl insatta i hur de brandfarliga varorna ska 
hanteras och förvaras.

Underskrift rektor

Föreståndare 
Namn

Telefon dagtid Telefon mobil 

Titel

Ställföreträdande föreståndare 
Namn

Telefon dagtid Telefon mobil 

Titel

Datum ______/______/__________

Underskrift föreståndare Underskrift ställföreträdande föreståndare 

Södertörns brandförsvarsförbund

Mogårdsvägen 2 Tfn: 08-721 22 00 www.sbff.se Org.nr.: 222000-0737
143 43 Vårby Fax: 08-721 22 23 info@sbff.se



Bilaga A Brandfarlig vätska
Denna bilaga använder du för ansökan av brandfarlig vätska och aerosoler. Bilagan ska sändas in 
tillsammans med ansökan.

Sammanställning av volymer 

Klass 1 Klass 2a Klass 2b Klass 3 Total volym 

 ______ liter    + ______ liter    +  ______ liter    +  ______ liter    = ________ liter 

Aerosoler    ________ liter

Ange summa ________ liter

 Produktblad på samtlig brandfarlig vätska ska bifogas

Förvaring av brandfarlig vätska

Förvaringen avser: 

Brandfarlig vätska…
Aerosoler…

…och sker enligt instruktion, Förvaring av brandfarlig vätska

   ja  nej (nej, motivering ska anges*)

 Specifikationer på förvaringsskåpet ska bifogas

* Du ska redovisa en alternativ lösning som ger minst samma säkerhet som om du förvarade den brandfarliga 
vätskan i avsett skåp. Detta kan vara aktuellt vid mindre mängder brandfarlig vätska (understigande 25 liter)



Bilaga B Brandfarlig gas
Denna bilaga använder du för ansökan av brandfarlig gas. Bilagan ska sändas in tillsammans med 
ansökan.

Sammanställning av volymer

Gasens namn Antal och typ av flaska Total volym

 Gasol ______st. campingflaska ______ liter

______st. P6 (13,7 l) ______ liter

______st. P11 (27 l) ______ liter

______st. P19 (45 l) ______ liter

______st. P45 (108 l) ______ liter

 Vätgas ______st. ______ liter

 Acetylen ______st. ______ liter

 Annan gas ______st. ______ liter
Ange namn;

                        Ange summa   ______liter

 Produktblad på samtlig brandfarlig gas ska bifogas

Förvaring av brandfarlig gas sker enligt

Fall A förvaring av gasol inomhus                                                   

Fall B förvaring av gasol utomhus

Fall C förvaring av gasol inomhus med distributionssystem        

Fall D förvaring av gasol utomhus med distributionssystem 

Kryssa i denna ruta endast om förvaring och hantering sker i lokaler som är belägna under 
marknivå. Du måste då i egen särskild bilaga redovisa anläggningens utförande.

Specifikationer (data) från tillverkaren bifogas

Intyg på installationens utförande bifogas

Särskild klassningsplan bifogas
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