
Delegering och anmälan av föreståndare för brandfarliga varor 

Brandfarlig vara delegering och anmälan av föreståndare 
 

Använd denna blankett för att anmäla verksamhetens utsedda föreståndare. Blanketten är utformad 

med färdig text. Du kan själv redigera blanketten vid behov så att den passar just er verksamhet. Det 

går t.ex. bra att komplettera blanketten med så många föreståndare som ni är i behov av.  

 

Om ni redan har ett giltigt tillstånd till hantering av brandfarlig vara och enbart ska komplettera 

befintligt tillstånd med delegering/anmälan av nya föreståndare var vänlig ange verksamhetens namn, 

adress, kommun och fastighetsbeteckning enligt nedan.  

 

Om ni ansöker om ett nytt eller förlängning av ett befintligt tillstånd och skickar med 

delegering/anmälan av föreståndare tillsammans med ansökan behöver ni inte ange nedanstående 

uppgifter då dessa ska framgå enligt ansökan.  

 

Var vänligt och fyll i nedanstående uppgifter om er delegering/anmälan av föreståndare avser en 

komplettering till ett befintligt gällande tillstånd. 

 
Verksamhetens namn 

 

 

 
Verksamhetens platsadress  

 

 
 

Kommun  

 

 
 

Fastighetsbeteckning 

 

 
 

 

Delegering och anmälan av föreståndare gör du på nästa sida.



Delegering och anmälan av föreståndare för brandfarliga varor 

Brandfarlig vara delegering och anmälan av föreståndare 

 
 

Jag (chefens 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 verksamhetsansvarig 

 

Föreståndare  
Namn 

 
Telefon dagtid 

 
Telefon mobil  

 

Titel 

 
 

Ställföreträdande föreståndare  
Namn 

 
Telefon dagtid 

 
Telefon mobil  

 

Titel 

 
 

 

Datum ______/______/__________ 

 

 

 

 

 

 

 

Underskrift föreståndare  Underskrift ställföreträdande föreståndare  

 
Personuppgiftslagen 
Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din ansökan är en offentlig 
handling. 
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