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Anmälan om föreståndare för brandfarlig vara 
Anmälan av föreståndare för brandfarlig vara enligt 
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Anmälan skickas till: 

Norra Älvsborgs 
Räddningstjänstförbund 

Larmvägen 1 
461 38 Trollhättan 

 Föreståndare i samband med ny tillståndsansökan 
 Byte av föreståndare för befintligt tillstånd  

med diarienummer:______________________ 

Sökande/Tillståndshavare 
Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Person-/Organisationsnr (10 siffror) 

Adress Postnummer Ort 

Kontaktperson E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  Mobiltelefon  

Faktureringsuppgifter om annat än ovanstående 
Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Person-/Organisationsnr (10 siffror) 

Adress Postnummer Ort 

Eventuell fakturareferens/nr 

Föreståndarna har befogenhet 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 förvaring 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

Att föreståndarna har goda kunskaper om, och är väl insatta i, hur de brandfarliga varorna ska hanteras och 
förvaras är tillståndsinnehavarens ansvar. 

Underskrift (firmatecknare eller person med fullmakt att teckna firman) 
Ort och datum 

Sökande/Tillståndshavarens underskrift Namnförtydligande 
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Föreståndare 
Föreståndare för hantering av brandfarliga varor ska enligt 9 § i Lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor utses av tillståndsinnehavaren. Föreståndaren ska verka för 
att hanteringen sker enligt gällande regler och att villkoren i tillståndet följs. Anmälan om 
föreståndare måste alltid göras till berörd tillsynsmyndighet. 

Föreståndare 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr (10 siffror) 

Adress Postnummer Ort 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  Mobiltelefon  

Underskrift 

Ställföreträdande föreståndare 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr (10 siffror) 

Adress Postnummer Ort 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  Mobiltelefon  

Underskrift 

Ställföreträdande föreståndare 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr (10 siffror) 

Adress Postnummer Ort 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  Mobiltelefon  

Underskrift 
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Följande dokument ska bifogas anmälan 
Dokument som visar på föreståndens kompetens och lämplighet som föreståndare samt 
föreståndarens ansvarsområde. 

Övrig information 
Personuppgifter som inlämnas i samband med ärenden inom myndighetsutövning hanteras 
enligt Dataskyddsförordningen. Räddningstjänsten sparar endast personlig information så 
länge det är nödvändigt för syftet, eller för att uppfylla lagstadgade krav.  

Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter och skyddar dina intressen enligt lag på vår 
webbplats. 

Delgivning 
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund tillämpar förenklad delgivning vid beslut. Förenklad 
delgivning innebär att myndigheten först skickar den handling som ska delges, nästa 
arbetsdag skickas ett kontrollmeddelande om att handlingen har skickats. Ni anses som 
delgiven två veckor efter att det första brevet skickades till er och behöver då inte skicka in 
något bevis på att handlingen har tagits emot.
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