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Anmälan om samråd 
enligt förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor 

 
 

Ifylld blankett tillsändes 
info@dalamitt.se   eller 

 
Räddningstjänsten Dala Mitt 
Lugnetleden 3 791 38 Falun 

 
 
 
Datum: 

 
 
 
 

1. Tillståndshavare 
 

Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn) Organisations-/personnr. (10 siffror) 

Postadress Postnummer Postort 

Kontaktperson e-postadress  

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon  

 

2. Fastighet 
Fastighetsbeteckning (där hantering avses) 

Postadress (om annan än ovan) Postnummer Postort 

 

3. Tid för arbetet/åtgärden 
ÅÅ/MM/DD- ÅÅ/MM/DD 

 
 
 
 

 
 

4. Berörd brandfarlig vara 
Namn på den 
brandfarliga varan 
som berörs 

Typ av 
brandfarlig 
vara 
(klass 1, 2, 3, 
gas, brand- 
reaktiv vara) 

Flampunkt 
(gäller klass 
1, 2 och 3) 

Mängd Förvaring i 
cistern 
ovan mark 

Förvaring i 
cistern 
under mark 

Förvaring i 
lös behållare 

Annan förvaring 
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5. Beskrivning av verksamhet samt kommande arbete/åtgärd 
Kort beskrivning av verksamheten, dvs. hur den brandfarliga varan hanteras (kan lämnas som en bilaga). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Följande dokument ska bifogas anmälan: 

 Anpassad riskutredning som beskriver hur arbetet/åtgärden ska ske på ett betryggande sätt. Detta 
kan vara en enkel beskrivning på hur verksamheten har resonerat. Riskutredningens omfattning kan 
variera och anpassas utifrån verksamhetens komplexitet. 

 Situationsplan som visar aktuellt område i föhållande till både externa och egna byggnader samt 
annan relevant information, exempelvis hur cisterner, interna körvägar, lastnings- och 
lossningsplatser, förbudsområden etc. är förlagda. 

 Ritningar över byggnader om åtgärden ska ske inomhus. För varje byggnad ska det framgå 
-dess funktion och rummens funktioner 
-uppgifter om utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass 
-ventilationens utformning, till- och frånluftsdonens placering, luftomsättning och tryckförhållanden 

 
 
 
7. Underskrift 
Sökandes underskrift Namnförtydligande 

 

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