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Information avseende
Hantering av brandfarlig vara
(Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011)

Orust Kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
473 80 ORUST
För att få lov att hantera (t ex förvara eller använda) brandfarliga varor, måste man ha tillstånd av miljö- och
byggnadsnämnden (förutom när det gäller små kvantiteter).
Exempel på brandfarliga varor är bensin, thinner, lacknafta, rödsprit, spolarvätska, fotogen, dieselolja, färger med
lösningsmedel, gasol, aerosoler(sprayflaskor) mm.
Brandfarliga vätskor indelas i klasser beroende på flampunkten
Om större kvantiteter än nedanstående siffror anger hanteras, skall tillstånd sökas.

Undantagna mängder
(se: Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor tabell 2.2)

Volym

Hantering

( liter )
Brandfarliga
gaser

Extremt
brandfarliga
eller
brandfarliga
aerosoler
100

Brandfarliga
vätskor med
flampunkt
högst 60⁰ C

Brandfarliga vätskor
med flampunkt högre
än 60⁰ C upp till och
med 100⁰ C ₁₎

100

10 000

Yrkesmässig ₂₎ publik
verksamhet

Inomhus:2
Utomhus₃₎:60

Yrkesmässig icke publik
verksamhet inomhus
Yrkesmässig icke

250

500

500

10000

1000

3000

3000

50 000

Gasol:60
Andra gaser:10

100

100

10 000

publik verksamhet
utomhus ₄₎
Icke yrkesmässig
hantering ₅₎

1) Hit räknas även gasololjor, diesel och lätta eldningsoljor med flampunkt 55‐60 C.
2) Med yrkesmässig avses all hantering som inte är privat, t.ex. även föreningar och
frivilligorganisationer.
3) Detta gäller under förutsättning att även förbrukningen sker utomhus.
4) Med utomhus avses även nedgrävda cisterner och rörledningar
5) Detta omfattar endast privat hantering
Hur mycket gasol får du ha hemma?
I källare och på vind - ingen alls.
I flerbostadshus - endast i flaskor mindre än 5 liter (dock max 60 liter/hushåll).
I eget garage eller hobbylokal, avskilt från bostaden, får högst 60 liter gasol eller högst 10 liter annan brandfarlig gas
förvaras utan tillstånd.
I garage till flerbostadshus eller garage för flera hushåll får ingen brandfarlig gas hanteras (förvaras).
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Ansökan om tillstånd för hantering av
brandfarliga varor (EB.1:1)
(Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011)

Orust Kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
473 80 Henån

Datum:

Fastighet och sökande
Fastighetsbeteckning:

Fastighetsadress:

Postnummer:

Sökandens namn:

Sökandens adress:

Postnummer:

Kontaktperson:

Organisations och personnummer:

Telefon:

Fax:

Mobilnummer:

Ansökan avser
Nytt tillstånd

Ny tillståndsinnehavare

Förlängning av tillstånd

Förändring av tillstånd

Övrigt

Beskrivning av verksamheten
Yrkesmässig tillverkning

Yrkesmässig bearbetning

Användning i yrkesmässig tillverkning eller bearbetning
Hanterad mängd
Namn på varan, klass, tempklass

Försäljning
Övrigt

Förvaring

Mängd i liter

(Om antalet rader ej räcker till, var vänlig skriv på separat papper.)

Bifogade handlingar (som beskriver hanteringen)
Situationsplan

Planritningar

Riskutredning

Teknisk beskrivning, cisterner

Certifikat typgodkännande

Verksamhetsbeskrivning

Separat sammanställning av sökt mängd, klass mm

Underskrift av sökande (betalningsansvarig)
Ort, datum

Konstruktionsritningar

Klassningsplan

Teknisk beskrivning, lokaler

Föreståndaranmälan
enligt nedan

Kontrollrapporter

Övrigt
Anmälan om föreståndare skall ske på särskild
blankett som miljö- och byggnadsnämnden
tillhandahåller. Anmälan skall lämnas till miljö- och
byggnadsnämnden i samband med ansökan.

Namnteckning

Namnförtydligande

Sökanden är ansvarig för att avgift för tillstånden
betalas. Avgift uttages även för ärenden som avslås
eller återkallas/avvisas.
Anvisningar för blankettens ifyllande, se baksida

Personuppgiftslagen (PUL)
Inlämnade uppgifter kommer att databehandlas i enlighet med personuppgiftslagen (PUL) och i enlighet med din
ansökan. Du medger att informationen du lämnar får lagras och bearbetas i register av miljö- och byggnadsnämnden
och du har rätt att skriftligen begära utdrag och rättelse en gång om året. Dina personuppgifter kan komma att
utlämnas i enlighet med offentlighetsprincipen.
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Anvisningar till Ansökan om tillstånd för
Hantering av brandfarliga varor
(Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011)

Orust Kommun
Miljö- och byggnadsförvaltningen
473 80 Henån

Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarliga varor
enligt 16 § i lagen ( LBE 2010:1011) och 24 § i förordningen (FBE 2010:1075 ) om brandfarliga och
explosiva varor. Vad som är tillståndspliktig hantering framgår av MSBFS 2010:4, som kan beställas hos
Myndigheten för skydd och säkerhet. www.msb.se
Miljö- och byggnadsnämnden prövar frågor om tillstånd beträffande brandfarliga varor.
Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt annan lagstiftning, ex Plan- och bygglagen
och/eller Miljöbalken.
Fastighet
Fastighetsbeteckningen framgår av lagfart,
gravationsbevis mm.
Sökande
Tillstånd till hantering ska sökas av den som ska bedriva
verksamheten. Kan sökas av såväl en fysisk som juridisk
person.
Ansökan avser
Markera vilken typ av tillstånd ansökan avser, ex förlängning
av tillstånd eller generellt undantag. Ange även typ av
anläggning t ex bensinstation, lackeringsanläggning,
detaljhandelsanläggning etc.
Hanterad mängd
Ange största mängd brandfarlig vara som ska hanteras på en
gång. Brand- och temperaturklass enligt produktblad.

Klassningsplan, se SRVFS 2004:7
Sökande ska senast vid avsyning presentera en
klassningsplan där riskområdets utsträckning
redovisas. Klassning kan utföras enligt
rekommendationer i svensk standard.
Temperaturklass och explosionsgrupp ska redovisas.
Riskutredning
Ska utföras enligt LBE § 7 och SÄIFS 2000:2. Skall
inlämnas efter anmodan.
Teknisk beskrivning, cisterner
Teknisk beskrivning för varje enskild cistern ska
inlämnas.
Certifikat typgodkännande
Ska redovisas senast vid avsyning.
Verksamhetsbeskrivning
Bifogade handlingar
Beskrivning av den planerade verksamheten inkl
Normalt fordras att ansökan innehåller följande uppgifter:
eveventuell processbeskrivning.
Separat sammanställning av sökt mängd, klass mm
Situationsplan
Sammanställning av uppgifter om de brandfarliga
Av situationsplan ska framgå:
omgivande bebyggelse, transportvägar till och från området, varor som ska hanteras i varje rum, cistern etc. ska
skyddsavstånd mellan riskkällor inom anläggningen och till bifogas.
Kontrollrapporter
omgivande bebyggelse, fastighetsbeteckning, byggnader,
Kontrollrapporter, upprättade av certifierat organ, för
cisternförläggning, tankfordonsuppställningsplats, öppna
cisterner etc. ska inlämnas i samband med ansökan.
lagerplatser, lastnings- och lossningsplatser, vägar,
Anmälan föreståndare
förbudsområde etc.
och ställföreträdande föreståndare skall inlämnas i
Planritningar
Ritningar över byggnader och anläggningar där brandfarliga samband med ansökan. Dokumentation av sökandes
kompetens erfordras.
varor hanteras. Där ska framgå:
rumsfunktioner, utrymningsvägar, brandcellsindelning,
OBS! Ritningar och övriga handlingar ska inges i
ventilation, invallning, brandteknisk klass,
3 omgångar samt vara nedvikta till A4-format.
brandgasventilation. Med brandteknisk klass avses
byggnadens brandtekniska klass samt dess bärande och
avskiljande konstruktioner. Dessa uppgifter skall framgå av Underskrift av sökande
Sökandes underskrift, i original, måste finnas för att
upprättad brandskyddsdokumentation. Dessutom bör
ärendet skall registreras och handläggningen
cisternkarta, konstruktionsritningar samt flödesschema
påbörjas.
bifogas.

