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

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

1. Anläggning
Anläggningens namn/ Företag

Person-/Organisationsnr (10 siffror)

Anläggningens adress

Fastighetsbeteckning

Adress

Postnummer

Tillståndsinnehavare

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Ort

Undertecknad garanterar.

Föreståndarna har goda kunskaper om och är väl insatta i hur de brandfarliga varorna ska hanteras
och förvaras, samt.
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

Underskrift
Ort och datum
Tillståndsinnehavarens underskrift

Namnförtydligande
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2. 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.
Orust räddningstjänst kräver normalt att minst en föreståndare och en ställföreträdande
föreståndare utses och anmäls.
Föreståndare
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras
Adress

Personnr (10 siffror)
Postnummer

Ort

E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Underskrift föreståndare

Ställföreträdande föreståndare
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras
Adress

Personnr (10 siffror)
Postnummer

Ort

E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Underskrift stf föreståndare

Ställföreträdande föreståndare
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras
Adress

Personnr (10 siffror)
Postnummer

Ort

E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Underskrift stf föreståndare

Anmälan skickas till:
Orust kommun
Sektor miljö och bygg
473 80 Henån
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Följande dokument ska bifogas anmälan
Dokument som visar på föreståndarens kompetens och lämplighet som föreståndare samt
föreståndarens ansvarsområde.

Övrig information
Observera att handläggning av ärendet inte kommer att påbörjas innan anmälan är komplett.
Om anmälan inte är komplett skickas en begäran om komplettering av handlingar.

Behandling av dina personuppgifter sker enligt
dataskyddsförordningen
Miljö- och byggnadsnämnden behandlar de personuppgifter som du skrivit i din
ansökan/anmälan när vi handlägger ditt ärende. Personuppgifterna kommer inte användas för
något annat ändamål. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är
myndighetsutövning.
Vi kan komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att
göra så enligt lag eller om vi behöver det för vår myndighetsutövning.
Dina uppgifter sparas så länge vi handlägger ditt ärende och bevaras eller gallras sedan i
enlighet med vår dokumenthanteringsplan. Planen utgår från Tryckfrihetsförordningen,
Offentlighets- och sekretesslagen och Arkivlagen.
Du har rätt att begära ut information om vilka personuppgifter vi har lagrat som handlar om
dig, ett så kallat registerutdrag. Du kan begära rättelse, be om överföring, att vi ska begränsa
behandlingen eller radera dina personuppgifter, om det inte strider mot ovanstående
lagstiftning.
I första hand kontaktar du personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina uppgifter. Orust
kommun, Miljö och byggnadsnämnden, 473 80 Henån, telefon 0304-33 40 00, e-post:
kommun@orust.se.
Du når vårt dataskyddsombud på e-post: dataskyddsombud@orust.se.
Om du har klagomål på hur vi behandlar dina personuppgifter vänder du dig till Datainspektionen som är vår
tillsynsmyndighet
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