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ANMÄLAN OM FÖRESTÅNDARE VID

HANTERING AV BRANDFARLIG VARA
Enligt 9 § lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Utdrag ur lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

9 § Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt denna lag ska utse en eller flera 

föreståndare för verksamheten. 

En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav 

och med iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats 

i anslutning till lagen. En tillståndshavare ska se till att en föreståndare ges de befogenheter och 

möjligheter i övrigt som behövs för att han eller hon ska kunna fullgöra sina uppgifter.  

Tillståndsmyndigheten ska godkänna föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med explosiva 

varor. Föreståndare i tillståndspliktig verksamhet med brandfarliga varor ska anmälas till 

tillsynsmyndigheten. 

Anmälan 
Anledning till anmälan 

Bilaga till ny ansökan om tillstånd för hantering 

av brandfarlig vara 

Ny/nya föreståndare har utsetts för befintligt 

tillstånd 

Anläggningen 
Anläggningsnamn, företag eller motsvarande 

Fastighetsbeteckning Kommun 

Gatuadress Postort 

Tillståndshavare/Sökande 
Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet 

markeras) 

Person-/Organisationsnummer 

Postadress Postnummer Ort 

Kontaktperson Telefon 

E-postadress Mobiltelefon 

Befintligt tillstånd (om anledningen till anmälan är att ny/nya föreståndare har utsetts för befintligt tillstånd) 
Tillståndets diarienummer 

Befintliga föreståndare (om anledningen till anmälan är att ny/nya föreståndare har utsetts för befintligt 

tillstånd) 
Namn Personnummer Ska kvarstå som 

föreståndare? 

 Ja  Nej

 Ja  Nej

 Ja  Nej

 Ja  Nej

 Ja  Nej



Skapad: 2010-09-01 av TG sid 2 (2) 

Reviderad: 2017-11-01 av TG 

Godkänd: 2012-04-23 av BS 

Tillkommande föreståndare 
Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och 

befogenheter samt för extern person att denne accepterat föreståndaruppdraget, ska bifogas anmälan. För 

verksamheter där driften inte stannar i och med att föreståndaren är bortrest eller liknande krävs flera 

föreståndare eller en föreståndarorganisation. Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en 

bilaga. 

Tillkommande föreståndare 1 

Namn (fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Personnummer 

Postadress Postnummer Postort 

Telefon Mobiltelefon E-postadress

Tillkommande föreståndare 2 

Namn (fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Personnummer 

Postadress Postnummer Postort 

Telefon Mobiltelefon E-postadress

Följande dokument bifogas anmälan 
Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning 

eller utbildningsintyg. 

Dokument som utvisar föreståndares ansvarsområde och befogenheter samt för extern/externa personer att 

denne/dessa har accepterat föreståndarskapet. Kan till exempel vara kopia av avtal mellan arbetsgivaren och 

föreståndaren. 

Uppgifter om fler föreståndare eller föreståndarorganisation. 

Ifylld och underskriven anmälan inklusive bilagor skickas till 

Jämtlands Räddningstjänstförbund 

Box 71 

831 21 ÖSTERSUND 

Underskrift tillståndshavare 
Firmatecknare om tillståndshavaren är en juridisk person. 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). 

Ort Datum 

Underskrift 

Namnförtydligande 

För mer information se Jämtlands Räddningstjänstförbunds hemsida, 

www.rtjamtland.se 
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