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Plats och sökande

Förvaring
Ange namnet på gas, t ex gasol, acetylen, vätgas och på vätska klass och 
namn samt flampunkt, t ex klass 1 bensin,  klass 2a, t ex Xylen 
klass 2b t ex fotogen, klass 3, t ex  eldningsolja.

cistern i mark 
tank in ground 

cistern ovan mark 
tank above ground

annan behållare 
other container

Lagen om brandfarliga och explosiva varor. SFS 2010:1011 
  
Act on Inflammable and Explosive Goods. SFS 2010:1011. 
  

Fastighetsbeteckning (kvarter och tomtnr, stadsägonr eller annan beteckning)

Fastighetsadress (stadsdel, gatuadress eller motsvarande)

Ansökan avser tillstånd för förvaring av 
(namn på gas eller vätska samt dess klass och flampunkt, se ovan)

Anmärkningar

Mängd i liter (för gas behållarens volym, för vätska största mängd)

Förvaringen avses ske i

EfternamnSökande: Förnamn

Utdelningsadress (gata, box etc)

Postnummer Postort

Titel

Sänds till

Tillstånd för hantering  
av brandfarliga varor 
Permit for handling 
inflammable goods 

ANSÖKAN 
APPLICATION  
Datum

E-postadressLand

To be sent to

Place and applicant
Designation of property (block and site No., town lot No. or other designation)

Address of property (district, street address, etc)

Applicant: Given name Last name

Title National Identity No./Reg. Corporate No.

Address of property (district, street address or corresponding)

Post code Town or city

Country E-mail

Storage
State the name of the gas (e.g. LP gas, acetylene, or hydrogen), and for liquids  
the class and name and flash point, e.g. Class 1 e.g. petrol/gasoline, 
Class 2a e.g. Xylen, Class 2 b parafin/kerosene, Class 3 e.g. heating oil.

The application is for a permit to store 
(name of gas or fluid and its class and flash point, as above)

Storage is to be in

Remarks

Quantity in litres (for gas, volume of container, for liquid, maximum quantity)

Date

Phone daytime (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr) Fax (incl. national + area code)Telefax (även lands- och riktnr)

Phone evening (incl. national + area code)Telefon (även lands- och riktnr)

= Obligatoriskt fält 
   Obligatory field

Person-/Organisationsnummer

Ansökan avser
Nytt tillstånd 
New permit

This application concerns

Förändring av tillstånd

Ny tillståndshavare 
New permit holder

Alteration of permit

Verksamhetsförändring 
Change in operations 

Ny föreståndare 
New supervisor

Förändring av tillstånd, diarienr befintligt tillstånd 
Alteration of permit, existing registered permit No.

924 81 Sorsele

kommun@sorsele.se,  0952-140 00 

Tjänstedirektivet
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Övrigt

Bilagor
Planritningar 
Ground plan drawings

Fasadritningar 
Exterior/facade drawings

Föreståndarens kompetens, lämplighet, ansvarsområde och befogenheter 
The supervisor´s competence, suitability, area of responsibility and authority

Riskutredning 
Fire hazard report

Situationsplan 
Location plan

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen. 
The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation. 
 

Anmärkningar

Kompletterande upplysningar

Sökandens underskrift Namnförtydligande

.................................................................................................................................

Miscellaneous
Remarks

Additional information

Attachments

Signature of applicant Clarification of name

Försäljning
Ansökan avser tillstånd för försäljning av  
(namn på gas eller vätska samt dess klass och flampunkt, se ovan)

Selling
The application is for a permit to sell 
(name of gas or fluid and its class and flash point, as above)

Tillverkning, bearbetning och användning

yrkesmässig tillverkning 
commercial manufacture

yrkesmässig bearbetning 
commercial processing

användning i yrkesmässig tillverkning eller bearbetning 
use in commercial manufacture or processing

Ansökan avser 
(namn på gas eller vätska samt dess klass och flampunkt, se ovan)

Anmärkningar

av

Hanteringen innebär

Manufacture, processing and use
This application concerns 
(name of gas or fluid and its class and flash point, as above)

The handling involves

by

Remarks

Certifikat/typgodkännande - cisterner 
Certification/type approval - cisterns

Konstruktionsritningar - cisterner 
Construction drawings - cisterns

Tidsschema för kontroller - cisterner 
Time schedule for checknig - cisterns 

Planritningar - cisterner 
Location drawings - cisterns

Teknisk beskrivning - cisterner 
Technical description - cisterns
Flödesschema - cisterner 
Flow chart - cisterns

Kontrollrapporter för återkommande kontroll  - cisterner 
Control reports for regular checks - cisterns

Installationskontrollrapporter - cisterner 
Installation control reports - cisterns

Tjänstedirektivet
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Plats och sökande
Förvaring
Ange namnet på gas, t ex gasol, acetylen, vätgas och på vätska klass och
namn samt flampunkt, t ex klass 1 bensin,  klass 2a, t ex Xylen
klass 2b t ex fotogen, klass 3, t ex  eldningsolja.
cistern i mark
tank in ground 
Förvaring avses ske i cistern i mark/storage in to be in tank in groun
cistern ovan mark
tank above ground
Förvaring avses ske i cistern ovan mark/storage is to be in tank above ground
annan behållare
other container
Förvaring avses ske i annan behållare/Storage is to be in other container    
Lagen om brandfarliga och explosiva varor. SFS 2010:1011
 
Act on Inflammable and Explosive Goods. SFS 2010:1011.
 
 
 
 
 
Förvaringen avses ske i
Sänds till
Tillstånd för hantering 
av brandfarliga varor
Permit for handling
inflammable goods 
ANSÖKAN
APPLICATION                  
To be sent to
Place and applicant
Designation of property (block and site No., town lot No. or other designation)
Address of property (district, street address, etc)
Applicant: Given name
Last name
Title
National Identity No./Reg. Corporate No.
Person-/Organisationsnummer Reg. Corporate No. /National Identity No. 
Address of property (district, street address or corresponding)
Post code
Town or city
Country
E-mail
Storage
State the name of the gas (e.g. LP gas, acetylene, or hydrogen), and for liquids 
the class and name and flash point, e.g. Class 1 e.g. petrol/gasoline,
Class 2a e.g. Xylen, Class 2 b parafin/kerosene, Class 3 e.g. heating oil.
The application is for a permit to store
(name of gas or fluid and its class and flash point, as above)
Storage is to be in
Remarks
Quantity in litres (for gas, volume of container, for liquid, maximum quantity)
Date
Phone daytime (incl. national + area code)
Fax (incl. national + area code)
Phone evening (incl. national + area code)
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Ansökan avser
Ansökan avser/this application concerns
Nytt tillstånd
New permit
Ange nytt tillstånd/permit
This application concerns
Förändring av tillstånd
Förändring av tillstånd/Alteration of permit
Ny tillståndshavare
New permit holder
Ange ny tillståndshavare/new permit holder
Alteration of permit
Verksamhetsförändring
Change in operations 
Ange verksamhetsförändring/change in  operations
Ny föreståndare
New supervisor
Ange ny föreståndare/new supervisor
Övrigt
Bilagor
Bilagor/Attachment
Planritningar
Ground plan drawings
Planritningar/Ground plan drawings
Fasadritningar
Exterior/facade drawings
Fasadritningar/exterior/facade drawings
Föreståndarens kompetens, lämplighet, ansvarsområde och befogenheter
The supervisor´s competence, suitability, area of responsibility and authority
Föreståndarens kompetens, lämplighet, ansvarsområde och befogenheter/The supervisor´s competence, suitability, area of responsibility and authority
Riskutredning
Fire hazard report
Riskutredning/Fire hazard report
Situationsplan
Location plan
Situationsplan/Location plan
Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
The above personal information details will be handled in accordance with The General Data Protection Regulation.
 
Sökandens underskrift
.................................................................................................................................
Miscellaneous
Remarks
Additional information
Attachments
Signature of applicant
Clarification of name
Försäljning
Selling
The application is for a permit to sell
(name of gas or fluid and its class and flash point, as above)
Tillverkning, bearbetning och användning
yrkesmässig tillverkning
commercial manufacture
yrkesmässig bearbetning
commercial processing
Hantering innebär yresmäsig beabetning/The handling involves commercial processing
användning i yrkesmässig tillverkning eller bearbetning
use in commercial manufacture or processing
Hanteringen innebär använding i yrkesmässig tillverkning eller bearbetning/the handling involves use in commer
Hanteringen innebär
Hanterigen innebär yrkesmässig tillverkning/The handling involves commercial manufacture
Manufacture, processing and use
This application concerns
(name of gas or fluid and its class and flash point, as above)
The handling involves
by
Remarks
Certifikat/typgodkännande - cisterner
Certification/type approval - cisterns
Certifikal/typgodkännande cisterner/Certification/type approval cisterns
Konstruktionsritningar - cisterner
Construction drawings - cisterns
Konstrukstionsritningar cisterner/contruktion drawings cisterns
Tidsschema för kontroller - cisterner
Time schedule for checknig - cisterns 
Tidsschema för kontroller cisterner/Time schedule for checking cisterns
Planritningar - cisterner
Location drawings - cisterns
Planritningar cisterner/local drawings cisterns
Teknisk beskrivning - cisterner
Technical description - cisterns
Teknisk beskrivning cisterner/Technical description cisterns
Flödesschema - cisterner
Flow chart - cisterns
Flödesschema cisterner/Flow chart cisterns
Kontrollrapporter för återkommande kontroll  - cisterner
Control reports for regular checks - cisterns
Kontrollrapporter för återkommande kontroll cisterner/Control reports för regular checks cisterns
Installationskontrollrapporter - cisterner
Installation control reports - cisterns
Installationskontrollrapporter - cisterner/Installation control reports cisterns
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