
Ansökan lämnas till räddningstjänsten i din kommun  

 

1. Sökande 
Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 
      

Organisations-/personnummer 
      

Postadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

Kontaktperson (t.ex. undertecknande person) 
      

e-postadress 
      

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)   
      

Mobiltelefon  
      

Ort, datum 
            

Sökandes underskrift 
 

Namförtydligande 
      
 
      

Faktureringsuppgifter om andra än ovan 
Företagsnamn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) 
      

Organisationsnr. (10 siffror) 
      

Postadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

Tilltåndet ni söker är avgiftsbelagt. Detta innebär att myndigheten har ett kreditförhållande till sökande och har rätt 
att begära in personuppgifter. Dina personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din 
ansökan är en offentlig handling. 

2. Föreståndare 
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse 
en eller flera föreståndare för verksamheten. Föreståndare ska verka för att hanteringen bedrivs på ett säkert sätt. 

 Föreståndare är samma person som sökandens kontaktperson ovan, personnummer:       

 Föreståndare anges nedan. Uppgifter om fler föreståndare kan bifogas separat med ansökan. 
Namn 
      

Personnr. (10 siffror) 
      

Postadress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

e-postadress 
      

Mobiltelefon  
      

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)   
      

3. Verksamhetsbeskrivning och riskutredning 
Vi avser hantera gasol i publik miljö i högst nedanstående mängd under som längst två veckor vid varje separat 
tillfälle. I god tid före varje nytt tillfälle meddelas räddningstjänsten på den aktuella orten. Hantering kommer ske 
minst tre meter från byggnad. På hanteringsplatsen anslås varningsskylt och det kommer finnas handbrandsläckare. 
På hanteringsplatsen finns endast dagsbehovet och flaskorna ställs stadigt och är ständigt övervakade eller inlåsta. 
Täthetskontroll görs vid varje flaskbyte och oanslutna flaskor har tätpropp iskruvad. En meter runt ansluten flaska 
är en säkerhetszon där inga tändkällor får förekomma. Vi använder endast godkända gasolslangar som är kortare än 
1,5 meter och de byts regelbundet, minst varannat år. Gasolbrännaren är CE-märkt och vi ser till att brännaren inte 
kommer för nära tältduk och annat brännbart material. 

 

Flaska P6 = 14 liter 
Flaska P10 = 24 liter 
Flaska  P11 =27 liter 
 

                 
 
Ansökan om tillstånd för hantering av gasol vid tillfälliga 
publika evenemang i Västerbottens läns kommuner 

 

Flasktyp 
(max storlek P11) 

Antal flaskor 
(max antal 4 st) 

Mängd Gasol 
(anges i liter) 
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