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Föreståndaranmälan för hantering av brandfarliga varor enligt
lag (SFS 2010:1011) om hantering av brandfarliga och explosiva
varor.
Om du innehar tillstånd till hantering av brandfarlig vara är du alltid ytterst ansvarig för hanteringen.
En föreståndare ska alltid utses och i vissa fall (enmansföretag och liknande) kan föreståndaren och
tillståndshavaren vara samma person.
Som föreståndare ska du se till att hanteringen av de brandfarliga varorna följer gällande lagar,
föreskrifter och villkor. Du ska, med avseende på de varor som hanteras i verksamheten, ha nödvändig
kunskap och erfarenhet samt i övrigt vara lämplig för uppgiften.

Utdrag ur lag om hantering av brandfarliga och explosiva varor (SFS 2010:1011)
Föreståndarkrav
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.

Räddningstjänsten ger exempel på lämplig kompetens
Nedan ges vägledande exempel på lämplig kompetens hos föreståndare för hantering av brandfarlig
vara:
Typ av hantering

Kompetens

Enkel hantering i en okomplicerad process. C- och
i vissa fall B-byggnader

Dokumenterad yrkes- eller annan erfarenhet av
hanterade produkter

Mer omfattande hantering i en mer komplicerad
process eller byggnad. Stor mängd, alternativt stor
variation, av hanterade produkter. B- och Abyggnader (givetvis även C om förstnämnda
uppfylls)

Föreståndarutbildning inom aktuellt område

Mycket omfattande hantering och process. Kemisk
industri etc.

Högre akademisk utbildning inom relevant
område (till exempel kemist, ingenjör med lämplig
inriktning etc.)

A-byggnad: Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken det vanligen vistas människor som inte
förutsätts känna till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor, t.ex. restaurang, skola
flerfamiljshus.
B-byggnad: Byggnad i vilken det vanligtvis inte vistas andra människor än sådana som förväntas känna
till förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor, t.ex. bensinstation.
C-byggnad: Byggnad där människor vanligtvis inte vistas, t.ex. förrådsbyggnad.
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Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Information enligt dataskyddsförordningen (GDPR)
Personuppgiftsansvarig:
Dataskyddsombud:

Ändamål med behandlingen:
Rättslig grund:
Kategorier av personuppgifter som ska behandlas:
Kategorier av mottagare av uppgifterna:
Lagringstid:
Rättelse:

Registerutdrag:

Mer information på vår webbsida:

Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
Torsby kommun, 1. Kommunkansliet, 685 80 Torsby.
E-post: torsby.kommun@torsby.se.
Telefon växel: 0560-160 00
För att hantera anmälan
Allmänt intresse och myndighetsutövning
Namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-mailadress, fastighetsbeteckning
Räddningstjänsten
Gallras 2 år efter att tillståndet upphört att gälla
Du har rätt att begära rättelse av felaktiga personuppgifter.
Om du har lämnat ett samtycke har du alltid rätt att dra tillbaka det.
Rätt att lämna klagomål till Dataskyddsinspektionen (DPA)
Du har rätt att gratis en gång per kalenderår, efter skriftlig förfrågan ställd till den personuppgiftsansvarige, få veta vilka
personuppgifter vi behandlar om dig.
Personuppgiftsansvariges adress:
Torsby kommun
5. Miljö-, bygg- och räddningsnämnden
685 80 Torsby
torsby.se/gdpr
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