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Vindelns kommun - Miljö- och byggnadsnämnden

Brandfarlig vara - Ansökan om hantering
(begränsad tid)

Ansökan
Ansökan avser
Hantering under högst 6 månader på byggarbetsplats eller vid anläggningsarbete
Tillfällig uppställning av cistern eller tankfordon under högst 2 månader
Hantering vid publik verksamhet under högst 2 månader

Hanteringsplats för brandfarlig vara
Fastighetsbeteckning*

Postnummer

Fastighetens adress*

Ort*

Företag och kontaktperson
Företagets namn*

Organisationsnummer*

Förnamn kontaktperson*

Efternamn kontaktperson*

Telefon*

Telefon mobil

E-post

Hanteringen
Hanteringen avser produkter
Produktnamn
1 *

Klass

Volym

Förvaringsställe

*

*

*

1 *

*

*

*

6 *

*

*

*

2
3
4

Förvaring
Förvaring av brandfarlig vätska
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Cistern ovan mark
Cistern i mark
I lösa behållare
Förvaring av brandfarlig gas

Förvaringsställe

Verksamhetsbeskrivning
Verksamhet

Bilagor
Situationsplan

Byggnadsritning

Viktig information om vår hantering av dina personuppgifter
Från och med den 25 maj 2018 gäller Dataskyddsförordningen (GDPR) som ersätter den tidigare
personuppgiftslagen.
De uppgifter som du lämnar i blanketter, e-post, e-tjänster eller de uppgifter om dig som registreras av oss
på Vindelns kommun, sparas i datasystem. Registreringen görs för att kommunen (eller kommunens
underleverantör) ska kunna fullgöra sin skyldighet gentemot dig, eller den tjänsten berör. Registreringen kan
också säkra information som är av livsavgörande betydelse.
Personuppgfitsansvarig
Personuppgiftsansvarig är respektive nämnd, styrelse och bolag i Vindelns kommun. Du har rätt att kontakta
oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig, för att begära rättelse, överföring eller för att
begära att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering av dina uppgifter. Detta
gör du enklast genom att kontakta oss genom vårt dataskyddsombud.
Dina personuppgifter sparas
Dina personuppgifter sparas så länge kommunen har krav på sig att enligt lag, avtal, samtycke eller
samhällsintresse handlägga och/eller följa upp ditt ärende. Hur länge informationen sparas avgörs enligt
beslut i respektive nämnds, bolags eller styrelses dokumenthanteringsplan. Vill du veta exakt hur länge dina
uppgifter sparas kan du vända dig den verksamhet som är ansvarig för denna blankett.
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket gör att dina uppgifter kan komma att lämnas ut
eller bevaras för all framtid enligt Tryckfrihetsförordningen, Offentlighets- och sekretesslagen och
Arkivlagen.
Frågor om dataskydd
Har du frågor eller synpunkter uppskattar Vindelns kommun om du kontaktar oss. Det ger oss en möjlighet
att besvara eventuella frågor samt förbättra vår hantering av dina personuppgifter.
Har du ett klagomål eller en synpunkt på hur vi behandlar dina uppgifter vänder du dig i första hand till den
verksamhet som behandlar uppgifterna, blir du inte nöjd med den åtgärd som vidtas kan du kontakta
Vindelns kommuns Dataskyddsombud.
Om du fortfarande inte är nöjd med hur Vindelns kommun sköter ditt ärende har du rätt att skicka ett
klagomål avseende behandlingen till Datainspektionen. För mer information om dataskydd, se
Datainspektionens webbplats www.datainspektionen.se
Kontaktuppgifter till Vindelns kommuns dataskyddsombud
Dataskyddsombudet har till uppgift att bistå Vindelns kommun med att övervaka den interna efterlevnaden
av dataskyddsförordningen och andra dataskyddsbestämmelser.
Om du önskar komma i kontakt med dataskyddsombudet kan du i första hand skicka ett e-postmeddelande
eller brev. Skriv gärna ordet Dataskyddsombud i brevets rubrik eller e-postmeddelandets ämnesrad. Önskar
du ringa når du lättast dataskyddsombudet via kommunens växel.
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E-postadress: vindelns.kommun@vindeln.se
Postadress:
Dataskyddsombud, Vindelns kommun, 922 81 Vindeln
Telefon:
0933-140 00
Datainspektionen
Vill du klaga på Vindelns kommuns behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen som
är tillsynsmyndighet inom området.
Adress:
E-post:
Telefon:

Datainspektionen, Box 8114, 104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se
08-657 61 00

Informationstext för formuläret
Informationstext för formuläret

Vid anmälan om tillfällig hantering av brandfarlig vara skall även "Anmälan om föreståndare och ställföreträdande
föreståndare skickas in.
Se blankett Anmälan föreståndare och ställföreträdande föreståndare.
Hanteringsplats för brandfarlig vara

Ange uppgifter om fastighet där brandfarlig vara hanteras.
Företag och kontaktperson

Ange uppgifter om företag och kontaktperson.
Verksamhetsbeskrivning

Beskriv verksamheten
Bilagor

Bilagor i pappersformat insändes till:
Samhällsbyggnadskontoret, Brandförsvar & Säkerhet, 901 84 Umeå

Ifyllnadsstöd för blanketten
Tillfällig uppställning av cistern eller tankfordon under högst 2 månader

På grund av reparation eller underhåll av ordinarie cistern
Fastighetsbeteckning

Ange fastighetsbeteckning för hanteringsställe
Fastighetens adress

Ange adress för fastighetens hanteringsställe
Organisationsnummer

Ange organisationsnummer i formatet 123456-7890
Telefon

Ange även riktnummer
Klass 1

Brandfarlig vätska avses de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 grader C.
Klassindelningen är följande:
•
•
•
•

Klass
Klass
Klass
Klass

1 = < 21 grader C
2a = 21 - 30 grader C
2b = 30 - 55 grader C
3 = 55 - 100 grader C.

Volym 1

Brandfarlig vätska anges i liter alternativt kubikmeter.

https://secure.app.umea.se/wbs/renderaren/rendererwebform.aspx?DigitalFormID=14... 2019-06-03

Formulärsida

Sida 4 av 5

Gasol anges i liter.
•
•
•
•

P6 = 14 liter
P11 = 26 liter
P19 = 45 liter
P45 = 108 liter

Klass 2

Brandfarlig vätska avses de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 grader C.
Klassindelningen är följande:
•
•
•
•

Klass
Klass
Klass
Klass

1 = < 21 grader C
2a = 21 - 30 grader C
2b = 30 - 55 grader C
3 = 55 - 100 grader C.

Volym 2

Brandfarlig vätska anges i liter alternativt kubikmeter.
Gasol anges i liter.
•
•
•
•

P6 = 14 liter
P11 = 26 liter
P19 = 45 liter
P45 = 108 liter

Klass 3

Brandfarlig vätska avses de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 grader C.
Klassindelningen är följande:
•
•
•
•

Klass
Klass
Klass
Klass

1 = < 21 grader C
2a = 21 - 30 grader C
2b = 30 - 55 grader C
3 = 55 - 100 grader C.

Volym 3

Brandfarlig vätska anges i liter alternativt kubikmeter.
Gasol anges i liter.
•
•
•
•

P6 = 14 liter
P11 = 26 liter
P19 = 45 liter
P45 = 108 liter

Klass 4

Brandfarlig vätska avses de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 grader C.
Klassindelningen är följande:
•
•
•
•

Klass
Klass
Klass
Klass

1 = < 21 grader C
2a = 21 - 30 grader C
2b = 30 - 55 grader C
3 = 55 - 100 grader C.

Volym 4

Brandfarlig vätska anges i liter alternativt kubikmeter.
Gasol anges i liter.
•
•
•
•

P6 = 14 liter
P11 = 26 liter
P19 = 45 liter
P45 = 108 liter

Klass 5
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Brandfarlig vätska avses de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 grader C.
Klassindelningen är följande:
•
•
•
•

Klass
Klass
Klass
Klass

1 = < 21 grader C
2a = 21 - 30 grader C
2b = 30 - 55 grader C
3 = 55 - 100 grader C.

Volym 5

Brandfarlig vätska anges i liter alternativt kubikmeter.
Gasol anges i liter.
•
•
•
•

P6 = 14 liter
P11 = 26 liter
P19 = 45 liter
P45 = 108 liter

Klass 6

Brandfarlig vätska avses de vätskor vilkas flampunkt är lika med eller lägre än 100 grader C.
Klassindelningen är följande:
•
•
•
•

Klass
Klass
Klass
Klass

1 = < 21 grader C
2a = 21 - 30 grader C
2b = 30 - 55 grader C
3 = 55 - 100 grader C.

Volym 6

Brandfarlig vätska anges i liter alternativt kubikmeter.
Gasol anges i liter.
•
•
•
•

P6 = 14 liter
P11 = 26 liter
P19 = 45 liter
P45 = 108 liter

A-byggnad

Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen vistas människor som saknar anledning att känna till
förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.
B-byggnad

Byggnad i vilken vanligen endast vistas människor som kan förutsättas känna till förekommande hantering av
brandfarliga gaser eller vätskor.
C-byggnad

Byggnad där människor vanligen inte vistas.
Verksamhet

Beskriv verksamheten
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