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FÖRESTÅNDARE 
Enligt förordningen om 

brandfarliga och explosiva varor 
(SFS 2010:1011) §9 

Typ av föreståndare: 
Ansökan om godkännande av föreståndare explosiv vara 
Anmälan om föreståndare brandfarlig vara 
Gällande tillstånd finns med diarienummer: RÖG-

Anläggning 
Anläggningsnamn/företag Organisations-/personnummer 

Fastighetsbeteckning Kommun i vilken fastigheten ligger 

Anläggningsadress Postnummer Postort 

Tillståndshavare (om annan än ovan) Telefon 

Typ av objekt, verksamhetsbeskrivning 

Föreståndare 1 (Föreståndare för explosiv vara måste fylla i personnummer) 
Namn Personnummer (10 siffror) 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon E-postadress 

Bostadsadress Postadress Postort 

Namnteckning 

Föreståndare 2 (Föreståndare för explosiv vara måste fylla i personnummer) 
Namn Personnummer (10 siffror) 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon E-postadress 

Bostadsadress Postadress Postort 

Namnteckning 

Om fler föreståndare utses lämnas uppgifterna som en bilaga. 

Bilagor till ansökan som ska bifogas: 
Kompetens och lämplighet 
Befogenheter 

Anmälan samt bilagor skickas till:
Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 Norrköping

Underskrift 
Ort Datum 

Sökandes underskrift Namnförtydligande 

Postadress 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 NORRKÖPING 

Organisationsnr. 
222000-2758 

Telefon 

vxl: 010-480 40 00 

E-post 
Info@rtog.se 
www.rtog.se 

180524/Pe 

  

180524/Pe 

Postadress Organisationsnr. Telefon E-post
Räddningstjänsten Östra Götaland 222000-2758 vxl: 010-480 40 00 Info@rtog.se 
Albrektsvägen 150 www.rtog.se 
602 39  NORRKÖPING 

Typ av föreståndare: FÖRESTÅNDARE 
Enligt förordningen om 
brandfarliga och explosiva varor 
(SFS 2010:1011) §9 

 Ansökan om godkännande av föreståndare explosiv vara 
 Anmälan om föreståndare brandfarlig vara 
 Gällande tillstånd finns med diarienummer: RÖG-      

Anläggning 
Anläggningsnamn/företag Organisations-/personnummer 

Fastighetsbeteckning Kommun i vilken fastigheten ligger 

Anläggningsadress Postnummer Postort 

Tillståndshavare (om annan än ovan) Telefon 

Typ av objekt, verksamhetsbeskrivning 

Föreståndare 1 (Föreståndare för explosiv vara måste fylla i personnummer) 
Namn Personnummer (10 siffror) 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon E-postadress

Bostadsadress Postadress Postort 

Namnteckning 

Föreståndare 2 (Föreståndare för explosiv vara måste fylla i personnummer) 
Namn Personnummer (10 siffror) 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon E-postadress

Bostadsadress Postadress Postort 

Namnteckning 

Om fler föreståndare utses lämnas uppgifterna som en bilaga. 

Bilagor till ansökan som ska bifogas: Anmälan samt bilagor skickas till: 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 Norrköping 

 Kompetens och lämplighet 
 Befogenheter 

Underskrift 
Ort Datum 

Sökandes underskrift Namnförtydligande 



  

 

   

       
   

  

 
          

    
         

 

        
             

       
                  

          
         

   

               
 

                   

 
     

               
        

   

     
  

           
         

--► R.äddningstjänsten -,, I( Ostra Götaland 

' Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter så som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Detta 
för att kunna administrera tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den rättsliga grunden 
för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning. Personuppgifterna kommer att sparas enligt 
räddningstjänstens dokumenthanteringsplan. 

De personuppgifter vi behandlar delas med Polismyndigheten då det gäller föreståndare för explosiv vara. Vi 
kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga enligt lag. Vi kommer inte att 
överföra personuppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är direktionen för 
Räddningstjänsten Östra Götaland. Kontakta oss om du vill; ha ut information om de uppgifter vi har om dig, 
begära rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering 
av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@rtog.se. För synpunkter på 
behandlingen av personuppgifter kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. 

Föreståndarekrav enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011)
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. 

Föreståndare explosiv vara 
Om fler föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Dokument som visar personens kompetens 
och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att 
denne accepterat föreståndaruppdraget, ska bifogas ansökan. 

• Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning,
utbildningsintyg och/eller sprängkort. 

• 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.

Postadress 

Räddningstjänsten Östra Götaland 
Albrektsvägen 150 
602 39 NORRKÖPING 

Organisationsnr. 
222000-2758 

Telefon 

vxl: 010-480 40 00 

E-post
Info@rtog.se 
www.rtog.se 

180524/Pe 

  

180524/Pe 

Postadress Organisationsnr. Telefon E-post
Räddningstjänsten Östra Götaland 222000-2758 vxl: 010-480 40 00 Info@rtog.se 
Albrektsvägen 150 www.rtog.se 
602 39  NORRKÖPING 

Information om hur vi hanterar dina personuppgifter 
Vi behandlar personuppgifter så som namn, adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Detta 
för att kunna administrera tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor. Den rättsliga grunden 
för att behandla personuppgifterna är myndighetsutövning. Personuppgifterna kommer att sparas enligt 
räddningstjänstens dokumenthanteringsplan. 

De personuppgifter vi behandlar delas med Polismyndigheten då det gäller föreståndare för explosiv vara. Vi 
kan även komma att dela personuppgifter med en tredje part om vi är skyldiga enligt lag. Vi kommer inte att 
överföra personuppgifter till ett land utanför EU. Personuppgiftsansvarig är direktionen för 
Räddningstjänsten Östra Götaland. Kontakta oss om du vill; ha ut information om de uppgifter vi har om dig, 
begära rättelse, överföring eller att vi begränsar behandlingen, för att göra invändningar eller begära radering 
av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på info@rtog.se. För synpunkter på 
behandlingen av personuppgifter kontakta vårt dataskyddsombud på dataskyddsombud@norrkoping.se. 

Föreståndarekrav enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor (2010:1011) 
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. 

Föreståndare explosiv vara 
Om fler föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Dokument som visar personens kompetens 
och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att 
denne accepterat föreståndaruppdraget, ska bifogas ansökan.

• Dokument som styrker föreståndares kompetens och lämplighet. Kan till exempel vara meritförteckning,
utbildningsintyg och/eller sprängkort. 

• 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.
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