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Sotenäs kommun, räddningstjänsten 456 80 Kungshamn | Parkgatan 46 | 0523-66 40 00 | fax: 0523-38249| info@sotenas.se  www.sotenas.se

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet enligt lagen (SFS 2010:1011) lagen om 

brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten 

enligt 9 § LBE.  

Ifylld blankett skickas till: 
Sotenäs kommun
Räddningstjänsten 
Parkgatan 46
456 80 Kungshamn

Datum: Gällande tillstånd, dnr: 

Tillståndshavare och fastighet 
Företagsnamn (För fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Person-/Organisationsnr.  (10 siffror) 

Postadress  Postnummer Postort 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Fastighetsbeteckning Fastighetsadress 

Postnummer Postort 

Föreståndare 
Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som bilaga. 

Föreståndare 1 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr (10 siffror) 

Postadress  Postnummer Postort 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Föreståndare 2 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr (10 siffror) 

Postadress  Postnummer Postort 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 
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Följande dokument krävs för att ansökan skall kunna behandlas, 

dokumenten bifogas i ansökan  

Dokument som styrker föreståndares kompetens, lämplighet, ansvarsområde och befogenheter. Kan till 

exempel vara meritförteckning, utbildningsintyg och arbetsgivarens delegation till föreståndaren.  

De personuppgifter som du lämnar till oss behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen. Mer 
information om vad detta innebär för dig hittar du på kommunens hemsida.

Underskrift 
Sökandes underskrift Namnförtydligande 
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