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Ansökan om tillstånd för
försäljning av fyrverkerier
* = Obligatorisk uppgift

Sotenäs kommun, Miljö- och Byggkontoret
456 80 Kungshamn
mbk@sotenas.se, 0523 66 40 00

Ansökan avser*
För att få tillstånd till försäljning av fyrverkerier måste tillstånd att förvara fyrverkerier finnas. Kopia på detta tillstånd ska bifogas ansökan.
Nytt tillstånd
Förlängning av tillstånd, diarienr befintligt tillstånd ……………………………………….
Godkännande av ny föreståndare, diarienr befintligt tillstånd ……………………………………...

Plats där försäljningen ska ske
Verksamhetsnamn (namn på butiken)*

Postort*

Utdelningsadress*

Telefon (även riktnummer)*

Inera AB 324703 v3 1506

Postnummer*

Ligger verksamheten i ett köpcentrum, en galleria eller motsvarande?*
Ja, namn på köpcentrumet eller gallerian ………………………………………………………………
Nej
Kort beskrivning av verksamheten (t.ex. verksamheten säljer normalt livsmedel, videofilmer etc.)*

Beskrivning av de explosiva varorna
Mängd
Antal kilo pyrotekniska artiklar (avser krutvikt explosivt ämne)*

Risk- och samhanteringsgrupp*
1.2

1.4

1.3

Annan, ange vilken ……………………………

Sökande
Företag*

Postort*

Organisationsnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*

Kontaktperson
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Fakturamottagare (om annan än sökanden)
Företag*

Postort*

Organisationsnummer*

Telefon (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Postnummer*
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Sotenäs kommun, Miljö- och Byggkontoret

Kontaktperson
Förnamn*

Telefon (även riktnummer)

Efternamn*

E-postadress

Föreståndare

Inera AB 324703 v3 1506

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor utse en eller flera föreståndare. Dokument som visar personens
kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt att denne har accepterat föreståndaruppdraget ska bifogas.
Kommunen kan begära utdrag ur belastningsregistret för att bedöma om en person är lämplig som föreståndare.
Förnamn*

Postnummer*

Efternamn*

Postort*

Personnummer*

Telefonnummer (även riktnummer)*

Utdelningsadress*

E-postadress

Förnamn

Postnummer

Efternamn

Postort

Personnummer

Telefon (även riktnummer)

Utdelningsadress

E-postadress

Bilagor
Kursintyg som visar att föreståndaren/arna genomgått lämplig utbildning, exempelvis via din fyrverkerigrossist.
Dokumentation som visar föreståndarens kompetens, lämplighet som föreståndare, ansvarsområde, befogenheter samt att denne har accepterat uppdraget.
Planskiss (ritning) över din butik. Om din butik är en del av en annan butik (exempelvis köpcentrum) ska en planskiss över alla butiksytorna på det plan där din
butik finns bifogas. Speciellt ska utrymningsvägarna markeras. I din butik markerar du var du avser ha din försäljningsplats, ditt förvaringsutrymme och var
brandsläckarna finns. En enkel handskiss är OK, bara den är tydlig.
Information om förvaringsutrymme. Du som avser förvara explosiva ämnen med en totalvikt på 25 kg eller mer ska bifoga ett intyg eller kunna visa att förvaringsutrymmet håller minst brandteknisk klass EI30, det vill säga förvaringsutrymmet ska kunna motstå en brand från utsidan under minst 30 minuter. Om du förvarar
fyrverkerierna i ett särskilt brandklassat skåp ska du bifoga skåpets namn och tillverkare samt ett intyg på att skåpet håller minst klass EI30. Om du själv byggt ett
förråd ska du beskriva hur du byggt förrådet. Observera att kravet gäller hela utrymmet, såväl väggar som dörrar och eventuella genomföringar som ventilationsrör etc.
Kopia på giltigt tillstånd att förvara fyrverkerier.
Bilder. Bilder över din butik är bra att bifoga som ett komplement till ritningarna. Det är frivilligt men underlättar vid tillståndsmyndighetens bedömning.
Utdrag ur belastningsregistret avseende föreståndare.

Avgift
Avgift betalas enligt av kommunen fastställd taxa.

Underskrift
Datum och sökandens underskrift*

Namnförtydligande*

Sotenäs kommun, Miljö- och Byggkontoret

Hantering av personuppgifter:
Kommunen blir personuppgiftsansvarig för personuppgifterna först när den ifyllda blanketten tagits emot av kommunen.
Uppgifterna kommer att behandlas enligt dataskyddsförordningen.
För mer information om hur personuppgifterna behandlas i ditt ärende hänvisas till kommunens hemsida.

