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Föreståndare för brandfarlig 
vara enl. SFS 2010:1011 

Ifylld blankett skickas till: Anmälan avser 
Kommunalförbundet Hälsingland  Ny föreståndare kopplat till ny tillståndsansökan 
821 80 Bollnäs  Byte av föreståndare kopplat till befintligt tillstånd 

Ange tillståndets diarienummer: 
Tillståndshavare 
Tillståndshavare (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Person-/Orgnr (10 siffror) 

Postadress Postnummer Postort 

Fastighetsbeteckning E-post

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor utse en eller 
flera föreståndare för hantering av brandfarlig vara. 

Föreståndare 1 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras 

Postadress Postnummer Postort 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Föreståndare 2 
Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras 

Postadress Postnummer Postort 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Vid byte av föreståndare, ange namn på tidigare föreståndare som ersatts: 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Behandling av personuppgifter 
Information om hur KFH (Kommunalförbundet Hälsingland) behandlar dina personuppgifter enligt GDPR, samt information om dina 
rättigheter som registrerad hittar du på www.kfhalsingland.se. Om du istället vill ha informationen postad till dig så skriv till oss på 
Kommunalförbundet Hälsingland, 821 80 Bollnäs, eller maila till info@kfhalsingland.se. Du kan också ringa på tel 0278-540 000, eller 
faxa på nr 0278-62 60 11.   
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