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Anmälan om personer med betydande inflytande för hantering av 
brandfarlig vara enligt lag (2010:1011) om brandfarlig och explosiv 
vara 
Denna blankett är för dig som redan har ett gällande tillstånd för hantering av brandfarlig vara men där 
personer med betydande inflytande av någon anledning ska ändras eller läggas till. Mer information om 
innehållet i denna blankett och bilagorna som ska skickas in finns i dokumentet Vägledning – Ifyllnad av 
blankett för ansökan om tillstånd för hantering av brandfarlig vara som finns att hämta på www.hassleholm.se. Om 
du har ytterligare frågor kan du kontakta Räddningstjänsten Hässleholm via telefon: 0451-26 70 00. 
 
Fyll i denna blankett och skicka till Räddningstjänsten via något av följande: 
 

Via brev till: Via e-post till: 
Hässleholms kommun 
Räddningstjänsten 
281 80 Hässleholm 

raddningstjanst@hassleholm.se 

 
För att räddningstjänsten ska kunna hantera ansökan krävs fullständiga ansökningshandlingar. Vid 
ofullständig ansökan kommer kompletteringar att krävas. 
 

1. Uppgifter om tillstånd för hantering av brandfarlig vara 
För att Räddningstjänsten ska kunna ändra personer med betydande inflytande i tillståndet måste vi få 
uppgifter om det utfärdade tillståndet.  
 
Ange tillståndets diarienummer: 
 

1.1.  Tillståndshavare 
Tillståndshavaren kan vara en fysisk person eller en juridisk person. 

Namn: 

 
Person- eller organisationsnummer (tio siffror): 

 
Postadress: 

 
Postnummer och -ort: 

 
Kontaktperson (anges om innehavare är juridisk person): 

 
E-postadress: 

 
Telefon dagtid (inkl. riktnummer) 

 
Mobiltelefon: 

 

2. Personer med betydande inflytande 
När den som söker tillstånd är en juridisk person ska en lämplighetsprövning göras av personer med 
betydande inflytande över verksamheten. Prövningen av dessa personer är en del av tillståndsprövningen 
och gäller därför alla tillståndspliktiga verksamheter. Om någon av personerna med betydande inflytande 
skulle bedömas vara olämplig vad gäller exempelvis brottsbelastning, kan det påverka möjligheten att bevilja 
tillståndet. 

Exempel på person med betydande påverkan kan beroende på bolagstyp innefatta nedanstående personer:  
 
Aktiebolag – VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett betydande aktieinnehav (så stor andel 
att man kan utöva ett betydande inflytande på verksamheten). 
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Handelsbolag eller kommanditbolag – Bolagsmän, verklig huvudman (om sådan finns utöver 
bolagsmän).  
 
Ekonomisk förening – VD och styrelseledamöter  
 
Ideell förening – Ordförande och övriga styrelsemedlemmar 
 
Fyll nedan i personuppgifter om personer med betydande inflytande för hanteringen av brandfarlig vara. 
Om tabellen är för liten kan uppgifterna även lämnas som en bilaga, kryssa då i rutan och fyll i bilagans 
nummer. 

☐  Uppgifter om personer med betydande inflytande lämnas i stället som bilaga till ansökan.  

Bilaga nr  

a) Nedanstående personer anmäls som person med betydande inflytande för hantering av 
brandfarlig vara: 
 

Namn: Person- eller samordningsnummer 

  
  
  
  
  
  
 

3. Underskrift 
Det är den som bedriver verksamheten som ska skriva under ansökan. Underskrift i original måste finnas 
för att ärendet ska registreras och handläggningen påbörjas. Personuppgifter som anges i ansökan behandlas 
enligt GDPR (General Data Protection Regulation). Mer information om detta finns i bilaga 1 till detta 
dokument.  Ansökan som inkommit till Räddningstjänsten är en allmän handling. 

Underskrift (behörig firmatecknare eller motsvarande): 

 
Ort och datum: 

 
Namnförtydligande: 
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Bilaga 1 – Hantering av personuppgifter i ansökan enligt 
GDPR 
Räddningstjänsten Hässleholm/Osby/Perstorp behandlar dina personuppgifter i syfte att hantera er 
anmälan om personer med betydande inflytande för hantering av tillståndspliktiga mängder brandfarlig vara. 
Vi behandlar personuppgifterna med stöd av lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. 
 
De personuppgifter som vi behandlar är de uppgifter som lämnats i ansökningsblanketten.  
 
Svenskt regelverk kring allmänna handlingar gäller, vilket innebär att personuppgifter kommer att bevaras 
för all framtid enligt tryckfrihetsförordningen, offentlighets- och sekretesslagen samt arkivlagen. 
 
Du har rätt att få besked om vilka personuppgifter om dig som räddningstjänsten behandlar. Du kan skriva 
till räddningstjänsten, adress och e-postadress hittar du i ansökningsblanketten. Vi behöver uppgift om ditt 
namn och personnummer för att kunna söka i våra register. Du kan bara få besked om vilka 
personuppgiftsbehandlingar räddningstjänsten gör om dig, inte om någon annan. Personuppgifterna 
kommer inte att föras över till tredje land.  
 
Om du anser att vi har behandlat dina personuppgifter felaktigt kan du begära rättelse genom att kontakta 
räddningstjänsten på ovan angiven e-postadress. 
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