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Anmälan av föreståndare för hantering av brandfarliga varor 
samt personer med betydande inflytande över verksamheten 
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) 
 

Blanketten skickas till info@rsyd.se eller 
Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö 

 
 
 

1. Tillståndshavare  
Företagsnamn/Förnamn och efternamn 
      

Organisations-/personnummer 
      

Postadress 

      

Postnummer 
      

Postort 
      

Kontaktperson 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid 
      

Mobiltelefon  

      

 

2. Verksamhet 
Verksamhetens benämning 
      

Fastighetsbeteckning 
      

Adress 
      

Postnummer 
      

Postort 
      

 

 

 
  

mailto:info@rsyd.se
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3. Föreståndare 
 
Föreståndare 1 

Förnamn och efternamn 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid 

      

Mobiltelefon  

      
 
 
Föreståndare 2 

Förnamn och efternamn 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid 

      

Mobiltelefon  

      
 

 Förteckning över föreståndare lämnas som bilaga. 
 Inga nya föreståndare ska anmälas.   

 

 

4. Anmälan av personer med betydande inflytande över verksamheten 
När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillståndsmyndigheten göra en 
lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande över den juridiska 
personen. Om någon av dessa personer byts ut eller om det tillkommer någon sådan person, ska 
det snarast anmälas till tillståndsmyndigheten. Företagsformer så som aktiebolag, handelsbolag 
och ekonomiska föreningar är exempel på juridiska personer.  
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Exempel på personer med betydande inflytande är VD, styrelseledamöter och personer med 
betydande aktieinnehav i aktiebolag, bolagsmän i handels- eller kommanditbolag samt 
ordförande och styrelseledamöter i föreningar. 
 

Förnamn och efternamn Personnummer 

            

            

            

            

            

 
 Förteckning över personer med betydande inflytande lämnas som bilaga. 
 Inga nya personer med betydande inflytande ska anmälas.  

 
 
 

5. Handlingar 
Nedanstående handlingar ska lämnas som bilagor vid anmälan av föreståndare:  
 

  
 

Dokument (obligatorisk handling) som visar föreståndarens kompetens och lämplighet, 
till exempel ett utbildningsintyg. 
 

 Dokument (obligatorisk handling) som visar föreståndarens ansvarsområde och 
befogenheter samt att personen har accepterat föreståndaruppdraget, till exempel ett 
skriftligt förordnande.  

 

Hantering av personuppgifter 
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data 
Protection Regulation) 
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