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UNDERRÄTTELSE OM FÖRESTÅNDARE 
för hantering av brandfarliga varor i enlighet  
med SFS 2010:1011 § 9 
 
 

Blanketten insändes till: 
Räddningstjänstförbundet 
Emmaboda-Torsås 
Box 42 
361 21 Emmaboda 

 

Kompetens, arbetsuppgifter och befogenheter 
En föreståndare skall vara lämplig för uppgiften samt ha goda kunskaper om och god erfarenhet av 
de varor som hanteras och den verksamhet som hanteringen ingår i. 
 

Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. En 
tillståndsinnehavare skall se till att föreståndare ges de befogenheter och möjligheter i övrigt som 
behövs för att de skall kunna fullgöra detta ansvar. 
 

Anläggningsuppgifter 
Tillståndsinnehavare 

Fastighetsbeteckning 

Tillståndets diarienummer 

Övrigt 

 

Föreståndare 
Namn 

Bostadsadress 

Bostadstelefon, Mobiltelefon, Telefon arbetet 

 

Övrigt 

 

Ställföreträdande föreståndare (vid större anläggning) 
Namn 

Bostadsadress 

Bostadstelefon, Mobiltelefon, Telefon arbetet 

Övrigt 

 

Tillståndsinnehavarens namnteckning 
Datum Tillståndsinnehavarens namnteckning Namnförtydligande 



 

INFORMATION OM HANTERING AV PERSONUPPGIFTER 

 

Vi behöver spara och behandla personuppgifter om dig, såsom namn, adress, 

telefonnummer och i vissa fall fastighetsbeteckning. Syftet med behandlingen är 

att kunna fullfölja våra förpliktelser enlig Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, 

Förordning (2003:789) om skydd mot olyckor, Lag (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor och Förordning (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.  

Vi har fått dina uppgifter från dig eller ditt företag (gäller kontaktman eller 

föreståndare brandfarlig vara). Vi tillämpar vid var tid gällande 

dataskyddslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Den rättsliga 

grunden för att behandla dina personuppgifter är rättslig förpliktelse. Dina 

uppgifter kommer att sparas enligt förbundets dokumenthanteringsplan.  

De personuppgifter vi behandlar om dig delas, vid brandskyddskontroll, med 

kommunal sotningsentreprenör (kontrollbok för sotning och brandskyddskontroll) 

om kommunal sotningsentreprenör anlitas. Vi kan även komma att dela dina 

personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt 

lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU. 

Vår personuppgiftsansvarige når du enklast med att skicka e-post eller genom att 

ringa 0471-24 98 80. Vårt dataskyddsombud når du genom e-post eller genom att 

ringa 0471-24 90 00. 

Du har rätt att kontakta oss genom e-post om du vill ha ut ett registerutdrag eller 

för att begära rättelse. 

Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att 

inge klagomål till Integritetsmyndigheten.  

 

Personuppgiftsansvarig: raddning@rfet.se 

Dataskyddsombud: dataskyddsombud@emmaboda.se 

Integritetsmyndigheten: imy@imy.se (Integritetsskyddsmyndigheten) 

 

 

Med vänlig hälsning 

Räddningstjänstförbundet 

Emmaboda-Torsås 
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