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Fråga om lokalens lämplighet ur brandsäkerhetssynpunkt
Underlag till brandmyndigheten
Lämna in blanketten tillsammans med ansökan om stadigvarande serveringstillstånd
Sundbybergs stad hanterar dina personuppgifter i syfte att handlägga ansökan/anmälan gällande serveringstillstånd enligt 8 kap 2 § alkohollagen och 9 kap 11 §
alkohollagen samt att utföra tillsyn av kommunens serveringsställen enligt 9 kap 2 § alkohollagen. Staden kommer att spara dina uppgifter efter att du lämnat in dem till
oss.

Serveringsställe
Restaurang
Adress/Postadress

Fastighetsbeteckning

Verksamhetsansvarig som brandmyndigheten kan ta kontakt med
Namn

Adress/Postadress

Telefon dagtid

Telefon kvällstid

Det högsta antalet personer som ska vistas i lokalen (inte uteservering)

☐ Gasol används

☐ Ingen gasol används

Information
Den som äger/ är chef för en restaurangverksamhet är ansvarig för att det bedrivs ett systematiskt brandskyddsarbete
(enligt lag 2004:778 om skydd mot olyckor). Med det menas att man hela tiden medvetet ska arbeta förebyggande för att
ha ett bra brandskydd i verksamheten. I detta ingår att förbereda personalen på hur man ska göra om det uppstår en
brand, att man arbetat fram brandskyddsregler och se till att dessa följs. Man ska också se till så att brandsläckare,
larmanordningar, utrymningsvägar och andra tekniska installationer kontrolleras och fungerar som de ska.
I samband med ansökan kontrollerar brandförsvaret att lokalen är lämplig. Brandförsvaret kan också komma att göra
tillsyn av verksamheten för att kontrollera det systematiska brandskyddsarbetet. Finns det då brister kan det leda till att
lokalen inte får användas.
För att få använda sig av gasol eller andra brännbara gaser så måste man söka tillstånd (gäller inte stadsgas). Tillståndet
för hantering av brandfarlig vara söker man hos Storstockholms Brandförsvar.
För ytterligare information se www.storstockholm.brand.se eller skicka din fråga till registrator@ssbf.brand.se

Underskrift av den som ansöker om serveringstillstånd
Datum
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Underskrift

Blanketten skickas till
Sundbybergs stad
Stadsbyggnads- och miljöförvaltningen
172 92 Sundbyberg
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