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Lokalens lämplighet ur 
brandsäkerhetssynpunkt
Södertörns miljö- & hälsoskyddsförbund 
136 81 Haninge 

Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webbsida 
136 81 Haninge Rudsjöterrassen 5 08-606 93 00 08-606 93 01 miljokontoret@smohf.se www.smohf.se 

SMOHF  - ett samarbete mellan kommunerna Haninge ◦ Nynäshamn ◦Tyresö 

Serverings-
ställe

Restaurangens namn Fastighetsbeteckning

Utdelningsadress Postnummer och ort 

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

Gasol används

Verksamhets-
ansvarig
som brandskydds-
myndigheten 
kan kontakta

Namn (texta) Telefon dagtid

Utdelningsadress Postnummer och ort 

Telefon kvällstid

Gasol används inte

Denna blankett ska fyllas i vid ansökan om serveringstillstånd

Information
Den som äger eller driver en restaurangverksamhet är ansvarig för att det bedrivs ett så kallat systematiskt 
brandskyddsarbete (lag 2003:778 om skydd mot olyckor). Med det menas att man hela tiden medvetet ska arbeta 
förebyggande för att ha ett bra brandskydd i verksamheten. l detta ingår att förbereda personalen på hur man ska göra 
om det uppstår en brand, att man arbetat fram brandskyddsregler och se till att de följs. Man ska se till att 
brandsläckare, utrymningsvägar, larmanordningar och andra tekniska installationer kontrolleras och fungerar som de ska.
En förutsättning för att bedriva ett bra systematiskt brandskyddsarbete är att det finns en utsedd brandskyddsansvarig 
som har det övergripande ansvaret för brandskyddsarbetet. Brandskyddsansvarig ska vara en person med tillräckliga 
befogenheter för att se till så att verksamheten hela tiden bedrivs med ett bra brandskydd.
l samband med ansökan om serveringstillstånd 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 och andra brännbara gaser så måste man söka tillstånd (lag 2010:1011 om brandfarliga och 
explosiva varor).
Tillstånd för hantering av brandfarlig vara söker man hos Södertörns brandförsvarsförbund. För ytterligare information se 
hemsidan http://www.sbff.se/foretag/brandfarliga-och-explosiva-varor/ eller skicka en fråga via e-post till 
brandforsvaret@sbff.se

Brister i brandskyddet kan medföra att serveringstillståndet återkallas.

Ort och datum 

Underskrift, sökande av serveringstillstånd Namnförtydligande 

När du skickar in denna blankett till Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund kommer vissa personuppgifter om dig behandlas. 
Kontakta oss för information om hur förbundet hanterar dina personuppgifter eller besök vår webbplats www.smohf.se/gdpr 
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