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Blankettanvisning 

Ska du bedriva servering i en befintlig 
lokal räcker det i de flesta fall med att 
du lämnar in nedanstående 
redovisning samt bifogar ritning eller 
skiss. 

Planerar du att bedriva verksamhet i 
en ny- eller ombyggd lokal bör 
dokumentation istället vara upprättad 
av opartisk sakkkunning brandkonsult 
(till exempel i form av en 
brandskyddsdokumentation). 

Skickas till: 

Miljö- och bygglovsförvaltningen
141 85 Huddinge 

Sökande 
Organisationsnummer Bolagets (sökandes) namn 

Serveringsställe 

Serveringsställets namn Gatuadress 

Beskrivning av brandskydd 

Ange uppgift om maximalt antal personer som totalt får befinna sig i 
lokalen eller lokalerna samtidigt: 

Ange antal personer 

Ange våning eller våningar i byggnaden där verksamheten bedrivs: 
Skrivexempel. Om verksamheten ligger: under markplan skriv -1, i markplan skriv 0, en 
våning ovan markplan skriv 1  

Ange våningar 

Ange material som insidan på innertaket är gjord av: 
Till exempel material i takskivor, takbjälkar eller annan fast monterad beklädnad. Fler alternativ kan anges. 

 Gips    Sten eller betong     Trä  Väv 

 Annat material 

Ange material som insidan på väggarna är gjord av: 
Till exempel material i väggskivor, panel eller annan fast monterad beklädnad. Fler alternativ kan anges. 

 Gips    Sten eller betong     Trä   Väv 

 Annat material 

Är verksamheten den enda i en friliggande byggnad  Ja  Nej 

Finns automatiskt brandlarm  Ja  Nej 

Är larmet kopplat till räddningstjänsten  Ja  Nej 

Finns utrymningslarm som kan utlösas manuellt  Ja  Nej 

Finns utrymningslarm som kan utlösas automatiskt  Ja  Nej 

Finns brandvarnare i alla eller några av lokalerna  Ja  Nej 

Finns vattensprinkleranläggning  Ja  Nej 

Hanteras gasol  Ja  Nej 

Miljö- och bygglovsförvaltningen 

POSTADRESS 
Miljötillsynsavdelningen
141 85 HUDDINGE

BESÖKSADRESS 
Hälsovägen 7
HUDDINGE

TELEFON OCH TELEFAX 
08-535 300 00
08-535 366 10

WEBB   
www.huddinge.se 

ORGANISATIONSNR
212000-0068 



Beskrivning av brandskydd - fortsättning 

Inredning 
Beskriv möbler och annan inredning (inklusive material) samt vilken brandskyddsbehandling möbler och inredning har:

Personantal 
Om det maximala antalet personer som får vistas i verksamheten är uppdelat på flera våningar - ange personantal per våning:

Brandlarm 
Uppge omfattning på brandlarm, utrymningslarm eller sprinkler.Ange vilka rum som har detektorer för brandlarm samt förklara hur utrymningslarmet fungerar. Beskriv 
var eller vad sprinklerna täcker (t.ex. vilka rum, våningar eller eventuellt stekbord m.m)::

Brandfarlig vara. 
Om brandfarlig vara ska hanteras ange typ av brandfarlig vara (t.ex. gasol) samt antal och storlek på behållare, inklusive den totala mängden i behållarna:

Underskrift 
Ort och datum Namnteckning 

Personuppgifter i ansökan behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR).
Mer information finns på https://www.huddinge.se/gdpr

Namnförtydligande 
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