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* = Obligatorisk uppgift 

Kiruna Kommun

Miljö- och byggnadsförvaltningen, 981 85 Kiruna 

Miljo@kiruna,se, 0980,701 40

Blanketten fortsätter på nästa sida.

Namn Organisationsnummer/Personnummer 

Utdelningsadress Postnummer och ort

E-postadress Telefonnummer

Lokal för catering och arrangemangets omfattning
Namn på lokalen 

Adress Postnummer och ort 

Tillställningens art  Beräknat antal gäster Datum för arrangemanget 

Klockslag då servering önskas påbörjas respektive avslutas (11.00-01.00, om ej annat beslutas) 

Matutbud 

Brandsäkerhet 

 Antalet personer som vistas i lokalen får inte överstiga det maxantal som lokalen och utrymningsvägarna är dimensionerade för.

 Lös inredning får inte blockera utrymningsväg eller möjligheten att ta sig till utrymningsväg 

 Utrymningsväg ska vara uppmärkt samt fri i hela sin sträckning och leda ut ur byggnaden eller till en annan säker plats.

 Dörrar i utrymningsväg ska enkelt kunna öppnas utan nyckel, kod eller liknande.

 Brännbart material ska skyddas från utrustning eller föremål som kan orsaka antändning.

 Användning av lättantändligt material ska undvikas, speciellt viktigt nära varma eller brinnande föremål på väggar eller i tak. 

 Handbrandsläckare eller liknande ska finnas lättåtkomliga.

 Släckutrustningar får inte uppvisa några skador eller andra funktionsbrister.

Jag har förvissat mig om att lokalen är lämplig ur brandsäkerhetssynpunkt för den verksamhet som ska bedrivas. 

Underskrift av behörig firmatecknare Anmälningsdatum 

Namnförtydligande 

Miljökontoret använder i första hand e-post, kryssa i hur du vill bli kontaktad.

E-post
Post

BESLUT 
Inkommet datum Diarienummer 

Godkänd Avslagen 

Underskrift av beslutsfattare Beslutsdatum 

Namnförtydligande/titel 
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Kiruna Kommun

Hantering av personuppgifter: 

Ovanstående personuppgifter kommer att behandlas enligt Dataskyddsförordningen/GDPR artikel 6.1 e. 
De personuppgifter du lämnar kommer att registreras i vårt ärendehanteringssystem. Registreringen gör vi för att vi 
på ett säkert sätt ska kunna hantera din ansökan. Vissa uppgifter kan även komma att hämtas ur fastighetsregistret. 
Du har alltid rätt att begära ut vilka uppgifter som finns registrerade på dig samt få rättelse om något är felaktigt. 
Allmänna och offentliga uppgifter kan komma att lämnas ut i enlighet med tryckfrihetsförordningen.
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