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Ansökan om tillstånd till hantering och överföring av explosiva varor  
enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).  
 

Blanketten skickas till info@rsyd.se eller 
Räddningstjänsten Syd, Box 4434, 203 15 Malmö 

 
 

Läs innan du fyller i blanketten 
Det är viktigt att du följer instruktionerna i blanketten och lämnar alla uppgifter och handlingar 
som efterfrågas. Vissa uppgifter kan fyllas i direkt i blanketten medan andra behöver lämnas som 
bilagor. Räddningstjänsten Syd kommer inte pröva ansökan förrän den är fullständig.  

1. Sökande  
Företagsnamn/Förnamn och efternamn 
      

Organisations-/personnummer 
      

Postadress 

      

Postnummer 
      

Postort 
      

Kontaktperson 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid 
      

Mobiltelefon  

      

 

2. Faktureringsuppgifter (om andra än ovan) 
Fakturan skickas med 

 Post           E-post           E-faktura 

Företagsnamn/Förnamn och efternamn 
      

Organisations-/personnummer 
      

Postadress 

      

Postnummer 
      

Postort 
      

Referens 
      

E-postadress (om E-postfaktura önskas) 
      

 

mailto:info@rsyd.se
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3. Fastighet där försäljning och förvaring* sker 
*Om förvaringen sker på annan fastighet än försäljningen, fyll i detta under punkt 3.1. 
 

Fastighetsbeteckning  

      
Adress  

      
 
 

 

Postnummer 
      

Postort 
      

 
3.1 Fastighet där förvaring sker (om detta sker på annan fastighet än ovanstående) 

Fastighetsbeteckning  

      
Adress  

      
 
 

 

Postnummer 
      

Postort 
      

 

4. Anmälan av föreståndare 
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för 
verksamheten. En föreståndare ska verka för att verksamheten bedrivs på ett säkert sätt och att 
hanteringen uppfyller kraven i lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor.   
 
Föreståndare 1 

Förnamn och efternamn  
       

Personnummer  
       

Telefon  
       

E-postadress  
       

 
Föreståndare 2 

Förnamn och efternamn  
       

Personnummer  
       

Telefon  
       

E-postadress  
       

 
 Förteckning över föreståndare lämnas som bilaga. 
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5. Anmälan av deltagare 
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmäla till 
tillståndsmyndigheten vilka personer i verksamheten som avses få delta i hantering och överföring 
av explosiva varor. Kravet gäller för hantering av explosiva varor av begärlighetsgrad A och B. Med 
deltagare avses personer som medverkar i den fysiska hanteringen varorna.  
 

Namn Personnummer  

              

              

 
 Förteckning över deltagare lämnas som bilaga. 

 

6. Anmälan av personer med betydande inflytande över verksamheten 
När den som söker tillstånd är en juridisk person ska tillståndsmyndigheten göra en 
lämplighetsprövning av de fysiska personer som har ett betydande inflytande över verksamheten. 
Kravet gäller all typ av tillståndspliktig verksamhet.  
 

Namn Personnummer  

              

              

              

              

              

 
 Förteckning över personer med betydande inflytande lämnas som bilaga. 
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7. Verksamhetsbeskrivning 
Kort beskrivning av verksamheten och hanteringen av explosiva varor samt beskrivning av 
eventuella andra verksamheter i byggnaden/närområdet. 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Beskrivningen lämnas som bilaga. 

 

8. Varor och mängder 
Använd tabellen nedan för att ange vilken typ av explosiva varor som ansökan avser.  

 
 Förteckningen lämnas som bilaga. 

  

Typ av explosiv 
vara 

Begärlighetsgrad Riskgrupp Samhanteringsgrupp Mängd 
(nettovikt krut, 
kg) 

     

     

     



 

Ansökan 
 
 

 Sida 5 (6) 
 

 

 
Adress Telefon  Internet E-post 
Box 4434 046-540 46 00  www.rsyd.se  info@rsyd.se  
203 15 Malmö 
 

9. Handlingar 
Markera nedan vilka handlingar som lämnas som bilagor till ansökan. Vissa av handlingarna är 
obligatoriska och behöver alltid skickas in oavsett verksamhet och hantering. Övriga handlingar 
behöver enbart skickas in för viss typ av hantering. 
 

  
 

Utredning om risker (obligatorisk handling) enligt 7 § lagen (2010:1011) om 
brandfarliga och explosiva varor. Den som hanterar tillståndspliktig mängd explosiva  
varor ska utreda riskerna för olyckor och skador som kan uppkomma genom brand eller 
explosion samt konsekvenserna av sådana händelser. Syftet med riskutredningen är att 
verksamhetsutövaren ska vara medveten om de brand- och explosionsrisker som finns i 
den egna verksamheten för att kunna vidta nödvändiga skyddsåtgärder. 
 

  
 

Ritningar över byggnader (obligatorisk handling) där explosiva varor hanteras. Av 
ritningarna ska det gå att utläsa: 
 

- försäljningsplatsen och förvaringsplatsen placering. Om förvaringsplatsen är 
placerad utomhus ska denna istället vara utmärkt på situationsplanen/kartan. 

- byggnadens och rummens funktioner 
- var utrymningsvägarna är placerade 
- brandcellsindelning och brandteknisk klass 

 
  

 
Situationsplan (obligatorisk handling) som visar anläggningsområdet. På 
situationsplanen ska området runt hanteringsplatsen/platserna framgå. Det ska också 
framgå vilka verksamheter, vägar och parkeringsplatser som ligger i närheten samt 
avstånd till skyddsobjekt.  
 

  
 

Dokument (obligatorisk handling) som visar föreståndarens kompetens och lämplighet, 
till exempel ett utbildningsintyg. 
 

 Dokument (obligatorisk handling) som visar föreståndarens ansvarsområde och 
befogenheter samt att personen har accepterat föreståndaruppdraget, till exempel ett 
skriftligt förordnande.  
 



 

Ansökan 
 
 

 Sida 6 (6) 
 

 

 
Adress Telefon  Internet E-post 
Box 4434 046-540 46 00  www.rsyd.se  info@rsyd.se  
203 15 Malmö 
 

 Sammanställda rutiner och instruktioner (obligatorisk handling) som omfattar 
regelbunden kontroll av hanteringen av de explosiva varorna. Om instruktionerna är 
mycket omfattande kan det vara lämpligt att beskriva och sammanfatta hur 
verksamheten arbetar med kontroll och rutiner istället för att skicka in fullständiga 
dokument. Om hanteringen ännu inte har påbörjats kan dokumenten uppvisas vid 
avsyningen.  

  
 

Klassningsplan om hanteringen innebär att explosionsfarlig miljö kan uppstå. 
Utredningen ska genomföras och dokumenteras enligt 1-4 §§ i 6 kap i Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om hantering av explosiva varor (MSBFS 
2019:1). Mer information finns i handboken Hantering av explosiva varor, utgiven av MSB 
2020. 
 

Hantering av personuppgifter 
Personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data 
Protection Regulation) 
 

Avgift för tillståndsprövningen 
Räddningstjänsten Syd kommer ta ut en avgift för tillståndsprövningen. Avgiften tas ut oberoende 
av om ansökan avvisas, avskrivs, beviljas eller avslås. Mer information om avgiften finns på vår 
webbplats, www.rsyd.se. 

http://www.rsyd.se/
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