Anmälan skickas till:
Nerikes Brandkår
Box 336 00
701 35 Örebro

Ansökan om tillstånd - explosiv vara
Enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE).

Viktig information
Det är viktigt att du fyller i ansökan noggrant och följer instruktionerna avseende vilka uppgifter som ska
fyllas i och vilka bilagor som behöver bifogas. Handläggning av ärendet påbörjas först när ansökan är
komplett. Är ansökan inte komplett kommer Nerikes Brandkår begära in kompletterande handlingar. När
ansökan är komplett ska Nerikes Brandkår meddela ett beslut inom tre månader.
Observera att du som lämnar denna ansökan är skyldig att vidareförmedla information till personer som
anges under punkt 5–7 att dessa anmäls i detta sammanhang och att deras lämplighet kommer att prövas.
Nerikes Brandkår tar ut en avgift för tillståndsprövningen. Avgiften tas ut oavsett om ansökan beviljas eller
ej. Mer information om avgiften finns på Nerikes Brandkårs webbplats; www.nerikesbrandkar.se

1. Sökande
Företagsnamn/Förnamn och efternamn

Organisations-/personnummer

Postadress

Postnummer

Kontaktperson

Epost

Telefonnummer dagtid

Mobiltelefon

Postort

2. Fakturauppgifter (om andra än ovan)
Adress

Postnummer

Postort

Referens (namn/kod)

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se

Org.nr: 22 20 00-1016
Bankgiro: 5083-0892
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3. Ansökan gäller
Markera vad som bäst beskriver vad det är din ansökan gäller. I den första rutan anges om ansökan gäller
ett nytt tillstånd eller en ändring av ett befintligt tillstånd. I den andra rutan anges vilket typ av hantering
eller överföring av explosiva varor som ansökan avser.
Ansökan om ändring av tillstånd kan bara ske med hänvisning till ett gällande tillstånd och förändrar ej
tillståndets löptid. Har du sedan tidigare ett tillstånd som är på väg att löpa ut ansöker du om ett nytt
tillstånd för att kunna fortsätta hantera explosiv vara i tillståndspliktig mängd.
☐ Nytt tillstånd
☐ Ändring av tillstånd med dnr:
☐ Ny tillståndshavare för tillstånd med dnr:

☐ Användning av explosiva varor
☐ Förvaring av explosiva varor
☐ Saluförande och överlåtelse av explosiva varor
☐ Överföring av explosiva varor inom Sverige

4. Verksamhetsbeskrivning

☐ Verksamhetsbeskrivningen lämnas istället in som bilaga

.

5. Anmälan av föreståndare
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet ska utse en eller flera föreståndare för verksamheten.
En föreståndare har till uppgift att verka för att verksamheten bedrivs enligt de aktsamhetskrav och med
iakttagande av de övriga skyldigheter som följer av lagen eller föreskrifter som meddelats i anslutning till
lagen och ska vara lämplig.

Föreståndare 1
Fullständigt namn, tilltalsnamn markeras

Personnummer

Epost

Mobiltelefon

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se

Org.nr: 22 20 00-1016
Bankgiro: 5083-0892
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Föreståndare 2
Fullständigt namn, tilltalsnamn markeras

Personnummer

Epost

Mobiltelefon

☐ Anmälan av föreståndare lämnas istället in som bilaga

.

6. Anmälan av deltagare
Deltagare behöver enbart anmälas om varor med begärlighetsgrad A eller B hanteras/överförs. Dom
personer som deltar i hanteringen eller överföringen av explosiva varor betraktas som deltagare.

För- och efternamn

Personnummer

☐ Anmälan av deltagarna lämnas istället in som bilaga

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

.

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se

Org.nr: 22 20 00-1016
Bankgiro: 5083-0892
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7. Anmälan av personer med betydande inflytande över verksamheten
Behöver enbart fyllas i när den som ansöker om tillståndet är en juridisk person.
Exempel på juridiska personer är aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska föreningar. Exempel på
personer som kan anses ha betydande inflytande över verksamheten är VD, styrelseledamöter, personer
med betydande aktieinnehav i aktiebolag, bolagsmän och verklig huvudman.
Personerna ska anmälas då Nerikes Brandkår ska pröva om dessa är lämpliga. När den sökande är en fysisk
person prövar Nerikes Brandkår om denne är lämplig.
Om en person som anmäls har medborgarskap eller stadigvarande hemvist utanför Sverige krävs utdrag ur
belastningsregister från personens hemland. Utdraget efterfrågas av personen själv där denna har sitt
medborgarskap eller stadigvarande hemvist och bifogas anmälan

För- och efternamn

Personnummer

☐ Anmälan av personerna lämnas istället in som bilaga

Befattning

.

8. Uppgifter om förråd
Fyll endast i om ansökan gäller förvaring.
Om förvaring ska ske i annans förråd ange plats och tillståndshavare samt bifoga kopia på giltigt
förvaringstillstånd.

Förrådets läge
Fastighetsbeteckning

Gatuadress och ort

Tillståndshavare samt tillståndets diarienummer (endast vid förvaring i annans förråd)

Kort beskrivning av området (t ex obebyggt skogsområde, glesbygd, tättbebyggt område)

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se

Org.nr: 22 20 00-1016
Bankgiro: 5083-0892
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Typ av förråd
☐ Friliggande förråd

☐ Förråd i mark

☐ Förråd i bostad

☐ Förråd i byggnad med annan verksamhet:
☐ På tillfällig plats vid anläggningsarbete ovan mark
☐ På tillfällig plats vid anläggningsarbete i mark
Om förrådet är flyttbart, ange hur länge det behövs för verksamheten (ÅÅMMDD – ÅÅMMDD)

Förrådets konstruktion
☐ Förrådet är konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN1143 (för explosiva varor i
begärlighetsgrad A). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat
dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.

☐ Förrådet är konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492 (för explosiva varor i
begärlighetsgrad B). Kopia på certifiering, godkännande från Sprängämnesinspektionen eller annat
dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska bifogas.

☐ Förrådet är försett med hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska
Stöldskyddsföreningens norm SSF 200:4, alternativt ett plåtskåp med trepunktslås eller motsvarande
(för explosiva varor i begärlighetsgrad C).

☐ Förrådet är konstruerat på annat sätt som enligt sökanden uppfyller kraven på tillträdesskydd. En
beskrivning av förrådet ska bifogas.

☐ Förrådet har ett brandskydd motsvarande lägst EI30, intyg/bilder som verifierar brandskyddet lämnas
in som bilaga

☐ Förrådet är försett med åskskydd (gäller enbart vid förvaring som överstiger 500 kg) Intyg/bild som
verifierar åskskyddet lämnas in som bilaga

9. Uppgifter om försäljningslokal
Fyll endast i om ansökan gäller saluföring eller överlåtelse.
Fastighetsbeteckning

Gatuadress och ort

Beskrivning av försäljnin gslokalen (utformni ng, andra produkter som sal uförs i nära anslutning o.s.v.)

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

info@nerikesbrandkar.se
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10. Uppgifter om skyddsobjekt
Ange avstånd i meter till närmaste skyddsobjekt från förråd. För tydligare beskrivningar av
huvudgrupperna, se MSBFS 2019:1, bilaga 8.
Plats där 10 personer eller fler vanligen vistas (huvudgrupp 1)
Anläggning där skador skulle innebära stora ekonomiska konsekvenser (huvudgrupp1)
Plats där 10 personer eller färre vanligen vistas (huvudgrupp 2)
Plats med stora kulturella värden eller stora miljövärden (huvudgrupp 2)
Trafikled eller större farled (huvudgrupp 3)
Skyddsobjekt av särskild omfattning (ex skola, sjukhus, flygplats)
Kraftledning med

kV spänning

11. Förteckning över de explosiva varorna
Ange vilka produkter som tillståndsansökan gäller. Mängd som ska anges är maximalt förvarad mängd vid
ett enskilt tillfälle.

Typ av explosiv vara

Risk- och samhanteringsgrupp

Mängd

☐ Sprängämne

kg

☐ Sprängkapslar

st

☐ Detonerande stubin

kg

☐ Krutstubin

kg

☐ Pyrotekniska artiklar

kg

☐ Pyroteknisk utrustning för fordon (PU)

st

☐ Röksvagt krut

kg

☐ Tändhattar

st

☐ Ammunition

kg

☐ Annat:
☐ Förteckningen över hanterade varor lämnas istället in som bilaga

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

.

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se
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12. Överföring av explosiva varor inom Sverige
Överföringen kommer vara:

☐ Återkommande

☐ Enstaka gång

Överföring till:

☐ Förråd

☐ Arbetsplats

Typ av vara

Risk och samhanteringsgrupp

Mängd

☐ Beskrivning av överföringen lämnas istället in som bilaga
. Om föreståndare för överföringen är
andra än de som anges under punkt 5 lämnas uppgifter om dessa in som bilaga
.

13. Övriga bifogade handlingar
☐

Bilaga

:

Riskutredning
Obligatorisk handling
En utredning om risker ska alltid utföras enligt 7 § i lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor. Utredningens omfattning kan variera och anpassas efter verksamhetens
komplexitet. Syftet med utredningen är att tillståndsinnehavaren ska vara medveten om de
brand- och explosionsrisker som finns i verksamheten och kunna vidta nödvändiga
skyddsåtgärder. Läs mer om riskutredning i MSBs handbok ”Hantering av explosiva varor”.

☐

Bilaga

:

Ritningar över de byggnader där explosiva varor hanteras
Obligatorisk handling vid förvaring/saluföring
På ritningarna ska följande framgå:
- Brandcellindelning
- Rummens funktion
- Utrymningsvägar
- Var i byggnaden brandfarlig vara hanteras, samt sort och mängd om hantering
sker på fler platser

☐

Bilaga

:

Karta som visar förvarings/försäljningsplats i förhållande till omgivningen och där
skyddsobjekt finns markerade
Obligatorisk handling vid förvaring/saluföring

☐

Bilaga

:

Dokumentation av föreståndarnas kompetens, ansvarsområde och befogenheter
Obligatorisk handling
Det ska även framgå att föreståndaren har accepterat sitt uppdrag, t.ex. genom ett skriftlig
förordnande.

☐

Bilaga

:

Skiss över disponeringen av förrådet
Bifogas endast om varor i olika riskgrupper och samhanteringsgrupper ska samförvaras
Skissen ska visa var och hur de olika varorna i förrådet är tänkta att förvaras.
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☐

Bilaga

:

Metodbeskrivning för registerhållning
Obligatorisk handling när krav på registerhållning finns
Beskrivningen ska tydliggöra hur kraven i MSBFS 2019:1 på registerhållning uppfylls.

☐

Bilaga

:

Klassningsplan enligt MSBFS 2019:1, 6 kap
Normalt har förråd för explosiva varor klassning zon E3. I zon E3 förvaras samtliga explosiva
varor i oöppnade, oskadade originalförpackningar eller är på annat sätt förpackade så att
explosivämne inte kan spridas i form av damm etc. Om förvaringen medför högre
antändningsrisk genom att explosivämnen kan spridas i form av damm, ånga eller på annat
sätt (zon E1 eller E2 i stället för zon E3) ska en klassningsplan för förrådet eller den del av
förrådet där den högre antändningsrisken förekommer bifogas. Klassningsplan behövs inte
för handelsförråd.

☐

Bilaga

:

Övriga handlingar som anses relevanta
Beskriv här:

14. Underskrift
Ort

Datum

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Hantering av personuppgifter
De uppgifter du lämnar kommer att behandlas i enlighet med bestämmelserna i GDPR.
Mer information om Nerikes Brandkårs behandling av personuppgifter finns på vår hemsida.

Nerikes Brandkår
Box 33600, 701 35 Örebro

Tfn: 010-176 20 00 (vxl)
Org.nr: 222000-1016

info@nerikesbrandkar.se
www.nerikesbrandkar.se
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