
Ansökan om tillstånd 
Explosiva varor 

Enligt lagen (2010:1011) om brandfarlig och explosiva varor (LBE). 

Blanketten skickas till: raddningstjanst@bastad.se eller till: Båstads kommun, Räddningstjänsten, 
269 80 Båstad 

Det är viktigt att du fyller i ansökan noggrant, till hjälp finns MSB:s (Myndigheten för samhällsskydd 
och beredskap) ”Handbok hantering explosiva varor”.  Räddningstjänsten påbörjar handläggning av 
ärendet först när ansökan är komplett. Är ansökan inte komplett kommer räddningstjänsten att 
begära in kompletterande handlingar. 

Ansökan avser 

 nytt tillstånd 
 godkännande av föreståndare/deltagare 
 mindre ändring i befintligt tillstånd  
 anmälan av betydande personer 

Ansökan för 

 användning av explosiva varor  
 förvaring av explosiva varor  
 handel/överlåtelse av explosiva varor  
 överföring av explosiva varor inom Sverige 

Datum 

1. Plats och sökande
Fastighetsbeteckning (där de explosiva varorna kommer att hanteras) 

Företagets eller personens namn (för fysisk person för- och efternamn) Organisations-/personnr (10 siffror) 

Postadress Postnummer Postort 

Kontaktperson (för- och efternamn) Telefon dagtid (inklusive riktnr) 

E-postadress Mobiltelefon 

Faktureringsuppgifter 
Fakturan skickas med 

  Post         E-post    E-faktura

Namn Organisations-/personnr 

Postadress Postnummer Postort 

E-postadress (om e-postfaktura önskas) Referens 

Diarienummer för befintligt tillstånd hos Räddningstjänsten Båstad 
Diarienummer 

mailto:raddningstjanst@bastad.se
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2. Föreståndare
Föreståndare 1  

För- och efternamn Personnr (10 siffror) 

Folkbokföringsadress 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Föreståndare 2 
För- och efternamn Personnr (10 siffror) 

Folkbokföringsadress 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

3. Deltagare explosiva varor
Den som bedriver tillståndspliktig verksamhet med explosiva varor ska anmäla till tillstånds-
myndigheten 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 

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

Namn Personnummer 
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 Förteckning över deltagare lämnas som bilaga 

5. Verksamhetsbeskrivning

Kort beskrivning av verksamheten och hanteringen av explosiva varor samt beskrivning av 
eventuella andra verksamheter i byggnaden/närområdet. 

Använd tabellen nedan för att ange vilken typ av explosiva varor, samt riskgrupp, samhanterings-
grupp och begärlighetsgrad som ansökan avser. Ange även största mängd (nettovikt) av varje 
varuslag som ska hanteras samtidigt.  

Typ av explosiv vara Största 
mängd 

Riskgrupp 
(1.1-1.6) 

Samhanteringsgrupp 
(A-H. J, K, L, N, S) 

Begärlighetsgrad 
(A, B, C) 

 Sprängämne   kg 

 Sprängkapslar   st 

 Detonerande stubin   kg 

 Krutstubin   kg 

 Pyrotekniska artiklar   kg 

 Pyroteknisk utrustning för 
fordon (PU) 

  st 

 Röksvagt krut   kg 

 Svartkrut   kg 

 Tändhattar   st 

 Ammunition   kg 

 Annat, ange vad 
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6. Förråd
Gäller endast den som söker tillstånd för förvaring. Om förvaring sker i annans förråd, ange plats och
tillståndshavare samt bifoga kopia på giltigt tillstånd.

Förrådets läge 
Fastighetsbeteckning Gatuadress Ortsnamn 

Tillståndshavare (fylls i om förvaring ska ske i annans förråd) 

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

Typ av förråd 

 i bostad   friliggande förråd  i mark  

 i byggnad med annan verksamhet, ange vad

På tillfällig plats:  vid anläggningsarbete ovan mark  vid anläggningsarbete i mark 

Om förrådet är flyttbart, ange för hur lång tid det behövs för verksamheten (datum fr.o.m. – t.o.m.) 

Avstånd till skyddsobjekt 
 Redovisas i bilaga/ riskutredning           Inga krav på avstånd till skyddsobjekt 

Förrådets konstruktion  
Om varor i flera samhanteringsgrupper förvaras tillsammans, bifoga en skiss över disponeringen av 
förrådet.  

 Förrådet är konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande EN1143-1,utgåva 2, med lägst grad III 
(för explosiva varor i begärlighetsgrad A). Kopia på dokument som visar att förrådet uppfyller kraven ska 
bifogas. 

 Förrådet är konstruerat att uppfylla en säkerhetsnivå motsvarande SS 3492, utgåva 1 (för explosiva varor 
i begärlighetsgrad B). Kopia på 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 014 och SSF 018 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 enligt 
ovan. En beskrivning av förrådet ska bifogas. 

 Förrådet har ett brandskydd motsvarande lägst EI30, intyg/bilder som verifierar brandskyddet lämnas in 
som bilaga (se MSB:s handbok ”Hantering av explosiva varor” kap 9.5.3).  
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 Förrådet är försett med åskskydd (gäller endast vid förvaring av över 500 kg). Intyg gällande åskskydd 
lämnas in som bilaga (se MSB:s handbok ”Hantering av explosiva varor” kap 9.5.4). 

7. Uppgifter om försäljningslokal
Fastighetsbeteckning Gatuadress Ort 

Beskrivning av försäljningsplatsens utformning och belägenhet inom fastigheten. (Kan lämnas som en 
bilaga). En planskiss över lokalens utformning ska bifogas ansökan. Om det finns förråd i anslutning till 
försäljningsplatsen ska dess placering markeras. 
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8. Överföring av explosiva varor inom Sverige
Om sökanden sedan tidigare har giltigt tillstånd till förvärv, förvaring av eller handel med explosiva
varor ska kopia på detta bifogas.

Enstaka överföring 

 till förråd  till arbetsplats 
Typ av vara Riskgrupp och samhanteringsgrupp Mängd 

Återkommande överföring 

 till förråd  till arbetsplats 
Typ av vara Riskgrupp och samhanteringsgrupp Största årliga mängd 

Föreståndare för överföringen 

 Samma föreståndare som enligt punkt 2 sidan 2 

 Annan föreståndare för överföringen (ej samma person som för förvärvet/förvaringen) 

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnr (10 siffror) 

Postadress 

E-postadress

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

Dokument som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, föreståndarens 
ansvarsområde och befogenheter samt för extern person att denne accepterat föreståndar-
uppdraget, bifogas ansökan. 
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9. Övriga bifogade 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. 

 Beskrivning av verksamheten (om detta inte har gjorts på blanketten) 

  Dokument (obligatorisk handling) som visar föreståndarens kompetens och lämplighet. Det kan till 
exempel vara ett utbildningsintyg, det ska även framgår att föreståndaren har accepterat sitt uppdrag, t.ex. 
genom ett skriftligt förordnande. 

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

  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. 

  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. 

   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

Sammanställda rutiner och instruktioner (obligatorisk handling)
Beskrivningen ska omfatta vilken regelbunden kontroll som görs av hanteringen av de explosiva varorna. 
Om det finns krav på registerhållning ska det framgå hur detta är utformat i verksamheten.  

    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. 

10. Underskrift av behörig firmatecknare eller för uppdraget delegerad person

Räddningstjänsten Båstad 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.bastad.se. 

Namnförtydligande Sökandes underskrift
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