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Anmälan av föreståndare och deltagare enligt 9 och 9 a § 

lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

Ansökan avser 

☐ Förändring av tillstånd:_____________________ 

 

Sökande 

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn) Person-/Org.Nr 
  

Postadress Postnummer Postort 

   

E-postadress 

 

Telefon dagtid Mobiltelefon 

  

Faktureringsuppgifter (om andra än ovan) 

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn) Org.Nr (10 siffror) 
  

Postadress Postnummer Postort 

   

Referensnummer 

 

Föreståndare 

☐ Föreståndare lämnas som bilaga 

Om fler än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga. Dokument som visar personens kompetens 

och lämplighet som föreståndare, föreståndarens ansvarsområde och befogenheter ska bifogas ansökan. Om ändring 

endast avser förändring av behöriga personer att hantera explosiva varor behöver fälten inte fyllas i. 

 

Namn  Personnummer 
  

Postadress Postnummer Postort 

   

E-postadress 

 

Telefon dagtid Mobiltelefon 

  

 

Namn  Personnummer 
  

Postadress Postnummer Postort 

   

E-postadress 

 

Telefon dagtid Mobiltelefon 
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Person som avses få delta i verksamhet med explosiva varor 

Namn Person- eller samordningsnummer 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Person som har betydande inflytande i verksamheten 

Namn Person- eller samordningsnummer 

  

  

  

  

  

  

  

Person som saknar svensk person- eller samordningsnummer 

Namn Födelsedatum Bostadsadress 

   

   

   

Underskrift av sökande 

Sökandes underskrift Namnförtydligande 

 

 

 

Datum 
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Allmän information 
Denna ansökningsblankett kan användas för ansökan om tillstånd till hantering av explosiva varor enligt 16 § 

i lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Observera att tillstånd även kan behöva sökas enligt 

annan lagstiftning, till exempel Miljöbalken, hos Polisen eller Plan- och bygglagen. 
 

Föreståndare och deltagare i verksamhet med explosiva varor ska enligt 9 och 9 a § lagen (2010:1011) om 

brandfarliga och explosiva varor anmälas till tillståndsmyndigheten och prövas avseende lämplighet. 

Bestämmelser om vilka uppgifter som ska ingå i anmälan finns i MSB:s föreskrifter om deltagare i 

verksamhet med explosiva varor MSBFS 2021:3. Uppgifterna i anmälan är endast ett underlag för prövning 

av lämplighet. Uppgifter om utbildning, erfarenhet och ansvarområde för föreståndare ska bifogas vid 

ansökan om ny föreståndare. 

 

Anmälan om ändring av föreståndare, personer med betydande inflytande i företaget eller deltagande 

personal i verksamheten ska ske snarast. Att inte anmäla förändringar till tillståndsmyndigheten utgör grund 

för tillbakadraget tillstånd. 

Vad anmälan ska innehålla 

Anmälan ska innehålla namn och personnummer för alla föreståndare samt alla personer som avses få delta 

i verksamhet med explosiva varor av begärlighetsgrad A eller B. Explosiva varor som omfattas är 

sprängämnen, tändmedel, krut, ammunition och pyrotekniska artiklar av begärlighetsgrad B (tändare, större 

fyrverkerier, knallskott). Om verksamheten har ett befintligt tillstånd, anges även ärendenummer och 

giltighetstid för detta.  

¨ 

För utländska medborgare som saknar svenskt person- eller samordningsnummer anges förutom namn, 

födelsedatum och bostadsadress samt om de anmäls som föreståndare eller deltagare. Kan dokument från 

hemlandets motsvarighet till belastningsregister alternativt intyg från polismyndighet gällande lämplighet 

presenteras underlättas prövningen väsentligt. 

Exempel på personer som avses med betydande inflytande i verksamheten 

 

 Om den sökande är ett aktiebolag: VD, styrelseledamöter samt övriga personer som har ett 

betydande aktieinnehav i bolaget. Med ett betydande aktieinnehav avses en andel som är så stor att 

personen anses kunna utöva ett betydande inflytande över bolagets verksamhet. 

 Om den sökande är ett handelsbolag eller kommanditbolag: Bolagsmän, verklig huvudman (om 

det finns någon utöver bolagsmännen). 

 Om den sökande är en ekonomisk förening: VD och styrelseledamöter. 

 Om den sökande är en ideell förening: Ordförande och övriga medlemmar i styrelsen. 

 

 

Skicka eller mejla in din ansökan och bilagor: 

Norrtälje kommun 

Räddningstjänsten 

Box 802 

761 28 Norrtälje 

Eller scanna och skicka in till registrator.raddning@norrtalje.se 
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