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Ansökan om  

användning av explosiva varor 

förvaring av explosiva varor 

Blanketten skickas till 
Tillståndsmyndigheten 

 

 Diarienr (fylls i av mottagande 

tillståndsmyndighet) 

Ansökan avser en tillståndsperiod på sex (6) år* 

1. Sökande 

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Person-/Organisationsnr (10 siffror) 

Postadress  

E-postadress Fastighetsbeteckning (endast vid ansökan om förvaringstillstånd) 

Telefon dagtid (inkl riktnummer) Mobiltelefon 

Faktureringsuppgifter 

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Organisationsnummer (10 siffror) 

Postadress  Ev. referens 

2. Föreståndare (Om flera föreståndare utses kan uppgifter lämnas som bilaga.) 
Bifogas ansökan ska dokument/utbildningsbevis som visar personens kompetens och lämplighet som föreståndare, exempelvis 

spräckkort, samt för annan person än sökanden, verifikation över att denne accepterat föreståndaruppdraget. 
 

 Är föreståndare samma person som sökande kryssa här och fyll inte i föreståndare. 

Föreståndare 

Fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras Personnummer (10 siffror) 

Postadress 

E-postadress 

Telefon dagtid (inkl. riktnummer) Mobiltelefon 

3. Verksamheten  

Användande av stenspräckningsprodukter för sönderdelning av berg, sten och betong 

 

Typ av vara inklusive riskgrupp och samhanteringsgrupp. 

Typ av explosiv vara Riskgrupp och 

samhanteringsgrupp 

Största mängd 

(vid förvaring) 

Stenspräckningsprodukter 1.4 S 5 kg 

 

 

 

Vid ansökan om enbart användningstillstånd ska endast 
”användning av explosiva varor” vara ikryssad. Fyll sedan i 
punkt 1, och vilka bilagor som bifogas, skriv under. Klart. 
Vid användningstillstånd ska produkterna alltid förvaras 
under uppsikt. 

Vid ansökan om både användnings- och 
förvaringstillstånd ska båda rutorna vara ikryssade. 
Fyll i punkt 1. Kryssa eller fyll i punkt 2, fyll i punkt 4, 
och vilka bilagor som bifogas, skriv under. 
Klart! 

Fyll endast i fastighetsbeteckning i den här rutan, 
om förvaringen sker på denna adressen. 
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4. Förvaring 

 

 Är förrådet placerat på samma adress som punkt 1, sida 1 kryssa här och fyll inte i förrådets plats. 

Förrådets plats 

Postadress 

Lägesbeskrivning 

Fastighetsbeteckning 

 

Förrådets konstruktion 

Här ska framgå vilket slags förråd som används för förvaring av stenspräckningsprodukterna. 

Kryssa i något av nedanstående godkända förråd. 

 
 Kassaskåp 

 Vapenskåp, SS3492 

 Stålskåp/Container med hänglås minst hänglåsklass 2 
 

Beskrivning av förvaringen (Planskiss/foto) 
 

 

Bifogade bilagor 

 Dokument/utbildningsbevis som styrker föreståndares kompetens och lämplighet i form av en kopia på exempelvis  

      spräckkort eller intyg utfärdat av Power Tools Spräckutrustning AB 

 Planskiss/foto förvaring 

 Fler föreståndare 

 _______________ 

Datum och underskrift 

Sökandes underskrift och datum Namnförtydligande 

 

Ansökans alla 3 sidor skickas in till den tillståndsmyndighet som din kommun hör till.  

Kryssa i det förråd du använder. Gäller endast vid ansökan om förvaringstillstånd. 

Kryssa i. Gäller endast vid ansökan om förvaringstillstånd 
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Bilaga 1. Information om stenspräckningsprodukternas riskgrupp, 

samhanteringsgrupp och begärlighetsgrad 

Riskgrupp 

1.4 Ämnen, blandningar och föremål som endast medför obetydlig fara i händelse av antändning eller 

initiering. Verkningarna är i stort sett begränsade till förpackningen och inget utkast av splitter eller 

kaststycken av betydande storlek eller utbredning kan förväntas. Brand utifrån får inte förorsaka 

explosion av så gott som hela innehållet i förpackningen praktiskt taget samtidigt. 

Samhanteringsgrupp 

S. Verkan begränsas av en skyddande förpackning. Förekommer endast med riskgrupp 1.4. 

Begärlighetsgrad 

C = Mindre eller ringa stöldbegärliga (Krutpatroner för systemet Simplex) 

B = Stöldbegärliga (Pyrotekniska tändare) 

Information om begärlighetsgrader 

Explosiva varor delas in i tre begärlighetsgrader beroende på hur stöldbegärliga de anses vara. Kraven på 

förrådets tillträdesskydd blir högre ju mer stöldbegärlig en explosiv vara är. 

Begärlighetsgrad  

A = Mycket stöldbegärliga 

B = Stöldbegärliga 

C = Mindre eller ringa stöldbegärliga 

 

Brandskydd 

I fråga om förråd i bostad gäller detta inte vid mindre än 25 kg övriga pyrotekniska artiklar 

i riskgrupp 1.3 och 1.4 (Stenspräckningsprodukter). 

Stenspräckningsprodukter får enligt MSB förvaras i bostad. 

 

Vid eventuella frågor ring 0513-722 82 eller kontakta MSB i Karlstad. 

 

* Tillståndsperioden kan variera mellan kommunerna. 

 

Observera att alla 3 sidorna ska lämnas in vid ansökan 


