Ansökan om tillstånd till förvärv, införsel, innehav
och användning av sprängämnesprekursorer
(Se anvisningar på baksidan)

1. Sökande
För- och efternamn

Personnummer (eller motsvarande)

Postadress

Postnummer

Telefonnummer (dagtid)

e-postadress

Ort

2. Ämne(n) som ansökan avser
Tillståndspliktigt ämne

Specifikation för produkt 1
Halt (vikt%)
Mängd (liter)

Specifikation för produkt 2
Halt (vikt%)
Mängd (liter)

□ Väteperoxid över 12 vikt%
□ Nitrometan över 30 vikt%
□ Salpetersyra över 3 vikt%

3. Avsedd användning av produkten/produkterna

4. Bilagor

5. Försäkran och underskrift
Jag försäkrar på heder och samvete att de uppgifter jag lämnar i denna ansökan är sanningsenliga:
Ort och datum

Namnteckning

Namnförtydligande

Yttrande från Polismyndigheten angående sökandens lämplighet att förvärva, införa, inneha eller
använda produkter enligt denna ansökan kommer att inhämtas under handläggningen.
De uppgifter som du lämnar kommer att användas för handläggningen i ärendet samt för sammanställning av statistik och
registrering av beviljade tillstånd för sprängämnesprekursorer.
Enligt personuppgiftslagen (PuL) har du rätt att en gång per år och utan kostnad (efter skriftlig och egenhändigt
undertecknad ansökan) få veta om MSB behandlar personuppgifter om dig eller inte. Efter en sådan begäran ska felaktiga
eller ofullständiga personuppgifter rättas, blockeras eller utplånas.

Så här fyller du i ansökan
1. Sökande
Fyll i dina person- och kontaktuppgifter. Du som saknar svenskt personnummer anger istället ditt
samordningsnummer eller särskilda registreringsnummer (”GD-nummer”). Om du inte är folkbokförd
i Sverige behöver du styrka att verksamheten ska bedrivas i Sverige, och bifoga ett utlåtande från ditt
hemlands polismyndighet att du inte är olämplig att inneha sprängämnesprekursorer (på engelska).
Observera att det endast är enskilda personer (privatpersoner) som behöver tillstånd. Med ”enskilda
personer” avses enligt Artikel 2 i EU-förordning 98/2013, ”fysiska personer som agerar i syften som
inte är knutna till hans eller hennes näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke”. Personer som
hanterar de berörda produkterna inom ramen för sin näringsverksamhet, affärsverksamhet eller yrke
behöver alltså inget tillstånd till detta.

2. Ämne(n) som ansökan avser
Kryssa för vilket/vilka ämne(n) ansökan avser och ange halten av ämnet (i viktprocent) och mängden
av produkten (i liter) under ”Specifikation för produkt 1”. Det är den maximala mängd som du önskar
inneha vid ett och samma tillfälle som ska anges. Om du ansöker för två produkter med samma ämne
anger du halt och mängd för den ytterligare produkten under ”Specifikation för produkt 2”.
För ansökan om nitrometanhaltiga bränslen till modellfarkoster kan du ange halten i volymprocent
om du inte känner till den i viktprocent. Skriv då tydligt att den har angetts i volymprocent, så räknar
MSB om den till viktprocent. För ansökan om ren (100 %) nitrometan för egentillverkning av bränslen
med mer än 30 viktprocent nitrometan behövs även uppgift om den maximala halten nitrometan i,
och mängden av, den färdiga bränsleblandningen. Nitrometan anges då förslagsvis som Produkt 1
och bränsleblandningen som Produkt 2. Modellbränslen med högst 25 volymprocent nitrometan är
inte tillståndspliktiga, då det motsvarar högst 30 viktprocent nitrometan i sådana bränsleblandningar.

3. Avsedd användning av produkten/produkterna
Beskriv hur du avser använda produkten/produkterna och motivera varför du inte kan använda
produkter som inte kräver tillstånd, dvs. produkter med maximalt
• 12 viktprocent väteperoxid, eller
• 30 viktprocent nitrometan, eller
• 3 viktprocent salpetersyra.
Ange även andra uppgifter som du bedömer som relevanta för prövningen av din ansökan. Du kan
även förtydliga vilka produkter du söker tillstånd för om uppgifterna under punkt 2 inte räcker. Tävlar
du med modellfarkoster i en organiserad form bör du bifoga en kopia av din tävlingslicens där namn,
medlemsnummer, utfärdare och giltighetstid framgår tydligt, för att styrka ditt behov av nitrometan.

4. Bilagor
Ange om du bifogar några handlingar till din ansökan. Exempel på sådana handlingar kan vara
ytterligare beskrivning av din användning, kopia av tävlingslicensen för dig som tävlar med
modellfarkoster eller vårdnadshavares samtycke för dig som är underårig (under 18 år). Även andra
dokument som du tycker är relevanta för bedömningen av din ansökan kan biläggas.

5. Försäkran och underskrift
Kontrollera uppgifterna i ansökan och försäkra dig om att de är korrekta och sanningsenliga, och
intyga det genom att skriva under ansökan. Skicka sedan din ansökan till:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
MSB måste ha din underskrift i original varför ansökan inte kan e-postas eller faxas till myndigheten.

