
Ansökan om tillstånd till förvärv, införsel, innehav 

och användning av sprängämnesprekursorer 
(Se baksidan för anvisningar. Vänligen skriv tydligt.) 

1. Sökande

För- och efternamn Personnummer (eller motsvarande) 

Gatuadress Ärendenummer för tidigare tillstånd 

 Jag har inte haft tillstånd tidigare

Postnummer och -ort Kommun 

Telefonnummer (dagtid) E-post

2. Sökt sprängämnesprekursor

Produkt(er) som innehåller 
Produkt 1 Produkt 2 

Mängd Halt Mängd Halt 

 RC-bränsle > 12 volym% nitrometan liter vol% liter vol% 

 Nitrometan > 16 vikt% liter vikt% liter vikt% 

 Väteperoxid > 12 vikt% (max 35 vikt%) liter vikt% liter vikt% 

 Salpetersyra > 3 vikt% (max 10 vikt%) liter vikt% liter vikt% 

 Svavelsyra > 15 vikt% (max 40 vikt%) liter vikt% liter vikt% 

3. Avsedd användning

4. Förvaring kommer att ske i utrymme eller på område som

 är låst  är inhägnat  har inbrottslarm  är kameraövervakat

 Har annan skyddsåtgärd:___________________________________________________

5. Bilagor

 Jag bifogar följande: ______________________________________________________

6. Försäkran och underskrift

Jag försäkrar på heder och samvete att ovanstående uppgifter är korrekta och sanningsenliga.

Ort och datum Sökandes namnteckning 

MSB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga ärendet, se blankettens baksida. Som ett led 

i handläggningen kommer MSB att dela din ansökan med Polismyndigheten och Säkerhetspolisen. 



Behandling av personuppgifter 

MSB behöver behandla personuppgifter om dig för att kunna handlägga ärendet samt för sammanställning av statistik 

och registrering av beviljade tillstånd för sprängämnesprekursorer. Ditt inlämnande av personuppgifter bygger på krav 

i lagen (2014:799) om sprängämnesprekursorer. Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är 

myndighetsutövning. Dina uppgifter kommer att bevaras och arkiveras enligt arkivlagen (1990:782). De person-

uppgifter MSB behandlar om dig delas med Polismyndigheten, Säkerhetspolisen och berörd kommun. MSB kan även 

komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att MSB är skyldiga att göra så enligt lag.  

Personuppgiftsansvarig är Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, organisationsnummer 202100-5984. Du har 

rätt att kontakta oss för att få information om vilka uppgifter som behandlas om dig eller för att begära rättelse, 

överföring, invändning eller begränsning av dina personuppgifter. Detta gör du genom att kontakta 

registrator@msb.se, du kan även kontakta vårt dataskyddsombud via e-postadressen dso@msb.se eller via 

telefonnummer 010-240 240. Om du tycker att vi behandlar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt har du rätt att 

inge klagomål till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten. 

 

Anvisningar för hur du fyller i ansökan 

1. Sökande 

Fyll i dina person-, adress- och kontaktuppgifter (MSB kan behöva kontakta dig för komplettering av 

ansökan). Du som saknar personnummer anger istället samordningsnummer eller motsvarande. Är du 

minderårig (under 18 år) är det din vårdnadshavare som behöver göra ansökan för ditt behov. 

Om du tidigare beviljats motsvarande tillstånd, ange ärendenumret för detta (endast det senaste 

tillståndet ska anges). Har du inte haft motsvarande tillstånd tidigare, kryssa i rutan för det. 

Om du inte är folkbokförd i Sverige ska du ange numret på ditt pass eller nationella ID-kort. Du 

behöver också förklara varför du ansöker om tillstånd i Sverige, och kan behöva inkomma med ett 

intyg från ditt hemlands polismyndighet att du inte är olämplig att inneha sprängämnesprekursorer. 

2. Ämne/blandning 

Kryssa i vilket eller vilka ämnen som ansökan avser, och skriv mängd produkt och halt av ämnet i 

produkten i den enhet som anges. Du ska ange den maximala mängd av produkten som du avser 

inneha vid ett och samma tillfälle. (MSB begränsar i normalfallet inte antalet inköp som får göras.) 

Ansöker du för nitrometanhaltiga bränslen för modellfarkoster, så kallade RC-bränslen, kryssa i rutan 

för detta och ange halten nitrometan i volymprocent (den enhet som normalt används för dessa). 

Om du ansöker för flera produkter med samma ämne i olika halt anger du den ena under Produkt 1 

och den andra under Produkt 2. Du som ansöker om ren nitrometan för egen tillverkning av  

RC-bränslen, kryssar lämpligen i rutan för nitrometan och rutan för RC-bränsle. 

3. Avsedd användning 

Beskriv hur du avser använda produkten och varför du har ett behov av den. 

4. Förvaring 

Ange hur produkten kommer att skyddas mot obehörigas åtkomst vid förvaring (ett eller flera alternativ). 

5. Bilagor 

Ange om du bifogar några ytterligare handlingar och vilka de är. Det kan exempelvis vara kopia på 

din tävlingslicens, medlemsbevis eller annan dokumentation som påvisar ett behov. 

6. Underskrift 

Kontrollera att uppgifterna i ansökan är korrekta och intyga det på heder och samvete genom att 

skriva under ansökan. Skicka sedan din ansökan per post (MSB behöver den i original) till: 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 

651 81 Karlstad 
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