Plats för inkommandestämpel

Ifylld blankett skickas till:
Räddningstjänsten Dala Mitt,
Lugnetleden 3, 791 38 Falun

Ansökan om handel med fyrverkerier
tillstånd till förvärv och innehav av explosiva varor
tillstånd till förvaring av explosiva varor
tillstånd till handel med explosiva varor
godkännande av ny föreståndare

Datum:

Ansökan avser
Ny ansökan
Förlängning av tillstånd, inga ändringar (bifoga kopia på tidigare tillstånd)

1.Sökande

Verksamhetens namn (för fysisk person ange fullständigt namn)

Postadress

Organisations-(10 siffror)/personnr

Postnummer

Postort

E-postadress
Telefon dagtid (inkl. riktnummer)

Mobiltelefon

Faktureringsuppgifter om andra än ovan

Namn (för fysisk person anges fullständigt namn)
Postadress

Postnummer

Plats där försäljningen sker

Plats (ange butikens namn)

Adress till försäljningslokalen

Organisationsnr (10 siffror)
Postort

Butikens telefonnummer
Postnummer

Postort

Föreståndare Föreståndarna kommer att lämplighetsprövas. Kontroll utförs mot polisens brotts- och
misstankeregister. Om flera än två föreståndare utses kan uppgifterna lämnas som en bilaga.
Namn

Personnr (10 siffror)

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon (på detta nummer ska föreståndaren alltid nås)

Föreståndare
Namn

Personnr (10 siffror)

Postadress

Postnummer

Postort

E-postadress

Telefon (på detta nummer ska föreståndaren alltid nås)
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Verksamheten och sökta mängder

Kort beskrivning av verksamheten/butiken. (T.ex. verksamheten säljer normalt livsmedel, videofilmer etc.)

Typ av
explosiv vara

Pyrotekniska
artiklar
Annat, ange
vad

Välj
alternativ
(kryssa)

Mängd som förvaras
Riskgrupp och samhanteringsgrupp (rådfråga din grossist
och se vidare i handboken som finns att ladda ner, se bilaga1 (avser krutvikt
explosivt ämne)

1.3 G

1.4 G

1.4 S

1.3 G

1.4 G

1.4 S

annat, ange vad

kg

annat, ange vad

kg

Den totala mängden understiger 25 kg
Den totala mängden är 25 kg eller mer

Handlingar som ska bifogas ansökan
Markera handlingar som bifogas med ett kryss. Om något i listan saknas , ange orsaken och förklara vad din
åtgärd blir. Detta kan du göra i en separat bilaga som du skickar med ansökan.
Handlingar som ska bifogas oavsett ansökt mängd, läs bilaga 1.

Kursintyg som visar att föreståndarna genomgått lämplig utbildning exempelvis via din
fyrverkerigrossist.
En planskiss (ritning) över din butik. Om din butik är en del av en annan butik, (exempelvis
köpcentrum), ska en planskiss över alla butiksytorna på det plan där din butik finns bifogas. Speciellt
ska utrymningsvägarna markeras. I din butik markerar du var du avser ha din försäljningsplats, ditt
förvaringsutrymme och var brandsläckarna finns. En enkel handskiss är OK bara den är tydlig.
Bilder över din butik är bra att bifoga som ett komplement till ritningarna (frivilligt men underlättar vid
tillståndsmyndighetens bedömning.)
Handlingar utöver ovanstående som ska bifogas om din sökta mängd är 25 kg eller mer, läs bilaga
1 och 2.

Om du avser förvara 25 kg eller mer ska du bifoga ett intyg eller kunna visa att förvaringsutrymmet
håller minst brandteknisk klass EI30 dvs. förvaringsutrymmet ska kunna motstå en brand från utsidan
under minst 30 minuter. Om du förvarar fyrverkerierna i ett särskilt brandklassat skåp ska du bifoga
skåpets namn och tillverkare samt ett intyg på att skåpet håller minst klass EI30. Om du själv byggt ett
förråd ska du beskriva hur du byggt förrådet. Observera att kravet gäller hela utrymmet såväl väggar
som dörrar och eventuella genomföringar som ventilationsrör etc.

Underskrift Då jag undertecknar denna ansökan har jag tagit del av bilagorna och de allmänna krav och
de särskilda krav som föreligger om mängden överstiger 25 kg.

Firmatecknarens underskrift

Namnförtydligande

Personuppgiftslagen: Personuppgifter behandlas i enlighet med personuppgiftslagen (1998:204). Din
ansökan är en offentlig handling.
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Delegering av föreståndare (frivilligt om ansökaren kan bevisa vid platsbesök giltig delegering)
Här finns ett förslag på en delegationsordning som du kan använda för ändamålet.
Föreståndarna ska delegeras av ansvarig chef eller annan verksamhetsansvarig person. Delegeringen ska ange
föreståndarnas befogenheter samt att denna/dessa personer har accepterat föreståndarkravet. Delegeringen
kan vara en kopia av avtal mellan arbetsgivare och föreståndare.
Delegationsordningen ska undertecknas av såväl ansvarig chef som föreståndare. Om du har fler än två
föreståndare kan du utöka texten nedan i en bilaga eller bifoga denna blankett så många gånger som du
behöver. Vill du också specificera särskilda befogenheter som du anser passar just din verksamhet kan du göra
det i en egen bilaga.

Jag (chefens namn, texta)

delegerar härmed

befogenheter till ovanstående nämnda att inom sina ansvarsområden verka som föreståndare enligt Lag om
brandfarliga och explosiva varor SFS 2010:1011.
Föreståndarna tilldelas härmed de fullständiga befogenheter och möjligheter i övrigt som behövs för att de
ska kunna fullgöra sitt fulla ansvar inom hanteringen av de explosiva varorna.

Chefens/verksamhetsansvariges underskrift

Delegationen accepteras

_ _
Underskrift föreståndare

_
Underskrift föreståndare
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Läs detta viktig information till dig som söker tillstånd
För att du ska beviljas tillstånd måste du kunna visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt.
Informationen i bilagorna beskriver de grundläggande förutsättningar för betryggande hantering av explosiva
varor. Kan du inte visa att du kan hantera de explosiva varorna på ett säkert sätt får du inget tillstånd.
Om väsentliga handlingar utelämnas kan det innebära att din ansökan tar längre tid att behandla samt att
kostnaden för din ansökan kan bli högre då timavgift kan utgå enligt gällande taxa om ärendet så kräver.
Tänk på att tillsynsmyndigheten kontinuerligt utför oanmälda stickprovskontroller. Innehavaren av
tillståndet skall uppfylla de ställda kraven på hantering och förvaring. Allvarliga brister vid en kontroll kan
leda till att tillstånd återkallas.
Skicka inte med bilagorna som finns i denna ansökan. Bilagorna ska du behålla som ett informationsmaterial
vid ditt försäljningsställe. Tillståndshavaren och föreståndaren ska ta del av informationen i bilagorna.
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Bilaga 1, Allmänna krav
Skicka inte med de nedanstående bilagorna i ansökan. Bilagorna behåller du och förvarar lämpligen vid
försäljningsstället. Tillståndshavare och föreståndare ska ta del av informationen i dessa bilagor.

Allmänt gäller för all hantering av fyrverkeriartiklar oavsett mängd
•

På försäljningsstället ska det giltiga hanteringstillståndet finnas tillgängligt tillsammans med
föreståndarnas kursintyg. Handlingarna ska kunna uppvisas på myndighetens begäran.

•

Handbrandsläckare ska finnas tillgänglig vid försäljningsplatsen/förrådets närhet. Pulversläckare med
kapacitet av minst 6 kg rekommenderas.

•

På väl synlig plats, på eller vid förvaringsutrymmet ska varnings och förbudsskyltar finnas
uppsatta som påvisar att där förvaras explosiv vara. Skyltarna kan köpas i
bygghandeln/speciella skyltfirmor.

•

Tillståndshavaren och föreståndarna är gemensamt ansvariga för säkerheten vid hanteringen av
fyrverkeriartiklarna.

•

Minst en godkänd föreståndare ska alltid finnas tillgänglig på försäljningsplatsen eller direkt i dess
närhet då försäljning av fyrverkeriartiklar pågår. Om en föreståndare måste lämna försäljningsplatsen
under en längre tid (30 minuter) ska en annan godkänd föreståndare ta hans/hennes plats. Finns det
vid ingen godkänd föreståndare att tillgå ska försäljningen tillfälligt avbrytas. De pyrotekniska varorna
ska då låsas in i avsett förråd/förvaringsskåp till dess en godkänd föreståndare åter kan vara på plats.

•

Föreståndarna ska ha goda kunskaper om fyrverkeriartiklarna och hur de får hanteras och förvaras
vid försäljningsstället. Vid en tillsyn ska föreståndarna kunna redogöra för sina kunskaper inför
tillsynsmyndigheten.

•

Pyrotekniska varor får inte säljas till personer under 18 år.

•

Fyrverkeriartiklarna får förvaras i försäljningslokalen endast under den tid då försäljningslokalen är
öppen för allmänheten och om fyrverkeriartiklarna hålls under ständig uppsikt och endast är
åtkomliga för egen personal. Under annan tid ska fyrverkeriartiklarna förvaras i avsett
förråd/förvaringsskåp. Endast attrapper får finnas på platser som är åtkomliga av andra än
försäljningspersonalen.

•

För mängder understigande 25 kg fyrverkeriartiklar behövs inget särskilt brandklassat
förvaringsutrymme. Ett låst plåtskåp utgör ett tillräckligt skydd då försäljning inte pågår. Plåtskåpet
ska vara försett med trepunktslås eller i förråd med motsvarande tillträdesskydd. Nycklar, koder eller
liknande till plåtskåp eller förråd ska hållas skyddade mot obehöriga.

•

I förråd/förvaringsskåp där förvaring av de pyrotekniska artiklarna sker får inget annat än de
pyrotekniska artiklarna förvaras.

•

En försäljningsdisk ska vara uppbyggd av obrännbart eller svårantändligt material. Att klä in disken
med papper eller annat lättantändligt material är inte tillåtet.

• Avståndet mellan brännbart material och försäljningsplatsen eller plåtskåpet ska vara minst 2
meter.
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Det förutsätts att du hanterar fyrverkeriartiklarna efter gällande lagstiftning och till lagen tillhörande
föreskrifter och allmänna råd. Ta därför del av Statens räddningsverks allmänna råd och kommentarer om
försäljning av fyrverkeriartiklar till konsumenter, SRVFS 2008:6 samt Handbok förvaring av explosiva
varor, augusti 2010. Allmänna rådet och handboken finns att ladda ner gratis på Myndigheten för
samhällsskydd och beredskaps webbplats www.msb.se

Bilaga 2, Om hanterad mängd är minst 25 kg eller över
Förutom samtliga krav enligt bilaga 1 ska vara uppfyllda gäller dessutom följande krav om du
hanterar/förvarar 25 kg eller mer pyrotekniska artiklar.
•

Mängden understigande 25 kg pyrotekniska artiklar får vara framme bakom försäljningsdisk eller
liknande när försäljningen sker under förutsättning att de är under ständig uppsikt och är oåtkomliga
för andra än personalen. Resterande mängd ska förvaras inlåst i ett brandtekniskt avskiljt
förvaringsutrymme. När försäljning inte sker ska samtliga pyrotekniska artiklar förvaras inlåsta i det
brandtekniskt avskilda förvaringsutrymmet.

•

Hanterar du 25 kg eller mer pyrotekniska artiklar ska förvaringsutrymmet utgöras av ett särskilt
brandtekniskt avskilt utrymme av minst brandteknisk klass EI-30. Den brandtekniska klassen gäller
för hela förvaringsutrymmet vilket innebär att förrådets väggar, golv, tak, dörrar ska klara av
brandmotståndet EI-30. En vanlig innervägg med dubbla 13 mm gipsskivor på 70 mm träreglar
uppfyller EI 30. Andra exempel på konstruktioner som uppfyller EI 30 finns t ex i MSB:s handbok om
förvaring av explosiva varor.

•

Om förrådet har genomföringar som ventilationsrör, ventilationsuttag eller andra genomföringar ska
även dessa genomföringar vara konstruerade på ett sådant sätt att brandmotståndet EI-30 är uppfyllt.
Sådan konstruktion kan exempelvis vara tillräcklig isolering, brandgasspjäll och för
kabelgenomföringar godkänd brandtätning. Då genomföringar ställer särskilda krav på förrådet
rekommenderas det att förrådet inte förses med några genomförningar .
Hur du bygger ett brandtekniskt förvaringsutrymme kan du läsa mer om i Handboken ”Förvaring av
explosiva varor” som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap gett ut, se www.msb.se. Du kan
också höra efter med handeln som säljer byggvaror som tillhandahåller diverse
konstruktionslösningar. Du kan också anlita en sakkunnig som hjälper dig med din konstruktion. Se
också bilaga 3.
Det finns alltså olika lösningar på hur ett förråd kan byggas. Oavsett vilken lösning du väljer ska du för
tillståndsmyndigheten kunna visa att ditt förråd uppfyller brandskyddskravet antingen via ett intyg
från sakkunnig eller att du på annat sätt beskriver hur förrådet är utfört.

•

Förråd för pyrotekniska artiklar bör ha hänglås och beslag i minst hänglåsklass 2 enligt Svenska
Stöldskyddsföreningens Norm SSF 200:4 Regler för Mekaniskt inbrottsskydd.2
Pyrotekniska varor får förvaras i plåtskåp med trepunktslås eller i förråd med motsvarande
tillträdesskydd. Nycklar, koder eller liknande till förråd för explosiva varor ska hållas skyddade mot
obehöriga eller stå under ständig bevakning.

• Förvaras fyrverkeriartiklarna i ett fristående lagerutrymme utomhus tex. i en container som saknar
brandteknisk klass ska avståndet till brännbart material (tex fordon, byggnader etc.) minst uppgå
till 5 meter.
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