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 Anmälan om uppställning av 
 flyttbart förråd 
 Enligt 9 kap 39 § Myndigheten för samhällsskydd 
 och beredskaps föreskrifter om förvaring av  
 explosiva varor (MSBFS) 

 
Ifylld blankett skickas till:  
Kommunalförbundet Hälsingland  
821 80 Bollnäs  

  
 

  
Utdrag ur Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter om förvaring av explosiva varor  
(MSBFS 2016:3 9 kap 39 §) 
 
Om tillfällig förvaring kommer att ske på samma plats i mer än fem dagar ska den som har tillstånd till 
hanteringen anmäla det till den kommun där den tillfälliga förvaringen sker. 
 
OBS! Denna blankett skall användas av tillståndshavare som har tillstånd för hanteringen, och som skall ställa 
upp flyttbara förråd i mer än 5 dagar om förvaringen ska ske i Bollnäs, Söderhamn eller Ovanåkers kommuner. 
Anmälan skall alltså göras till Kommunalförbundet Hälsingland. 
 

1. Tillståndshavare 
Företagets eller personens namn (för fysisk person anges fullständigt namn, tilltalsnamnet markeras) Person-/Organisationsnr (10 siffror) 

Postadress 

Kontaktperson 
      

E-postadress 
      

Telefon dagtid (inkl. riktnummer)  Mobiltelefon  

2. Tillstånd 
Tillståndets diarienummer 
      

   
      
Utfärdare 
      

3. Uppställningsplats 
Fastighetsbeteckning 
      

Kommun 
      

Gatuadress 
      

Ort 
      

Koordinater (RT90) 
      

4. Tid för uppställning 
Fr o m 
      

T o m 
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5. Verksamheten  
Kort beskrivning av verksamheten  
      

 
6. Typ och mängd explosiva varor som kommer att förvaras 
Typ av explosiv vara Riskgrupp Samhanteringsgrupp Största mängd 

(vid förvaring) 

 Sprängämne              kg 

 Sprängkapslar              st 

 Detonerande stubin                   kg 

 Krutstubin              kg 

 Pyrotekniska artiklar              kg 

 Pyroteknisk utrustning för fordon (PU)              st 

 Röksvagt krut                   kg 

 Svartkrut                   kg 

 Tändhattar                   st 

 Ammunition                   kg 

 Annat, ange vad 
      
 

                   

Följande dokument bifogas anmälan 

  Karta över området med uppställningsplatsen markerad 

 

7. Underskrift tillståndshavare 
Ort 
 
      

Datum 
 
      

Sökandes underskrift Namnförtydligande 
 
      

 
Behandling av personuppgifter 
Information om hur KFH (Kommunalförbundet Hälsingland) behandlar dina personuppgifter enligt GDPR, samt information om dina 
rättigheter som registrerad hittar du på www.kfhalsingland.se. Om du istället vill ha informationen postad till dig så skriv till oss på 
Kommunalförbundet Hälsingland, 821 80 Bollnäs, eller maila till info@kfhalsingland.se. Du kan också ringa på tel 0278-540 000 eller 
faxa på nr 0278-62 60 11. 
 
Ifylld och underskriven anmälan inkl bilagor skickas med post eller e-post till: 
 
Kommunalförbundet Hälsingland, 821 80 Bollnäs eller info@kfhalsingland.se 
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