Ansökan om tillstånd till destruktion av
pyroteknisk utrustning för fordon (PU)
Datum
Blanketten skickas till

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
Enheten för farliga ämnen
651 81 Karlstad
Sökande
Företagets eller personens namn

Organisations- eller personnr (10 siffror)

Postadress
E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Föreståndare 1
Namn

Personnr (10 siffror)

Postadress
E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Föreståndare 2 (Behöver inte fyllas i om det bara finns en föreståndare. Om fler än två föreståndare
finns kan uppgifter om dessa bifogas separat)
Namn

Personnr (10 siffror)

Postadress
E-postadress

Telefon

Mobiltelefon

Uppgifter om hanteringen
Plats där destruktionen ska äga rum (fastighetsbeteckning och gatuadress)
Typ av skydd som används vid utlösning av demonterade PU: däcktrave, stålbur eller annat. Om verktyg för fjärrutlösning
av PU i fordonet används ange fabrikat och modell.
Största antal demonterade PU som ska förvaras på
platsen

Typ av förråd som ska användas till förvaring av PU

Elektrisk utrustning finns i förråd för PU
Nej
Ja, ange vilken
Avstånd mellan förråd för PU och
elektrisk utrustning utanför förrådet

m

Avstånd mellan förråd för PU och
hantering av brandfarliga varor

Underskrift

MSB-116.3

Sökandes underskrift

Namnförtydligande

Bifoga följande dokument med ansökan (se nästa sida)

m

•

Kopia av karta över omgivningen (markera grannar och deras verksamhet, till exempel
bensinstation, bostadshus och förskola).

•

Planritning över anläggningen. Markera på ritningen var PU ska destrueras respektive förvaras
och var brandfarliga varor förvaras (beskriv även vilken typ av varor som finns på respektive
plats). Bifoga gärna foton som visar hur det ser ut på platsen. Beskriv även enkelt vad man
gör i varje byggnad på er fastighet.

•

Beskrivning av destruktionsplatsen, den utrustning som ska användas och förrådet för
demonterade PU, gärna i form av foton. Om enbart destruktion i fordon utan demontering av
PU förekommer eller om PU destrueras omedelbart efter demontering och förvaring av
demonterade PU inte förekommer behövs ingen beskrivning av förråd.

•

Dokument som visar föreståndarens kompetens och lämplighet som föreståndare,
föreståndarens ansvarsområde och befogenheter samt att personen accepterat
föreståndaruppdraget. Enmansföretagare behöver inte visa att man accepterar
föreståndaruppdraget.

•

Kopia av den arbetsinstruktion som används för destruktionen. Används den instruktion som
beskrivs på sidorna 13-17 i MSB:s handbok ”Pyroteknisk utrustning för fordon (PU):
Destruktion, förvaring och hur du söker tillstånd för sådan verksamhet” (MSB470) bifoga
en kopia av denna. Om du använder en annan typ av skydd än däcktraven som beskrivs i
handboken, t ex en stålbur, bifoga även en beskrivning (helst med bild) av denna.
Om du även tänker använda specialverktyg för fjärrutlösning av PU, bifoga kopia av lämpliga
delar av användarmanualen.
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Om någon annan arbetsmetod används bifoga instruktionerna för denna. Instruktionerna ska
innehålla en utredning av riskerna med verksamheten, alternativt bifogas en separat
riskutredning.

