Processbeskrivning tillstånd hantering av brandfarlig eller
explosiv vara
Sökande

Räddningstjänsten

1. Ansökan
upprättas
2. Ansökan
tas emot

3.1. Bekräftelse
ansökan mottagen

3. Handläggare
utses

4.1. Eventuell
komplettering

4. Ansökan
granskas

5.1. Bekräftelse
ansökan fullständig

4.2 Remiss
till annan
myndighet

5. Ansökan
fullständig

6. Tillståndsbeslut
7. Granskning
tillståndsbeslut

8. Eventuella
åtgärder

9.1. Eventuella
åtgärder

9. Avsyning
(besök på plats)

10. Tillåtelse att påbörja
hantering

Initiativet ligger hos
sökande

Initiativet ligger hos
räddningstjänsten

Ingen aktiv handling
krävs

Initiativet ligger hos
annan myndighet

Kommentarer
1. Sökande fyller i ansökan enligt instruktionerna som återfinns genom att surfa till
www.halmstad.se och ange sökord brandfarlig vara eller explosiv vara. Därefter
skickas denna till räddningstjänsten.
2. Ansökan registreras hos räddningstjänsten.
3. Handläggare utses.
3.1. Räddningstjänsten har som riktlinje att underrätta sökande om vem som är
handläggare och att ansökan tagits emot senast 14 dagar från det att
ansökan inkommit. Handläggaren informerar samtidigt om hur
tillståndsprocessen går till.
4. Handläggaren granskar ansökan och bedömer innehållet.
4.1. Bedömer handläggaren att det saknas uppgifter för att fatta ett beslut kommer
denne skicka en Anmodan om komplettering till den sökande.
4.2. Vid behov kommer handläggaren att skicka ärendet vidare till annan
myndighet för att få råd eller andra uppgifter. Annan myndighet kan vara
miljö- och hälsoskyddskontoret, byggnadskontoret (bygglov), Myndigheten för
Samhällsskydd och Beredskap (MSB), polisen etc. Handläggaren kan hoppa
till punkt 5 medan annan myndighet hanterar ärendet.
Vid ansökan om hantering av explosiv vara kommer Rikspolisstyrelsen
kontaktas med en begäran om utdrag ur belastnings- och misstankeregistret
för angiven föreståndare i ansökan.
5. När ansökan anses innehålla de uppgifter som krävs för att fatta beslut är den
fullständig. Tiden för när ansökan är fullständig räknas från att ansökan alternativt
senaste kompletteringen kom in till räddningstjänsten.
5.1. Bekräftelse på att ansökan är fullständig skickas till den sökande.
6. Ett tillståndsbeslut skrivs och skickas till den sökande. Tiden mellan fullständig
handling och tillståndsbeslut får ta maximalt 3 månader. Om behov finns får
räddningstjänsten förlänga denna tid med ytterligare 3 månader (dvs. totalt 6
månader) om skälen för detta meddelas den sökande.
7. Den sökande måste granska det som står i tillståndsbeslutet. Beslutet kan
innehålla villkor för att det ska vara giltigt.
8. Sökande utför de eventuella åtgärder som villkorats i tillståndsbeslutet. Ett villkor
kan vara att det ska utföras en avsyning (besök på plats). Tillståndet är då endast
giltigt om en avsyning genomförts och tillhörande intyg/protokoll finns. Tid för
avsyning ska bokas tillsammans med handläggaren.
Om en avsyning inte behöver utföras enligt tillståndsbeslutet så stryks punkt 9.
9. Besök på plats genomförs där som minst handläggaren och en föreståndare
deltar. Vid avsyningen ska anläggningen som tillhör hanteringen vara i driftklart

tillstånd förutom att de brandfarliga eller explosiva varorna inte får vara på plats
(om inte ett sedan tidigare giltigt tillstånd innehas).
9.1. Åtgärder enligt avsyningsprotokoll kan behöva utföras innan hantering får
påbörjas. Dessa kan behöva redovisas för handläggaren.
10. När hanteringen bedöms uppfylla kraven på säkerhet enligt Lagen om
brandfarliga och explosiva varor så får sökande tillåtelse att påbörja hantering
(även kallat igångsättningsbeslut).
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