
Blankett

Ansökan om tillstånd för hantering av vissa hälsofarliga varor 

Enligt 3 § lagen (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor

Uppgifter om verksamheten 

Verksamhetens namn Organisationsnummer (eller motsvarande för utländsk 

aktör) 

Postadress, postnummer och ort 

Avdelning/enhet och besöksadress (där hantering sker) 

E-postadress Telefonnummer 

Verksamhetstyp 

 Svensk näringsverksamhet  

 Svensk offentlig verksamhet 

 Utländsk aktör 



Kontaktperson

Namn Funktionstitel 

E-postadress Telefonnummer 

Typ av ändamål 

 Industriellt bruk  Vetenskapligt bruk 

Önskad period för tillstånd (tillstånd ges för maximalt 1 år) 

Startdatum: Slutdatum: 



Användningsområde 

En utförlig beskrivning av vad de hälsofarliga varorna ska användas till och där följande information inkluderas: 

1. Beskrivning av behovet att handha hälsofarlig vara.

2. Information om vad som utesluter användning av alternativa substanser.

3. Hur varan kommer förvaras.

4. Om den hälsofarliga varan kommer förbrukas, omvandlas, bearbetas eller ompaketeras.

5. Hur eventuella restprodukter tas om hand.



Hälsofarliga varor som ansökan avser 

Gäller de hälsofarliga varor som kommer anskaffas eller framställas till verksamheten under kommande tillståndsperiod samt vilket ändamål som avses för varje enskild substans. 

Om utrymmet i tabellen inte räcker till skickas informationen som bilaga till ansökan. Verksamheter som ansöker om ett tillstånd som omfattar samtliga hälsofarliga varor som anges 

i förordningen om förbud mot vissa hälsofarliga varor, uppger ”alla substanser”. 

Hälsofarlig vara (substansnamn) Halt (%) Inköps/överlåts från Mängd (vikt eller volym) Ändamål som avses 

Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 
förvaras eller på annat sätt hanteras 

Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 

förvaras eller på annat sätt hanteras 



Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 

förvaras eller på annat sätt hanteras 

Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 
förvaras eller på annat sätt hanteras 

Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 

förvaras eller på annat sätt hanteras 



Om verksamheten tidigare har ansökt om tillstånd för hantering av hälsofarliga varor som ännu inte har förbrukats krävs förnyat tillstånd för innehav/hantering av dessa varor 

under kommande tillståndsperiod. Om utrymmet i tabellen inte räcker till skickas informationen som bilaga till ansökan. 

Hälsofarlig vara (substansnamn) Halt (%) Inköps/överlåtits från Mängd i lager (vikt eller volym) Ändamål som avses 

Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Inte aktuellt för redan lagerhållna produkter. 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 
förvaras eller på annat sätt hanteras 

Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Inte aktuellt för redan lagerhållna produkter. 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 

förvaras eller på annat sätt hanteras 



Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Inte aktuellt för redan lagerhållna produkter. 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 
förvaras eller på annat sätt hanteras 

Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Inte aktuellt för redan lagerhållna produkter. 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 
förvaras eller på annat sätt hanteras 

Införas till landet 

Överlåtas 

Framställas 

Förvärvas i överlåtelsessyfte 

Inte aktuellt för redan lagerhållna produkter. 

Bjudas ut till försäljning 

Innehas 

Anskaffas, bearbetas, förpackas, transporteras, 
förvaras eller på annat sätt hanteras 



Övrig information 

Här uppges all övrig information som kan antas ha betydelse för bedömning av ansökan. 

Datum Underskrift av sökande (firmatecknare eller person med fullmakt att företräda verksamheten) 

Namnförtydligande 

E-postadress till sökande (firmatecknare eller person med fullmakt att företräda verksamheten) 



Om den angivna kontaktpersonen för hälsofarliga varor inte är firmatecknare men har fullmakt kan ansökan och all korrespondens hanteras av 

denna person. Om kontaktpersonen inte redan har en fullmakt och ni önskar att kontaktpersonen ska kunna hantera ansökan och vidare 

korrespondens behöver ifylld fullmakt skickas till Folkhälsomyndigheten. 

Uppgifterna i ansökan kan komma att utgöra ett underlag för tillsyn för att kontrollera att verksamheten uppfyller författningskrav och villkor enligt 

beslut. 

Scanna in den underskrivna blanketten och skicka (tillsammans med fullmaktsblankett om ansökan inte hanteras av firmatecknare) till 

halsofarligvara@folkhalsomyndigheten.se

eller via post till 

Folkhälsomyndigheten, Box 505, 831 26 Östersund

Utländska aktörer ska dessutom bifoga utdrag ur bolagsregister eller annan dokumentation som visar att firmatecknaren är behörig.  

Svenska offentliga verksamheter ska dessutom bifoga underlag som visar att personen som ansöker/ger fullmakt har behörighet att företräda 

verksamheten. 

mailto:halsofarligvara@folkhalsomyndigheten.se


Information om Folkhälsomyndighetens personuppgiftsbehandling 

Folkhälsomyndigheten följer Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på 
behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) även kallad 
GDPR.  

Folkhälsomyndigheten ansvarar för behandlingen av uppgifterna i den ifyllda ansökan och är personuppgiftsansvarig för personuppgifterna i ansökan. Exempel på 
personuppgifter i ansökan är namn, e-postadress, adress och telefonnummer. Folkhälsomyndigheten behöver behandla (registrera, kunna söka i m.m.) uppgifterna 
som lämnas i ansökan. Uppgifterna kommer att finnas i ett internt register för att Folkhälsomyndigheten ska kunna veta vilka personer i verksamheten som 
Folkhälsomyndigheten kan kommunicera med i olika frågor och ärenden. Folkhälsomyndigheten ber om allmänna kontaktuppgifter för att vid behov kunna nå den 
registrerade personen. De uppgifter vi samlar in används endast för detta ändamål och bara så länge det är nödvändigt. Folkhälsomyndigheten måste dock följa 
bestämmelserna i arkivlagen och dina personuppgifter kan därför komma att arkiveras och sparas i enlighet med de lagkrav som finns. Den rättsliga grunden för 
behandlingen av personuppgifter är att dessa behövs som ett led i den personuppgiftsansvariges myndighetsutövning (artikel 6.1 e GDPR). 

På vår webbplats kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter och vilka rättigheter du har som registrerad https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-
folkhalsomyndigheten/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/.

Du har rätt att kontakta Folkhälsomyndigheten för att få information om vilka uppgifter Folkhälsomyndigheten har om dig, för att begära rättelse eller radering av 
inte längre aktuella uppgifter eller begära en överföring av dina uppgifter. 

Du har även rätt att vända dig till tillsynsmyndigheten Integritetsskyddsmyndigheten om du vill inge klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/om-webbplatsen/behandling-av-personuppgifter/
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