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Hantering av pyroteknisk säkerhetsutrustning (PU)  
 
 
Läs m er:  
 
Allm änna råd för förvaring av explosiva varor finns i föreskriften MSBFS 2010: 5 
 
Denna hantering m edför et t  antal nya r iskm om ent  för utövare som  inte allt id är vana vid 
hantering av explosiva varor.  Kraven på kunskap och säkerhetstänkande ökar därför vid 
sådana anläggningar. PU har funnits m onterade i bilar som  sålts på den svenska 
m arknaden sedan 1987. Det ta innebär at t  allt fler bilar som  läm nas t ill skrotning 
innehåller out lösta PU. Nyare bilar innehåller et t  25- tal olika PU, vilket  innebär en ökad 
hantering även vid service och reparat ioner. Verkstädernas behov av at t  förvara PU som  
reservdelar ökar därm ed också.  
 
Dest ruk t ion av PU i sam band m ed skrotning  
Out lösta PU som  dem onteras ur bilar i sam band m ed skrotning ska dest rueras. 
Handboken "At t  dest ruera och lagra pyroteknisk säkerhetsut rustning för  fordon (PU)  och 
hur m an söker t illstånd för  det ta"  innehåller läm pliga inst rukt ioner för  säker dest rukt ion 
och förvaring av dem onterade PU.  
 
 
Handbok:  At t  dest ruera och förvara pyroteknisk säkerhetsut rustning för fordon (PU)  och 
hur m an söker t illstånd för  det ta  
 
För at t  dest ruera PU m åste m an ha t illstånd från MSB. Ansökan skrivs läm pligen på 
blanket ten ”Ansökan om  t illstånd för dest ruering av PU”   
 
Blanket t :  Ansökan om  t illstånd för dest ruering av PU  
 
Om  m an fåt t  t illstånd för dest rukt ion från MSB gäller det ta även förvaring. Något  separat  
förvaringst illstånd behöver då inte sökas hos kom m unen.  
 
Förvar ing av PU  
Handboken "At t  dest ruera och lagra pyroteknisk säkerhetsut rustning för  fordon (PU)  och 
hur m an söker t illstånd för  det ta"  innehåller även inst rukt ioner för läm plig förvaring. 
Regler och allm änna råd för förvaring av explosiva varor finns i föreskriften MSBFS 

2010: 5. Om man ska förvara mer än 10 enheter måste man söka t illstånd t ill 
förvar ing av explosiva varor hos kom m unen där förvaringen ska äga rum . Reglerna för 

förvaring och kraven på förvaringsut rym m en gäller dock allt id, oavset t  om  förvaringen är 
t illståndsplikt ig eller inte.  

https://www.msb.se/externdata/rs/2cd29e46-fd2f-4cf3-ae71-95933444982d.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/2cd29e46-fd2f-4cf3-ae71-95933444982d.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25597.pdf
https://www.msb.se/RibData/Filer/pdf/25597.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandfarlig_explosiv/PU/Ans%c3%b6kan%20tillst%c3%a5nd%20destruktion%20PU%20v116_3.pdf
https://www.msb.se/Upload/Forebyggande/brandfarlig_explosiv/PU/Ans%c3%b6kan%20tillst%c3%a5nd%20destruktion%20PU%20v116_3.pdf

