
Ansökan 
tillstånd för sprängämnesprekursorer 

1 (2) 

Polisen 

Poliisi-Muut-06  19.4.2022 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Skicka ansökan med bilagor per e-post till asehallinto@poliisi.fi  
eller per post till Polisstyrelsen, Vapenförvaltningen, PB 50, 11101 Riihimäki 

Sökande 

Efternamn och förnamn Personbeteckning 

Telefonnummer E-postadress

Adress Postnummer Postanstalt 

Land 

Ansökan 

Förvärv, införsel, innehav och användning av en prekursor som omfattas av restriktioner 

Prekursorns namn: 

Maximal mängd: 

: Maximal koncentration

Lagringsplatsens adress (om annan än sökandens adress) 

Användningsplatsens adress (om annan än sökandens adress) 

Motivering till ansökan 

Syfte med användning av ämnet och motivering för den totala mängd som ansökan gäller  
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tillstånd för sprängämnesprekursorer 
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Polisen 

Poliisi-Muut-06  19.4.2022 poliisi.fi  ■  polisen.fi  ■  police.fi 

Utredning över aktiv hobbyverksamhet vid ansökan om tillstånd för prekursorer på grundval av hobby (gren, licenser, 
aktivitet etc.)  

Beskrivning av den plats där ämnet förvaras (fastighet) och av förvaringssättet 

Utredning av åtgärder för att säkerställa säker förvaring (ange tidpunkt för användning, om ämnet inte lagras)  

Fortsätter på en separat bilaga 

Ytterligare information 

Fortsätter på en separat bilaga 

Underskrift 

Datum, underskrift och namnförtydligande 

Fyll noggrant i blanketten. En ofullständig ansökan fördröjer handläggningen av ansökan. 

Bilagor 

Motivering till ansökan 

 Licenser, uttalanden etc. som hänför sig till aktiv hobbyverksamhet 

  Ytterligare information  

  Samtycke från vårdnadshavaren/vårdnadshavarna för person under 18 år (blankett Muut 07 sv) 
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