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Datum Diarienummer

Sökande
Person-/organisationsnr Efternamn/Företagsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Yrke

Föreståndare
Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Yrke

Tidigare anställningar
Anges i tidsföljd de tre senaste åren

Erfarenhet av installationsverksamhet

Förvaring av installationsritningar
Uppge hur installationsritningarna skall förvaras (ange även fabrikat på säkerhetsskåp eller motsvarande)

Servicemöjligheter
Vilka resurser finns för att lämna omgående service på monterade anläggningar?

Handläggning av ärendet påbörjas först när gällande 
avgift erlagts via postgiro/bankgiro

Rörelsen (belägenhet)
Firmanamn Fastighetsbeteckning

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress
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Styrelse
Personnummer Namn
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Diarienummer

Till ansökan bifogas: 

Registreringsbevisför aktiebolag, handelsbolag eller enskild firma. (Bolagsverket) 
Vid enskild firma bifogas även konkursfrihetsbevis. (Bolagsverket) 

Information om personuppgiftsbehandling i samband med din ansökan
Vid ansökan om tillstånd för att bedriva larminstallationsverksamhet behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du 
lämnar i e-tjänster, blanketter och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och 
annan tillämplig dataskyddsreglering. De personuppgifter som du lämnar i ansökan behandlas som ett led i 
myndighetsutövning och för att utföra de uppgifter som följer av lagen (1983:1097) med vissa bestämmelser om 
larmanläggningar m.m. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. Uppgifterna kan komma att lämnas ut 
till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det behövs för prövningen av ansökan 
kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag (1998:621) om misstankeregister 
och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är att handlägga din ansökan. 
Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i 10 år.

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan 
uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess.

Läs om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter på
https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/
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