
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Bankgiro 

205 15 Malmö Kungsgatan 13 010-224 10 00 010-224 15 00 102-2912
291 86 Kristianstad Ö Boulevarden 62 A 010-224 10 00 010-224 15 00

E-post / Hemsida

skane@lansstyrelsen.se  
www.lansstyrelsen.se/skane 

Ansökan om auktorisation av 
bevakningsföretag 

Enligt 2 § lagen (1974:191) om bevakningsföretag får 
inte bevakningsföretag bedriva verksamhet som avses 
i 1 § första stycket utan tillstånd enligt denna lag 
(auktorisation). Enligt 4 § lagen om bevakningsföretag 
ska all personal hos ett auktoriserat bevakningsföretag 
vara godkänd vid prövning med avseende på lag-
lydnad, medborgerlig pålitlighet samt lämplighet i 
övrigt för anställning i ett sådant företag. Detsamma 
gäller föreståndaren för verksamheten samt leda-
möter och suppleanter i bevakningsföretagets 
styrelse. 

För godkännandemyndighetens prövning av en 
persons laglydnad och medborgerliga pålitlighet ska 
uppgifter som avses i 21 § 2 säkerhetsskyddslagen 
(1996:627) inhämtas. Länsstyrelsen inhämtar också 
uppgifter ur belastningsregistret och misstanke-
registret genom direktåtkomst enligt 20 § förord-
ningen (1999:1134) om belastningsregister och 7 § 
förordningen (1999:1135) om misstankeregister. 

Instruktioner 
Innan ansökan om auktorisation av bevaknings-
företag sänds in bör lagen om bevakningsföretag 
(1974:191) och förordningen (1989:149) om
bevakningsföretag samt Polismyndighetens föreskrifter
och allmänna råd till lagen och förordningen om 
bevakningsföretag, PMFS 2017:10 FAP 573-1,
genomläsas noggrant. 

Ange samtliga uppgifter som efterfrågas i bifogad 
blankett.  

För aktiebolag ska utdrag ur aktiebok ges in. 

Till ansökan ska också fogas samtycke från de i 
företaget som inte är godkända för anställning i 
bevakningsföretag och för vilka godkännande sökes i 
syfte att Länsstyrelsen ska få göra registerkontroller  
av dessa personer. För detta ändamål kan bifogad 
blankett användas. 

Ansökan ska skrivas under av behörig företrädare på 
bevakningsföretaget. 

Ansökan är avgiftsbelagd. Ansökan prövas först när 
ansökningsavgiften 4 600 kr inkommit till
Länsstyrelsens bankgiro 102-2912. 

Information  
Mer information om auktoriserade 
bevakningsföretag finns på Länsstyrelsens 
hemsida, www.lansstyrelsen.se/skane. Det går 
också att kontakta Länsstyrelsen, 
Förvaltningsjuridiska enheten, 010-224 10 00 
eller skicka e-post till skane@lansstyrelsen.se. 

Ansökan skickas till: 
Länsstyrelsen i Skåne län 
Förvaltningsavdelningen 
Förvaltningsjuridiska enheten 

http://www.lansstyrelsen.se/skane
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Ansökan om auktorisation av 
bevakningsföretag 

Uppgifter om bevakningsföretaget 
Företagets firma/namn Organisationsnummer 

Besöksadress Postnummer Ort 

E-postadress Telefon 

Verkställande direktör/motsvarande 
Namn Personnummer 

Utdelningsadress Telefonnummer inkl. riktnr 

Postnummer och ortnamn E-postadress

Eventuell godkännandemyndighet Eventuellt odkännandedatum 

Styrelse 
Ange namn, utdelningsadress och personnummer för alla ledamöter och suppleanter i styrelsen. 
Ange om respektive person är tidigare godkänd för anställning i bevakningsföretag. 

Eventuella referenser 
Ange namn, utdelningsadress, telefonnummer och e-postadress till eventuella referenser som åberopas 



Föreståndare 

En föreståndare ska med godkänt resultat ha genomgått föreskriven utbildning för föreståndare. En föreståndare bör ha minst 2 års erfarenhet 
av det bevakningsslag ansökan avser. En föreståndare för bevakningsföretag som avser att utför bevakning av enskild person för dennes 
skydd eller värdetransport bör ha minst 5 års erfarenhet av sådan bevakning. 

Namn Personnummer 

Utdelningsadress Telefonnummer inkl. riktnr 

Postnummer och ortnamn E-postadress

Eventuell godkännandemyndighet Godkännandedatum 

Redogör för vilken relevant utbildning, t.ex. föreskriven utbildning för föreståndare, vederbörande har genomgått (anges i tidsföljd). 
Vidimerade intyg ska bifogas. 
Datum Utbildning Utbildare 

Redogör för vilken relevant arbetslivserfarenhet vederbörande har (anges i tidsföljd). Vidimerade intyg ska bifogas. 

Datum Tjänstebeteckning Uppdragsgivare 

Eventuella referenser 
Ange namn, utdelningsadress, telefonnummer och e-postadress till eventuella referenser som åberopas 

Verksamhetsslag  
Markera vilka verksamhetsslag ansökan avser och fördelningen i procent mellan de olika verksamhetsslagen 
Om företaget ska bedriva utbildning i egen regi ska särskild ansökan ges in.        Kryss, om Ja 

1
. 

Värdetransport 

2
. 

Butikskontroll 

3
. 

Bevakning av enskild person för dennes skydd 

4
. 

Bevakning med stöd av förordnande eller särskilt godkännande 
t.ex. ordningsvakt, trafiknykterhetskontrollant, flygplatskontrollant, sjöfartskontrollant, hamnkontrollant, naturvårdsvakt, 
jakttillsynsman, fisketillsynsman och/eller skyddsvakt

5
. 

Stationär och ronderande bevakning 

6
. 

Larmcentral 

7
. 

Utbildningsverksamhet 



Redogör för det interna säkerhetsskyddet. Kundnycklar och kundhandlingar, tekniska anordningar, in- och utpasseringskontroll vid företaget, 
personella och administrativa rutiner vid handhavandet av säkerhetsskyddad information etc. 

Uniformering och övrig utrustning 

Redogör för vilka uniformspersedlar som ska ingå i uniformen, hur dessa ska se ut och vilka uniformspersedlar som är avsedda att bäras 
tillsammans.  

Bifoga färgbilder som tydligt visar hur uniformspersedeln ser ut. Bifoga färgbilder i två exemplar. 

Notera att uniform för väktare ska på ett otvetydigt sätt skilja sig i fråga om färg och form för de uniformer som föreskrivs för poliser och 
ordningsvakter.  

Fordon 

Redogör för hur bevakningsföretagets fordon ska se ut. Bifoga färgbilder i två exemplar. 

Fordonen ska på ett otvetydigt sätt skilja sig i fråga om färgmarkering och yttre utrustning från polismarkerade fordon som används av 
Polisen. 

Företagets verksamhetsområde 

Ange företagets verksamhetsområde (specifika län eller hela riket) 



    Obligatorisk bilaga 
Till ansökan ska fogas samtycke från de godkännande för anställning i bevakningsföretag sökes för till att Länsstyrelsen får göra 
registerkontroll enligt lagen (1998:620) om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister och säkerhetsskyddslagen (1996:627). 
För detta ändamål kan bifogad blankett användas. 

För aktiebolag ska utdrag ur aktiebok ges in. 

Ansökan prövas först när ansökningsavgiften 4 600 kr inkommit till Länsstyrelsen. Inbetalning sker till Länsstyrelsens bankgiro 
102-2912  Uppge bolagets namn samt att det gäller ansökan om auktorisation av bevakningsföretag. 

Bifoga kopia av kvitto på inbetalt belopp. 

Datum för 
inbetalning 

Avsändare 

Datum Ort 

Sökandens namnunderskrift 



Ansökan om auktorisation av 
bevakningsföretag 

Blankett 

Samtycke till registerkontroll 

Härmed lämnas samtycke till att Länsstyrelsen får göra registerkontroll enligt lagen (1998:620) 
om belastningsregister, lagen (1998:621) om misstankeregister och säkerhetsskyddslagen 
(1996:627). 

Datum: 

Namnteckning __________________________________ 

Namnförtydligande _____________________________ 

Personnummer __________________________________ 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980620.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980621.htm
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