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SMFF:s infoblad nr 4 2021
Detta infoblad går enbart till de personer som är registrerade i IdrottOnline som ordförande,
kassör och sekreterare i våra 146 klubbar.
Kom ihåg att hålla kontaktuppgifter och funktionärsförteckning uppdaterad i IdrottOnline.
Workshop IdrottOnline
Vi kommer att hålla en workshop i IdrottOnline torsdagen den 4 mars med start kl. 18,30.
Länk till workshopen:
https://us02web.zoom.us/j/88474220189?pwd=TkxtVTF5b2hyNTJVdE1hTFdMR1hJdz09
Här kommer ni ha möjlighet att ställa era frågor och vi kan visa hur ni ska göra med
medlemsregistrering. Exempel på frågeställningar: familjelicenser, registrering av operatörsID, godkännande av säkerhetsregler mm.
Nitrometan
Här nedan ser ni ett mail från MSB avseende tillstånd för Nitrometan.
Hej Ordförande SMFF,
Även om den kan tyckas långt borta ännu så kommer våren så småningom, och då förmodar jag att
ni och era medlemmar vill ut och köra era flygmaskiner igen – därav denna information.
Sedan den 1 februari i år gäller skärpta regler för nitrometan och andra sprängämnesprekursorer.
Vad gäller bränsleblandningar för modellfarkoster (”RC-bränslen”) har halten nitrometan för när
tillstånd krävs sänkts till 12 volym% (16 vikt%), från tidigare 25 volym% (30 vikt%). Detta kan
innebära att fler av era medlemmar behöver tillstånd jämfört med tidigare.
En ytterligare förändring är att vi behöver kontrollera att förvaringen är acceptabel ur perspektivet
obehörigt förfarande, dvs. att obehöriga inte enkelt kan komma åt produkterna. Därför har vi
designat om vår ansökningsblankett något, och vi ber er och era medlemmar att använda den nya
blanketten när och om de ansöker om nya tillstånd. I denna har vi numera också ett fält för ”RCbränslen” som använder volym%, vilket förhoppningsvis underlättar.
I övrigt är det hela sig ganska likt för er del så långt jag kan bedöma. De nya tillstånd som MSB
utfärdar kommer att se lite annorlunda ut eftersom de anpassas till en EU-mall. Vid inköp behöver
säljaren anteckna köpet på tillståndet, och även spara uppgifter om försäljningen.
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De tillstånd MSB har utfärdat enligt tidigare regler på området gäller till det datum som anges på
tillståndet, dock längst till och med 1 februari nästa år (2022). Den som den 1 februari 2021 redan
innehade bränslen som inte tidigare var tillståndspliktiga, dvs. med 13-25 volym% nitrometan, får
fortsätta inneha och använda dem utan tillstånd till och med den 1 februari nästa år (2022).
Läs gärna vår information om detta på www.msb.se/prekursorer och hör av er om ni behöver mer
information eller hjälp.
Nu har vi lanserat möjligheten att ansöka om tillstånd elektroniskt, via BankID eller Freja eID+. Se
under rubriken för Privatpersoner på www.msb.se/prekursorer. Blanketten finns kvar för den som
hellre använder den.
Hoppas att detta underlättar för er och era medlemmar.
Med vänlig hälsning,
/Lorens van Dam, MSB

Borlänge den 23 februari 2021

Anders Jonsson
Ordförande SMFF

