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Iamnestin för explosiva varor ska den som har en explo
siv vara utan tillstånd frivilligt kontakta Polismyndig
heten och lämna de uppgifter som behövs för att poli
sen ska kunna hämta varan där den finns.
Med stöd av uppgifterna skickas en polispatrull till 

platsen för att bedöma om varan kan tas om hand direkt, el
ler om nationella bombskyddet ska komma till platsen för att 
hantera den.
Den som frivilligt kontaktar Polismyndigheten har rätt att 
vara anonym.

Om amnestin
Amnestin innebär att den som hanterar explosiva varor utan 
att ha rätt till det inte ska dömas till ansvar om man kontaktar 
polismyndigheten och lämnar de uppgifter som behövs för att 
myndigheten ska kunna omhänderta varan. För att få ansvars
frihet krävs att Polismyndigheten har tagit om hand om den 
explosiva varan. Den som frivilligt kontaktar Polismyndighe
ten har rätt att vara anonym.

Vad är explosiva varor
Med explosiva varor avses exempelvis handgranater, spräng
ämnen, tändmedel, krut, ammunition och pyrotekniska artik
lar som fyrverkerier. Även så kallade bengaler är pyrotekniska 
artiklar. (Från Polismyndighetens hemsida).

Polismyndigheten var för ett par veckor i kontakt med mig 
och undrade om vi kunde hjälpa till med förråd. De var då 
osäkra hur många de var i behov av men jag hörde mig för och 
tyvärr finns det inte många förråd som står oanvända. Jag fick 
sen höra att man löst problemet med försvarsmakten vilket 
låter som en bra lösning! Amnestin slutar 11 januari 2019 så 
vet ni någon som behöver bli av med gammalt sprängmedel 
eller annat explosivt, så tipsa den personen om amnestin så 
kommer polisen och tar hand om det.

I media har man senaste tiden rapporterat, vid minst 2 st 
tillfällen, att Polisen i samband med amnestin fått hantera 
gammalt dynamitsprängämne.
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Vi vill med detta nyhetsbrev informera Er, såväl stort som smått, om vad som händer i BEF-världen. 
Tanken är att vi någorlunda  regelbundet ska göra  ett utskick på detta sätt för att ge 

er information  om saker som kan vara av intresse. 
Vi tar tacksamt emot ideér och förslag på nyheter som vi kan ta upp i nyhetsbrevet. 

Auktoriserad bergsprängare 2.0
I slutet på oktober åkte Åke Ahlgren, som sköter revisioner
na åt BEF, och jag till trakterna kring Göteborg för att åter
uppta revisionerna av företagen. Jag följde med eftersom jag 
fick möjlighet att träffa några företag som jag ännu inte hade 
hunnit möta. Det var också ett bra tillfälle för mig att lära mig 
ännu mer om Auktorisationen.
Vi träffade Ducimus AB i Borås, Alingsås Sprängtjänst AB 
strax norr om Borås samt Hildings Bergsprängning AB i Bo
wrås. Någon/några av dem kommer jag troligen skriva mer 
om i en mer utförlig artikel i kommande BEF-nytt, om de själ
va vill det! Det hoppas jag för de hade en massa intressant att 
berätta.
Jag förstod av Åkes arbete med revisionen hos dessa företag, 
att de är mycket skötsamma och följer de krav som Auktorisa
tionen ställer på dem. De får efter besöken en rapport där de 
kan se om det är något de kan ändra på.
Jag vill tacka representanterna för företagen för ett mycket 
trevligt bemötande!

Arbetsmiljöverket
Det senaste från Arbetsmiljöverket när det gäller remissen 
rörande nya ”Sprängarbete”, är att den nya remissen troligen 
kommer i början på december. Den har blivit uppskjuten nå-
got och vi hoppas på de
cember som sagt. BEF har, 
som sagts tidigare, svarat 
på den första remissen så 
som många andra i bran
schen. Detta fick AV att 
omvärdera delar av remis
sen och den nya är alltså 
på gång. 

(Nya ”Sprängarbete” träder i kraft 2019-06-01)
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Amnesti för explosiva varor
15 oktober startar Sveriges första amnesti för explosiva varor. 

Det är till exempel handgranater men också pyrotekniska artiklar räknas 
som explosiva varor. Ring 114 14 så hämtar polisen där varan finns.


