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Inovember hade Arbetsmiljöverket kallat in till möte med 
anledning av de nya Sprängföreskrifterna. BEF var där, 
tillsammans med andra från branschen samt 
Polismyndigheten.

Många blev förvånade att de bilagor som skulle reglera 
innehållet i sprängutbildningarna, nu inte finns kvar. De 
fanns med i första utskicket av remissen men 
Arbetsmiljöverket har av olika anledningar nu valt att ta 
bort dem. De har också valt att inte stå bakom sprängkortet 
som vi hade önskat, utan det blir upp till branschen att 
fortsättningsvis se till att förankra kvalitén och innehållet i 
utbildningarna. BEF har tillsammans med andra påbörjat 
detta arbete, vilket förstås är viktigt för framtiden. 
Polismyndigheten uttryckte även oro över sin 
tillståndshandläggning eftersom sprängkortet är mycket 
viktigt för en snabb och säker handläggning av en 
ansökan. Givetvis är det lika viktigt för kommunerna med 
sprängkortet i sin handläggning.

Under mötet framgick det också att undantagen som gällt 
för sprängning med krut, även kallat stenspräckning, 
kommer att tas bort i nya Sprängföreskrifterna. Detta 
innebär att denna kategori av användare behöver 
vidareutbilda sig för kunna spränga med krut. Skall man 
utföra arbeten i detaljplanelagt område så behövs 
motsvarande utbildning som för konventionell sprängning.
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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. 

Det finns många enskilda och mindre företag i 
Sverige som använder krutpatroner i sitt arbete och 
det har varit en bra metod för tex. grävmaskinister, 
att sönderdela enstaka stenar i rörgravar som de 
stöter på i sitt dagliga arbete. Produkterna är bra och 
en del av våra medlemsföretag använder dem i vissa 
fall som komplement till dynamitsprängämnena. 
Med de nya kraven på utbildning kommer eventuellt 
en del att välja att inte att vidareutbilda sig men 
förhoppningsvis kommer många att se fördelen med 
mer utbildning tex.: mer kunskap, högre säkerhet 
och möjligheten med att inte vara begränsad i 
storleken på jobben!

   Tre stycken medlemmar har den senaste 
månaden hört av sig om samma problem: 
Polismyndigheten i Stockholm bedömer sedan 
sommaren 2018 lämpligheten vid en ansökan 
hårdare. Detta kan vara bra att känna till för er. Jag 
har varit i kontakt med dem men det är inte någon ny 
lagstiftning man lutar sig mot utan man bedömer 
gällande lagstiftning hårdare helt enkelt. BEF 
har delvis hjälpt en medlem med en överklagan 
till Förvaltningsrätten.  Jag hoppas att jag kan 
återkomma senare med ett positivt besked som kan 
bli vägledande för flera medlemmar. Har ni 
frågor är ni välkomna att ringa mig!

    Medlemmar har på sista tiden hört av sig och 
visat intresse för att bli Auktoriserad Bergsprängare. 
Senaste medlemmen, Gnesta Bergbyggare AB, har 
redan visat intresse för att gå utbildningen. Vi har 
även en kommande medlem som berättade att han 
missat jobb på senaste tiden då beställare hade 
kravet att man var Auktoriserad Bergsprängare. 

     Passa på och se över ert behov, ni kanske har 
möjlighet till fler jobb om ni auktoriserar er hos 
BEF! Över 40 st företag har redan sett fördelen. Ni 
som redan påbörjat auktoriseringen, se till att ni blir 
helt klara.   

Gott Nytt år!Bergsprängnings Entreprenörernas Förening -BEF
Box 614   175 26 JÄRFÄLLA 
Besöksadress: Ynglingavägen 1-3, 6 tr
patrik@bef.nu    tel: 070-698 70 72
anette@bef.nu   tel: 070-693 68 98

   Gott Nytt  År önskar BEF     

 Denna ”gran” blev det i år! Efter lite ”finputsning” så fick den 
faktiskt plats i huset! För 15 år sedan föll granen av misstag i en 
sprängning och blev inte riktigt sig lik efter det, men resultatet 
blev lysande till slut!!

Patrik 




