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Alla typer av sprängarbete innebär risker. Genom 
en ändring i 1§ i föreskrifterna börjar de gälla 
för alla typer av sprängarbete. För att göra det 
tydligare att det handlar om samma risk oavsett 
teknik eller metod, använder Arbetsmiljöverket 

nu termen ”explosiva varor” i föreskriftstexten. 
Det är arbetsgivarens ansvar att riskbedöma arbetet och se 

till att de anställda som hanterar explosiva och farliga ämnen 
som dynamit och krut har tillräckliga kunskap.

De nya ändringsföreskrifterna börjar gälla den 1 janua
ri 2020 för att berörda företag ska ha tid på sig att uppfyl
la kraven på tillräckliga kunskaper. Ändringsföreskrifterna 
pub liceras här på av.se i början av februari. (Från arbetsmiljö
verkets hemsida 21 januari 2019).

 

SprAängstoff
Medlemmar och Partners 

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. 

BEF kommenterar: BEF var på möte den 27 november 
hos Arbetsmiljöverket tillsammans med andra intressenter. Vi 
fick då veta att Arbetsmiljöverket skjutit på det tidigare ut
lovade datumet att de nya föreskrifterna skulle träda ikraft 
i juni 2019. Vi fick också veta att man tagit bort de bilagor 
som rör sprängutbildningarnas innehåll vilket inte var bra för 
branschen. Bergsprängning är farligt om den inte utförs av 
välutbildad personal och vi vill förstås att det även i framtiden 
skall vara så.

BEF skriver för närvarande ett brev tid Arbetsmiljöverket 
med anledning av detta, som vi förhoppningsvis kommer att 
publicera i sin helhet i nästa  BEFnytt.

Den 6 mars skall BEF på möte igen med Arbetsmiljöverk 
angående nya föreskrifterna, och vi får återkomma med vad 
som kommer fram då.
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Beslut om samma regler för allt sprängarbete
Den 1 januari 2020 börjar Arbetsmiljöverkets regler om sprängarbete att gälla 

med samma krav för alla typer av sprängarbete, oavsett vilken teknik 
eller metod som används. Det är innebörden i de ändringsföreskrifter, 

AFS 2019:2, som beslutades den 14 januari.

Examination av ADR-förare på Trafikverkets förarprovskontor
Från 1 mars 2019 kommer examinationen för ADR-förare att ske i Trafikverkets system 
där kunskapsprov för alla körkortsbehörigheter genomförs. Syftet med integrationen 

i systemet är att stärka kunskapen hos förare som transporterar farligt gods 
och skapa förutsättningar för en säker examination.

Utbildningsanordnare och ADR-lärare
Från 1 mars 2019 kommer examination 
av ADRförare inte längre att utföras 
hos utbildningsanordnare. I samband 
med förändringen kommer en web
bapplikation att lanseras i syfte att för
enkla administrationen av ADRutbild
ningarna. (Information från MSB:s hemsida)

Möte Epirock och Sandvik
BEF träffade häromdagen Epirock och Sandvik med syfte att 
öka samarbetet och förbättra villkoren för våra medlemmar. 
Mötet var positivt och vi var överens om vad som var bra och 
vad som kan förbättras. BEF gav bland annat ett förslag på ett 
avtal vilket båda företagen skulle fundera över till vi träffas för 
nytt möte i maj, vilket vi får återkomma till.
Patrik/BEF


