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Detta till stor del beroende på att Polisen i 
olika sammanhang uttalat sig om att det 
sprängämne som använts i en del fall kom-
mer från olika byggarbetsplatser. Det är 
givetvis inte bra för vår bransch att vi blir 

beskyllda för att inte ha koll på vårt sprängmedel.
Jag har hela tiden besvarat alla frågor med att vi i BEF 

inte känner till några stölder som är kopplade till vare sig 
arbetsplatser, sprängämnesförråd eller transporter bland 
våra medlemsföretag, och även bland andra, icke medlem-
mar eller leverantörer, distributörer etc. Åtminstone inte i 
närtid. Dock, kan man konstatera att det finns brister i så-
väl lagstiftning, identitetskontroll, utbildningar mm, som i 
sin tur kan leda till att sprängämnen hamnar i kriminella 
kretsar.

Att kommunerna, som ger tillstånd och dessutom ska 
utöva tillsyn av sprängföretagens verksamhet har tillräck-
lig kunskap, kan i allra högsta grad ifrågasättas.

Det har ju inte heller blivit bättre med Arbetsmiljöver-
kets ändringsföreskrift AFS Sprängarbete, där man från 
och med årsskiftet tagit bort den vägledning som fanns om 
hur man utbildar sig till sprängarbas med sprängkortet som 
kompetensbevis. 

Vi i BEF jobbar intensivt med dessa frågor och har haft 
möte med Inrikesdepartementet, Polisen och MSB. Jag har 
också blivit kallad till ett rundabordssamtal med Inrikes-
minister Mikael Damberg om åtgärder för att minska den 
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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. 

illegala användningen av explosiva varor. Detta möte sker 
om några veckor och där kommer också representanter 
från olika organisationer och myndigheter att medverka.

Vi har också inviterats till att samverka med Polisen för 
att hjälpa dem med att minska risken att sprängmedel ham-
nar i orätta händer.

Av den anledningen så vill vi uppmana er med-
lemmar att vara observanta på om ni ser något 
konstigt där ute. Det kan vara stölder, svinn på 
annat sätt, eller om ni ser eller har sett verksam-
het som eventuellt kan kopplas till kriminella 
kretsar. Om ni har information om ovanstående, 
rapportera detta till mig, så ska jag hantera detta 
konfidentiellt.

All den här uppmärksamheten kommer med stor sanno-
likhet att leda till förändringar för oss i den dagliga verk-
samheten. En del saker kanske kommer att försvåra, men 
det kan också finnas vissa möjligheter till förbättringar. Det 
som alla måste ta med sig är att om vi får ökade kostnader 
så ska inte vi entreprenörer bära detta, utan måste regle-
ras gentemot våra beställare, och i slutändan så är det hela 
samhället som påverkas.

Hör gärna av er om ni har synpunkter som ni vill dela 
med er i dessa frågor. Ha det nu så bra och tillsammans ska 
vi återupprätta det dåliga rykte som all uppmärksamhet 
kan fört med sig.
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Illegala sprängningar
Det har väl inte undgått någon att det den senaste tiden förekommit 

illegala sprängningar runtom i landet. Det är inte bara dessa sprängningar 
som eskalerat, utan nu har även våra myndigheter, och inte minst, 
flertalet av landets journalister fått upp ögonen för vad som hänt.
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