
SprAängstoff
..

För er bergsprängare betyder det att ni efter den 1 au-
gusti ska anmäla alla som avses delta i hanteringen av 
sprängmedel. Anmälan ska göras till den kommun där 
ni har er huvudsakliga verksamhet eller er hemkommun. 

Vår rekommendation är att anmäla all personal i fö-
retaget, även administrativ personal som kan ha infly-
tande över hanteringen. Det kan givetvis undantas de 
som man med säkerhet vet inte kommer att ingå i han-
teringen. 

De personer som man anmäler kommer att lämplig-
hetsprövas, främst genom att kommunen skickar anmäl-
da till polisen som kommer att kontrollera mot misstanke 
och brottsregister. Det är dock kommunen som gör den 
slutliga bedömningen. Det är en övergångstid på sex må-
nader men det är ett stort antal som det berör, uppskatt-
ningsvis 25-30 000 st, så det är viktigt att ni gör detta så 
fort som möjligt efter 1 augusti.

Här följer några punkter att tänka på.
• Anmälan ska innehålla namn och personnummer

eller samordningsnummer eller om sådana nummer
saknas, födelsedatum och bostadsadress.

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. 

• Ta även med era underentreprenörer om ni har så-
dana, om de inte redan har tillstånd. Då ska de själva
göra anmälan.

• När ni anmäler ska ni markera om listan med namn
ska hanteras med sekretess. Om så är fallet ska det
skickas in som rekommenderat. Annars går det bra
med t. ex. e-post.

• Informera de personer som ska lämplighetsprövas
innan ni skickar in listan.

Följande länk leder till en blankett som MSB 
har tagit fram som ni kan använda om ni vill.

Blankett Klicka här!

MSB har också mer information om föränd
ringarna på sin hemsida.

Information Klicka här!

Har ni frågor eller funderingar så får ni gärna kon-
takta mig.  Jan Johansson

Bergsprängnings Entreprenörernas Förening -BEF
Nya Stadens Torg 6
531 31 Lidköping
jan@bef.nu        tel: 070-899 91 54
anette@bef.nu   tel: 070-693 68 98
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VIKTIGT MEDDELANDE
Den 1 augusti i år kommer ändringar i lagen om brandfarliga och explosiva varor 
att införas. Ändringarna har till syfte att försvåra för kriminella att komma över 

explosiva varor. Detta berör alla som har tillstånd att hantera, överföra, 
importera eller exportera explosiva varor.

www.bef.nu
BEF – det är vi som försätter berg

OBS Skickas till kommunen

https://www.msb.se/contentassets/cca61265cb55444eaa93e750b3861961/blankett-anmalan-forestandare-deltagare.docx
https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/brandfarligt-och-explosivt/lagen-om-brandfarliga-och-explosiva-varor/skarpt-kontroll-over-explosiva-varor/

