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Sprängkort klass A har tidigare utfärdats av enskil-
da utbildare som varit del av RfSU, rådet för spräng-
teknisk utbildning. Arbetsmiljöverket har fram till den 
31 decem ber 2019 hänvisat till detta i sina föreskrifter. 
Fr.o.m. 1 januari 2020 finns inte längre den här hänvis-
ningen p.g.a. att rådet inte längre existerar.

Rekommendation för sprängkort utfärdade 
av Svenska Bergteknikföreningen

Sprängkort klass A som utfärdas av Svenska Bergteknik-
föreningen fr.o.m. den 1 oktober 2021 har en giltighet av 
5 år. Dessa kan valideras av tillstånds- och tillsynsmyn-
digheter genom att kontakta Svenska Bergteknikföre-
ningen, info@svbergteknik.se.

Mer information om verksamheten finns på Svens-
ka Bergteknikföreningens hemsida: https://www.sv-
bergteknik.se/svbergteknikse/yrkescertifiering/
sprangarbas-sprngkortklassa

Svenska Bergteknikföreningen roll är att ackreditera 
utbildningsgivare, bedöma ansökningar för sprängkort 
klass A och utfärda sprängkort klass A. Innehållet hos 
utbildningar som ges av de ackrediterade utbildnings-
givarna håller en hög kvalité och granskas kontinuerligt 
av Svenska Bergteknikföreningen. Innehållet är beskri-
vet enligt kraven för Sveriges referensram för kvalifika-
tioner, SeQF. Formuleringen och nivå på innehållet är 
granskat och godkänt av Myndigheten för yrkeshögsko-
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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. 

lan där Svenska Bergteknikföreningen som utfärdare be-
dömts att representera hela branschen.

Vid framtagande av det sprängkort som utfärdas 
av Svenska Bergteknikföreningen har ett kontinuerligt 
samråd skett med MSB, Arbetsmiljöverket, bransch-
föreningar samt arbetstagar- och arbetsgivarorganisa-
tioner där alla ställer sig bakom den nya strukturen.

Rekommendation för sprängkort 
utfärdade före 30 september 2021

Sprängkort som utfärdats fram till och med den 30 sep-
tember 2021 inom ramen för rådet för sprängteknisk ut-
bildning kan fortsättningsvis anses styrka kompetensen 
för en sprängarbas. Validering av dessa sker tills vidare 
hos respektive utfärdare som finns angiven på spräng-
korten.

Förhoppningen är att detta kommer att underlätta det 
dagliga arbetet med att handlägga ansökningar om till-
stånd att hantera explosiv vara och tillsynsarbetet. Mer 
information om den nya strukturen och svar på de van-
ligaste frågorna finns på Svenska Bergteknikföreningens 
hemsida.

Frågor och svar: https://www.svbergteknik.
se/svbergteknikse/yrkescertifiering/sprangar-
bas-sprngkortklassa/fragor-svar__3027
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Information från Svenska Bergteknikföreningen
Ett nytt sprängkort klass A från och med 1 oktober

Svenska Bergteknikföreningen utfärdar fr.o.m. 1 oktober Sprängkort klass A. 
Sprängkortet är ett certifikat som visar på att en sökande har rätt och aktuell 
kompetens att utföra sprängarbeten. Det är därmed ett sätt att styrka deras 

kompetens. Något som främst är aktuellt som en del vid ansökan om 
tillstånd att hantera explosiv vara.
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