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Information för ifyllande av blanketten och om tillståndsregister  
finns på omstående sida. Sifferhänvisningarna nedan åsyftar  
motsvarande punkt i informationen

Sökanden2)

Personnummer eller organisationsnummer Efternamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon (mobil)  E-postadress

Tid för vilken tillståndet söks Avses gälla (Se informati n för ansökan p.3) Ändamål med sprängarbetet

Plats för sprängarbetet (kvartersnamn och nr eller stadsäga och nr, gatuadress samt ortsnamn) 3) Varningsanslag begärs

st ex

Byggherre
Personnummer eller organisationsnummer Efternamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon (mobil)  E-postadress

Person eller företag som skall utföra sprängarbetet
Personnummer eller organisationsnummer Efternamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort 

Telefon Telefon (mobil)  E-postadress

Sprängplan 4)
Har upprättats Bifogas Bedöms inte erforderligt

Sprängarbetsledare5)

Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress
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Ersättare för sprängarbetsledare5)

Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Sprängarbas 6)

Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Ersättare för sprängarbas6)

Personnummer Efternamn Samtliga förnamn Tilltalsnamn

Adress Postnummer Ort

Telefon Telefon (Mobil) E-postadress

Kompetensbevis för sprängarbetsledare 5)
Kopia bifogas Har inlämnats tidigare

Sprängkort för sprängarbas 6)
Kopia bifogas Har inlämnats tidigare

Sprängkort för ersättare för sprängarbas 6)
Kopia bifogas Har inlämnats tidigare

Tillstånd till innehav av explosiva varor som skall användas vid sprängarbetet
Har meddelats Söks i samband med ansökan om tillstånd till sprängning (särskild blankett)

Tillståndsbevis
Avhämtas

Information om personuppgiftsbehandling i samband med din ansökan 
Vid ansökan om tillstånd för sprängning behandlar Polismyndigheten de personuppgifter som du lämnar i e-tjänster, blanketter 
och webbformulär på polisen.se i enlighet med reglerna i EU:s dataskyddsförordning och annan tillämplig dataskyddsreglering. 
De personuppgifter som du lämnar i ansökan behandlas som ett led i myndighetsutövning och för att utföra de uppgifter som 
följer av ordningslagen (1993:1617) och lokala föreskrifter. Detta gäller även de personuppgifter som lämnas om andra. 
Uppgifterna kan komma att lämnas ut till allmän förvaltningsdomstol om ett beslut Polismyndigheten fattar överklagas. Om det 
behövs för prövningen av ansökan kan kontroller komma att göras i misstanke- och belastningsregistret i enlighet med lag 
(1998:621) om misstankeregister och lag (1998:620) om belastningsregister. Ändamålet med personuppgiftsbehandlingen är 
att handlägga din ansökan. Uppgifterna sparas så länge det behövs, dock maximalt i fem år.  

Handlingar som lämnas in till Polismyndigheten blir som huvudregel allmänna handlingar som registreras och bevaras enligt 
offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) och arkivlagstiftningen. Om någon begär att ta del av en allmän handling kan 
uppgifterna därför komma att lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen, om de inte omfattas av sekretess. 

Läs om dina rättigheter vid behandling av personuppgifter på  
https://polisen.se/personuppgifter/rattigheter/
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INFORMATION FÖR ANSÖKAN OM TILLSTÅND TILL SPRÄNGNING
1. När fordras tillstånd
Sprängarbete får inte utan tillstånd av polismyndigheten äga rum
inom område som omfattas av detaljplan (3 kap. ordningslagen
1993:1617). Detta område kan vara utvidgat genom lokala föreskrifter
för kommunen. Tillståndskravet gäller oberoende av om 
sprängningen skall äga rum inomhus, under jord eller utomhus och
oavsett om marken är privat, kommunal eller statlig.

2. Tillståndsmyndighet m.m.
Ansökan ges in till polismyndigheten i det polisdistrikt där
sprängarbete tskall utföras. Sökanden kan vara juridisk eller fysisk
person.

3. Typ av tillstånd
Ett platsbestämt tillstånd är ett tillstånd i vilket platsen är närmare
angiven. Ett generellt tillstånd avser olika platser inom en kommun,
län men kan även avse hela eller delar av Sverige vilket inte kan
anges vid tiden för tillståndsprövningen. Generellt tillstånd kan efter
polismyndighetens prövning beviljas främst statliga och kommunala
myndigheter för sprängarbete i samband med nedläggning av
ledningar och liknande i mark m.m.. Även enskild sprängentreprenör
kan under vissa förutsättningar erhålla generellt tillstånd. Den lokala
polis- myndigheten kan ge information om vilka övriga generella
tillstånd som kan ges.

4. Sprängplan
En av sakkunnig person upprättad sprängplan bör bifogas ansökan,
varvid blankett "Sprängplan (RPS 523.4)" bör användas. Den
sakkunnige bör ha minst samma kompetens som
sprängarbetsledarens kompetens enligt punkt 5.

Sprängplan behöver som regel inte bifogas då ansökan avser 
generellt tillstånd eller vid sprängarbete där risken för skador på 
omgivningen är ringa, t.ex. sprängning av sten på åker och liknande. 

5. Sprängarbetsledare
En sprängarbetsledare med ansvar för fortlöpande ledning o chtillsyn
av ett sprängarbete bör ha en sådan utbildning och praktik i
sprängteknik och planering av arbetet att detta kan genomföras med
beaktande av vad som krävs av hänsyn till allmän ordning och
säkerhet samt till trafiken. En praktik och sakutbildning motsvarande
vad som tidigare gällt för ansvarig arbetsledare för sprängarbete bör
kunna godtas.

En sprängarbetsledare bör ha minst två års praktik so marbetsledare 
för sprängarbete eller som sprängarbas. Praktiken bör omfatta 
deltagande i planläggning av sprängarbete samt organisering av 
sprängproblemens praktiska lösning. Följande veckokurser bör ha 
genomgåtts med godkända resultat nämligen grundkurs i 
sprängteknik, kurs i sprängteknik för ovanjordsarbeten alternativt kurs 
i sprängteknik för underjordsarbeten och kurs i sprängteknik för 
ansvarig arbetsledare/sprängarbetsledare. 

Har mer än 10 år förflutit efter genomgången utbildning bör 
arbetsledaren ha uppdaterat sina kunskaper med t.ex. 
påbyggnadskurs eller repetitionskurs för ansvarig arbetsledare/
sprängarbetsledare, kurs för förnyelse av sprängkort eller 
motsvarande. 

Vid sprängning av mindre komplicerat slag t.ex. av sten på åker, av 
sten vid krossanläggning, för gravgrävning på kyrkogård, för seismisk 

mätning och liknande där risken för skador på omgivningen är ringa 
bör även den som saknar ovanstående utbildning kunna godtas. Har 
personen vana vid och erfarenhet av ifrågavarande typ av sprängning 
samt utbildning motsvarande vad som anges för sprängarbas bör han 
i regel kunna godkännas även som sprängarbetsledare. Vad som 
sagts om sprängarbetsledare gäller även ersättare för en sådan. 

6. Sprängarbas
Sprängarbas bör kunna visa att han under ledning av sprängarbas
eller person med motsvarande kompetens har förvärvat minst ett års
väl vitsordad praktisk erfarenhet av sprängarbete. Han bör också med
godkänt prov ha genomgått grundkurs i sprängteknik.

I samband med sprängning av mindre komplicerat slag såsom 
sprängning av sten på åker, sten vid krossanläggning, för 
gravgrävning på kyrkogård, för seismisk mätning och skarvning av 
kraftledningslinor kan lägre kompetens godtas. I dessa fall bör 
sprängarbasen ha minst två års yrkesverksamhet i arbete vari 
sprängning ingått samt en till det aktuella slaget av sprängning 
anpassad kurs. 

Har mer än 10 år förflutit sedan personen genomgått grundkursen bör 
denne ha uppdaterat sina kunskaper genom att genomgå en ny 
grundkurs i sprängteknik eller en kurs för förnyelse av sprängkort. 
Sprängarbas bör kunna visa upp ett sprängkort. Detta bör inte vara 
äldre än 10 år. 

Vad som sagts om sprängarbas gäller även ersättare för en sådan. 

7. Allmänt

7.1 Undantag 
Efter prövning i varje enskilt fall kan polismyndigheten godta annan 
teoretisk eller praktisk kännedom om ifrågavarande typ av sprängning. 
Upplysningar kan lämnas av polismyndigheten. 

7.2 Kompetensbevis 
Bestyrkta kopior av kompetensbevisen bör inlämnas till 
polismyndigheten. Detta behöver som regel endast ske en gång hos 
respektive polismyndighet. 

SÄRSKILD INFORMATION 

Parkerings- och stoppförbud 
Erfordras parkerings- eller stoppförbud eller annan trafikreglerande 
åtgärd vid sprängplats, skall särskild ansökan inges till trafiknämnden i 
kommunen. 

Användande av offentlig plats 
Om offentlig plats behöver att tas i anspråk för t.ex. uppställande av 
skyddsplank eller andra anordningar, skall särskild ansökan inges till 
polismyndigheten. 

Tillståndsregister 
Uppgifter som lämnas i tillståndsärendet kan komma att behandlas 
automatiserat enligt personuppgiftslagen (1998:204). Ändamålet är att 
underlätta handläggningen. Uppgifterna i registret används inom 
Polisen. Den som registrerats har rätt att efter skriftlig ansökan få 
information om uppgifter som behandlas om honom. Upptäcks 
felaktigheter har han rätt att begära rättelse av polismyndigheten.

Polismyndighetens handläggning

Förslag
Bifall Avslag

Datum Ort Handläggande tjänstemans underskrift

Beslut
Bifall Avslag

Datum Ort Beslutande tjänstemans underskrift

 

  

  


