
Sprängämnesinspektionens
författningssamling

Sprängämnesinspektionens föreskrifter med allmänna
bestämmelser om godkännande av explosiva varor samt
bestämmelser om godkännande av elsprängkapslar;

beslutade den 1 juni 1989.

Med stöd av 41 § förordningen (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
föreskrivs följande.

Allmänna bestämmelser om godkännande av explosiva varor

1 § Vill någon erhålla godkännande av explosiv vara, har han att hos
sprängämnesinspektionen göra framställning därom och därvid lämna uppgift om varans
sammansättning. På begäran skall prov av varan insändas till inspektionen för
undersökning. Därvid skall de villkor i fråga om mängd, förpackning, transportklass och
dylikt iakttas, som inspektionen föreskriver.

Sedan varan godkänts får dess sammansättning inte ändras utan inspektionens
medgivande.

Godkännande av elsprängkapslar

2 § För godkännande av elsprängkapslar för civilt sprängningsarbete krävs att kapseln
typprovats av statens provningsanstalt och därvid funnits lämplig för sitt ändamål.

Provning av sådan elsprängkapsel utföres enligt svensk standard SS49907 01, utgåva 2.
Godkännande skall vara tidsbegränsat. Kapsel som tillverkats under godkännandets

giltighetstid får användas även därefter.
I godkännandet skall anges de särskilda villkor som provningsanstalten finner

behövliga.
Provningsanstalten skall i skälig utsträckning kontrollera att godkänd elsprängkapsel

överensstämmer med föreskrivet utförande.
Efterkontroll sker genom kontroll hos tillverkaren eller genom kontroll av

elsprängkapslar som saluförs.

Provningsanstalten skall årligen ge ut en för allmänheten lätt tillgänglig förteckning över
godkända objekt. Beslut som provningsanstalten meddelar med stöd av dessa föreskrifter
får överklagas hos sprängämnesinspektionen. För sådant överklagande finns
bestämmelser i lagen (1986:1142) om överklagande av beslut av enskilda organ med
offentliga förvaltningsuppgifter.

SÄIFS
1989:16
Utkom från
trycket den
22 juni 1989
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Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 juli 1989.
Anm: Föreskrifter med samma innehåll fanns tidigare i SÄIFS 1985:2, som
utgjorde en ändringsförfattning till KFsA 1968:2. Den senare upphävdes den 1
juli 1989 genom ett förordnande i SÄIFS 1989:8.

OWE FREDHOLM

Gunnar-Arne Björkman/Olle Boström
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