
Frode Mosenget Andersen

Kruttavgiften og økt tilsyn



Kap I. Avgift for tilsyn m.v. som foretas av Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap.

§ 1. Anvendelsesområde/avgiftsplikt

Offentlig eller privat virksomhet som håndterer eller skal håndtere farlige 
stoffer under brann- og eksplosjonsvernloven og som omfattes av denne 

forskrift skal betale en årlig avgift til delvis dekning av utgiftene
ved Direktoratet for samfunnssikkerhet  

Forskrift om avgift på enkelte farlige stoffer, anlegg og 

innretninger som omfattes av lov om vern mot brann, 

eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets 

redningsoppgaver.



1. For virksomheter som omsetter sprengstoff eller krutt, beregnes avgiften på grunnlag av de produkter som den 
enkelte virksomhet omsetter innenlands i løpet av året. Avgift pålegges første ledd i omsetningskjeden.

2. For virksomheter som tilvirker sprengstoff eller krutt til eget bruk, beregnes avgiften på grunnlag av den mengde den 
enkelte virksomhet bruker i løpet av året.

3. Virksomhet som tilvirker sprengstoff eller krutt på mer enn ett tilvirkningssted, skal i tillegg til mengdebasert avgift i 
henhold til nr. 1 eller 2 betale en fast årlig avgift pr. tilvirkningssted utover det første.

4. Avgiftssatsen etter nr. 1 og 2 er kr 122,20 pr. tonn. For virksomheter hvor de 

produktmengder som danner grunnlag for avgiftsberegninger i henhold til punkt 1 og 2 er mindre enn 400 tonn, skal 
den årlige mengdebaserte avgift være kr 49 500.

5. Den faste avgift pr. tilvirkningssted utover ett i henhold til nr. 3 er kr 49 500.

6. Avgiftssatsene reguleres årlig i samsvar med justeringene i de årlige statsbudsjetter for lønns- og prisvekst.

§ 7.Avgift for tilvirkning og omsetning av sprengstoff og krutt



80000 tonn sprengstoff ganger 122,20 blir 9 776 000,-

Hvor mye blir dette.

9milioner 677tusen kroner



Hva får DSB??????????

DSB sine totale inntekter på kapittel 3451 post 01

Gebyr er 130,5 mill. kroner for 2017. Inntektene er

relaterte til gebyr for tilsyn på el-omradet, og avgifter

av tilverking og omsetning på sprengstoffomradet
og avgifter for ilandføring av olje og gass. Opphavleg

inntektskrav er redusert med 13,6 mill. kroner pga.

færre tilsyn. Det er total innbetalt 129,6 mill. kroner i

gebyr i 2017.



DSB vurderer endringer i tilsyn

2016

Varsler 

«aksjoner»

2013
DSB-direktør Cecilie Daae.

Torill Tandberg, avdelingsdirektør i DSB



2016
Tiltaksplan fra DSB 
I første omgang er han tilfreds med at DSB har rapport at de 
følge opp saken følges opp videre i 2016 gjennom en konkret 
tiltaksplan:
•Strengere krav til håndtering av eksplosiver i ny 
eksplosivforskrift
•Tilsyn med eksplosivvirksomheter som faller inn under   
storulykkesforskriften
•Fylkesvise tilsynsaksjoner knyttet til bruk og oppbevaring av 
eksplosiver
•Eksplosivanlegg legges inn i databasen FAST (oversikt over 
anlegg med farlig stoff)
•Strengere oppfølging av virksomhetene som har uhell
•Innlegg på årlige konferanser der bransjen møtes
•Tettere samarbeid med Statens vegvesen og andre store 
byggherrer. Vil sikre at de ivaretar sin påseplikt overfor 
sprengningsentreprenører som underleverandører.
•Kommunisere funn fra tilsyn, annen saksbehandling og 
uhellsoppfølging til bransjen gjennom innlegg i fagtidsskrift mv.

Justisminister Anders Anundsen og ny DSB-direktør Cecilie Daae.



• Jeg vil imidlertid også understreke 

at bransjen selv har et ansvar 

for å følge regelverket på 

eksplosivområdet. Det er viktig 

at bransjen og myndighetene 

jobber sammen. Målet er å unngå 

uhell med eksplosiver og unngå at de 

kommer på avveie, sier justis- og 

beredskapsminister Anders Anundsen.

Hva bransjen gjøre

Justisminister Anders Anundsen og ny DSB-direktør Cecilie Daae.



• Styringssystem 

• Risikoanalyse 

• Legitimt behov for eksplosiv vare 

• Organisasjonsstruktur 

• Id-merking og sporing 

• Utpeking av kvalifisert nøkkelpersonell 

• Kontroll av ansattes kvalifikasjoner, vandel og skikkethet 

• Opplæringsplaner 

• Stillingsinstrukser 

• Avvikssystem 

• Kursing av ansatte

Krav til eksplosivbransjen 



Lovpålagte krav

• Strengt regel verk

• Detaljstyrende

• Krav til virksomhet

• Krav til bestiller

• Krav til brukere

• Krav til utførelse



Planenes innhold (Veilederen)



Skole



Skole



NFF



Statens vegvesen

22 SPRENGNING I DAGEN  

a) Omfatter alle arbeider med sprengning i linjen og i sidetak uten og med spesielle 

restriksjoner, inkludert utvidelse av profilet. Omfatter også etablering av endelig bergoverflate 

(kontur). Omfatter også forsvarlig driftsrensk nødvendig for å gjennomføre arbeidene på en 

sikker måte, og rydding av utfall etter sprengning. Omfatter også forsvarlig dekning, varsling og 

andre tiltak som er nødvendige for å unngå skader. Omfatter også vannlensing og vannulemper 

der dette er aktuelt.  Omfatter også uskadeliggjøring av forsager fra bergsprengningsarbeid i 

tidligere entreprise. 

b) Der det brukes ikke-målbart tennsystem, skal salveplanens dekningsplan angi spesifikke 

tiltak for å unngå brudd i koblinger.  Bruk av rørladning eller sprengstoff i rørpatroner skal 

kombineres med bruk av 510 grams detonerende lunte med god festeanordning som sikrer 

kontakt langs hele ladestrengen. 

c) Før boring starter skal stuff, pall, etc. være forskriftsmessig og forsvarlig rensket, sikret og 

kontrollert mot gjenstående sprengstoff. Med forsvarlig rensk menes også manuell rensk med f. 

eks. krafse eller kost, og spylerensk med luft og blåserør.  Sprengningsprofilet skal være som 

angitt i planer. Sprengningsarbeidet skal legges opp slik at endelig bergoverflate blir minst mulig 

opprevet. Det skal benyttes stenderboring.  Valg av metode og arbeidsopplegg skal gjøres i 

samråd med byggherren. Ved dypsprengning skal berget sprenges til et nivå som ligger under 

endelig utlastingsnivå som angitt i planene. 



Standard Norge



Fremtiden ?????

Utførelse av sprengningsarbeid

Planlegging utførelse og               

dokumentasjon

Utgitt 2022???? 



Sertifisering



Sertifisert Bergsprengningsbedrift 

Bransjeråd for fjellsprengning

2025


