
Brukerveiledning- mottakere av eksplosiver 
Denne brukerveiledningen retter seg mot mottakere av eksplosiver på en søknad/tillatelse om erverv 

av eksplosiver.  

Husk at ALLE som skal motta eksplosiver for en virksomhet skal legges til i søknad eller eksisterende 

tillatelse.  

Alle mottakere som legges til en søknad eller eksisterende tillatelse må samtykke til dette via Altinn 

(les mer om hvordan under avsnitt om Altinn), inkludert deg selv.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Politiattest 
Dersom du ikke innehar et gyldig sertifikat som bergsprenger eller bergsprengningsleder må du laste 

opp politiattest, ikke eldre enn 3 mnd. Dette ligger som en oppgave til deg på  

https://bergsprenger.dsb.no/ 

For å søke om politiattest må du søke digitalt på www.politiet.no.  

 

Samtykke i Altinn 
Når du legges til som mottaker, så får du en melding om at du må logge deg inn i Altinn for å 

samtykke til å stå på lista over mottakere for en virksomhet.  

Via samtykket i Altinn bekrefter du at du har et 

ansettelsesforhold i virksomheten og ønsker å 

stå på lista over mottakere på deres tillatelse til 

erverv av eksplosiver. Du kan avslå 

samtykkeforespørselen eller selv trekke dette 

samtykket etter at det er gitt.   

I Altinn ser skjermbildet slik ut for deg.  
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Under "Profil" vil det være en oppgave for "Samtykke og fullmakter".  

 

Oversikt over virksomhetstilhørighet 
Dersom du står på flere tillatelser 

til erverv av eksplosiver kan du se 

en oversikt over hvilke 

virksomheter du har samtykket til i 

Altinn, som vist under, eller du kan 

logge deg inn på på 

https://bergsprenger.dsb.no/ 

I Altinn ser skjermbildet slik ut som 

vist til venstre.  

 

 

 

 

 
På eksplosivperson-siden til 

DSB ser skjermbildet slik ut, 

som vist til venstre her.  

 

 

 

 

 

Samtykket har samme varighet som tillatelsen til erverv av eksplosiver. Du kan når som helst trekke 

samtykket ditt. Du vil da fjernes som mottaker hos den virksomheten som du trekker samtykket fra.  
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Du kan allikevel legges til på nytt hos virksomheten som søker om tillatelse til erverv av eksplosiver. 

Da vil samtykkeforespørselen se lik ut som tidligere.  

Fjerning av mottaker fra en søknad eller tillatelse 
Det er flere måter du som mottaker kan bli borte som mottaker fra en søknad eller tillatelse til erverv 

av eksplosiver for en virksomhet:  

1. Du kan trekke samtykket ditt i Altinn 

2. Du mister din gyldighet som mottaker av eksplosiver, ved utløpt godkjenning, trekk av 

sertifikat eller lign 

3. Du har blitt slettet som mottaker av virksomheten selv. 

 

Digital post 
Til deg som legges til som mottaker av eksplosiver for en virksomhet så sendes kommunikasjonen til 

din digitale postkasse. Dersom du har reservert deg mot elektronisk post vil du få informasjon og 

purringer pr. brev i postkassa.  

For mer informasjon om digital post kan du lese her:  

https://www.dsb.no/kontakt-oss/digital-post/ 
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