
Brukerveiledning-ny søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver 
 

For å søke om tillatelse til erverv av eksplosiver må du logge deg inn med Min ID på 

https://eksplosiver.no/. 

Tillatelsene gis på foretaksnivå, ikke underenhet som tidligere. Før du søker må du derfor sjekke at 

du har fått tildelt rollen Patent, varemerke og design for foretaket.  

Dersom du ikke finner virksomheten du skal representere så mangler du denne rollen. Hør med din 

daglige leder om å få den tildelt. For mer informasjon om fordeling av roller i Altinn kan du se på 

https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-andre/  

Først må du velge riktig virksomhet og trykke Gå videre. 

 

 

Når du har valgt virksomhet kan du starte søknaden. Videre i denne teksten følger en 

brukerveiledning til hvordan du søker.  

Velg til hvilket formål din virksomhet bruker eksplosiver. De forskjellige formålene har ulike krav til 

kompetanse, se eksplosivforskriften for mer informasjon. 

Det er ikke mulig å endre formål etter at du har valgt, dersom du har valgt feil formål må du trekke 

søknaden din, oppdatere siden og starte på nytt.  

 

 

 

 

 

 

 Foto: Skjermbilde DSB 

Foto: Skjermbilde DSB 

https://eksplosiver.no/
https://www.altinn.no/hjelp/profil/roller-og-rettigheter/hvordan-gi-rettigheter-til-andre/


Om virksomheten 
Alle brev og vedtak sendes til virksomhetens digitale postkasse. Les mer om dette her: 

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

Men vi trenger 

kontaktinformasjon til 

virksomhet i forbindelse med 

søknaden, det hender at vi har 

noen spørsmål som lett kan 

avklares. Vi ønsker også litt mer 

informasjon om virksomheten 

som søker.  

 

 

 

 

Etter å ha fylt inn alt på den aktuelle siden, går du videre ved å trykke Neste. Du kan når som helst gå 

tilbake der du var ved å trykke Forrige, eller til startsiden ved å trykke Tilbake til startsiden, øverst til 

venstre på siden.  

Fra startsiden kan du når som helst trykke deg inn i søknaden igjen ved å klikke på den gule boksen: 
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Legg til mottakere 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ved en søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver vil du bli bedt om å legge til mottakere. Du blir 

bedt om å fylle inn fødselsnummer/d-nummer til mottakeren sammen med etternavnet. Du må 

også opplyse om ansettelsesforholdet til mottakeren du legger til.  

Løsningen vil hente opp om personen du legger til innehar et gyldig sertifikat som bergsprenger 

og/eller bergsprengingsleder eller har gjennomført kurs som teknisk sprengningskyndig de siste 5 

årene.  

Legg til ALLE mottagere som skal kunne hente ut eksplosiver på virksomhetens vegne, inkludert deg 

selv (du må også huske å samtykke selv).  

Skriv inn fødselsnummer, 

ETTERNAVN og velg 

ansettelsesforhold til mottakeren.  

Dersom du ikke får opp personen 

du søker etter må du først 

kontrollere at du har fylt inn riktig i 

alle feltene.  

Mottakerens sertifikat som 

bergsprenger/ 

bergsprengningsleder eller 

kompetanse som teknisk 

sprengningskyndig hentes opp av 

løsningen.  

Dersom personen ikke innehar et gyldig sertifikat som bergsprenger eller bergsprengningsleder må 

vedkommende laste opp politiattest, ikke eldre enn 3 mnd, på https://bergsprenger.dsb.no/. 
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Du kan til enhver tid se status på manglende oppgaver for 

personer som er lagt til en søknad/tillatelse ved å logge deg 

inn på www.eksplosiver.no.  

 

 

 

 

Du kan når som helst fjerne en mottaker ved å trykke på 

søppelmerket, både ved påbegynt søknad og ved gitt 

tillatelse.  

 

 

Samtykke og politiattest 
Alle som blir lagt til som mottaker for en virksomhet må samtykke til å stå på mottakerlisten. Dette 

gjøres i Altinn. Husk å samtykke selv om det var deg selv som la deg til som mottaker.  

Dersom mottakeren ikke har sertifikat som bergsprenger/bergsprengningsleder må den selv laste 

opp politiattest på https://bergsprenger.dsb.no/. 

Se egen brukerveiledning for mer informasjon om hvordan man samtykker og laster opp politiattest.  

Oppbevaring 
Dersom du har eget lager med gyldig oppbevaringstillatelse, vil dette vises her.  
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Leie av lager 
Ved leie av lager må du registrere avtalen. Det gjør du ved å fylle inn riktig lager-id til det lageret du 

leier hos. Lager-id kan bestå av 1 til 5 siffer, ikke 

flere enn 5. Dersom du ikke finner lageret ditt 

når du søker, må du sjekke at du har tastet inn 

riktig tall og at du har fått riktig lager-id fra 

utleier.  

Det sendes en forespørsel om samtykke til 

avtalen i Altinn til utleier. Dette erstatter 

lagerleieavtalen som du tidligere måtte legge 

ved søknaden. Du må derfor ikke legge ved 

lagerleieavtale i tillegg til å registrere lageret 

her.  

Legg til alle lager du har avtale om leie av oppbevaring av eksplosiver med.  

Returavtale 
Ved returavtale skal du fylle inn 

organisasjonsnummeret til den virksomheten 

du har avtale om retur med.  

Det sendes en forespørsel om samtykke til 

avtalen i Altinn til virksomheten du har avtale 

med. Dette erstatter returavtalen som du 

tidligere måtte legge ved søknaden. Du må 

derfor ikke legge ved returavtale i tillegg til å 

registrere lageret her.  

 

 

 

Egenerklæringer 
Nå må du godta egenerklæringene. For formålet Bergsprengning er søknaden nå ferdig og vil bli tatt 

til behandling så fort mottagere og eventuelle virksomheter med avtaler har samtykket slik at dere 

oppfyller minimumskravene til bergsprengning.  
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For teknisk sprengning og annen bruk av eksplosiver 
Det krever dokumentasjon på kompetanse, særskilte godkjenning for bruk, risikovurderinger m.m for 

at søknaden kan tas inn til behandling i DSB.  Last opp relevant dokumentasjon og skriv inn 

eventuelle kommentarer før du trykker Ferdig. 
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Når søknaden er ferdig 
Du kan når som helst logge deg inn på https://eksplosiver.no/ for å sjekke status på søknaden din og 

hva som eventuelt mangler for at en søknad om tillatelse kan bli gitt eller hvorfor du har mottatt et 

forhåndsvarsel om tilbaketrekking av en tillatelse.  

Søknad om tillatelse til erverv av eksplosiver vil ikke tas inn til behandling før minimumskriteriene for 

mottakere er oppfylt for det aktuelle formålet, og personene har samtykket til å stå på deres 

tillatelse om erverv av eksplosiver. 

Dersom tillatelse er gitt, vil 

det ligge informasjon under 

Tillatelse på startsiden.  

Du kan når som helst legge til 

eller fjerne en mottaker ved 

å gå inn på Personer.  

Du kan når som helst fjerne 

eller legge til en avtale om 

leie eller retur for 

oppbevaring av eksplosiver 

ved å gå inn på Anlegg og 

avtaler.  
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