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EFEE grundades 1988 och består i nuläget av 25 medlemsländer, 36 företagsmedlemmar, 96 
individuella medlemmar och 2 studentmedlemmar. Sveriges medlem är Svenska 
Bergteknikföreningen och representeras av Donald Jonson i EFEE´s council. 

De främsta målen för federationen gäller utvecklingen av god praxis, harmonisering av regler 
och föreskrifter i Europa för användning av sprängämnen inom den civila sektorn. 
Utbildning av personal och arbetskraft är av yttersta vikt med tanke på de kvalifikationer och 
utbildningsprogram som krävs för en sprängarbas. EFEE arrangerar också världskonferenser 
om sprängämnen och sprängteknik vartannat år. Hittills har 9 världskonferenser arrangerats 
där den senaste var i Stockholm 2017 och nästa blir i Helsingfors 2019. Rumänien kommer 
att arrangera år 2021. 

 

Varför skall Svenska Bergteknikföreningen ha en representant med i EFEE? 

Dom viktigaste målen för EFEE är att ge Svenska Bergteknikföreningen möjlighet att både 
påverka och få information om följande: 

a) Främjande av standardisering och harmonisering av sprängämnesutbildning 
i Europa.  

Detta innefattar utarbetandet av standardkrav för utbildning av specialiteter som bergteknik, 
sprängning, sprängrivning, försiktig sprängning och tunnelsprängning mm. Vidare bör EFEE 
och deras medlemmar delta i relevanta diskussioner om ämnet, distribution av föredrag och 
allmän information och utbildning. 

Få information och tillgång till Pan - European Competence Certificate for 
Shotfirers and Blast designers, PECCS, avseende utbildning för utövare av 
sprängningsarbeten.  

Material har tagits fram i Shotfirer kommittén och finns därmed tillgänglig för Svenska 
Bergteknikens medlemmar. Kurser kommer att bedrivas och möjligheter finns att medverka 
både som deltagare och utbildare 

b) Ge och få kunskap om sprängämnets teknik inom alla områden som är 
relaterade till utförande av god teknologi.  

EFEE har, genom sina medlemmar, tillgång till forskningsresultat, föredrag presenterade på 
nationell nivå och konferenser och metoder som används av industrin i hela Europa. Det är 
en EFEE-medlems skyldighet att i kommitté- eller rådsmötena föra fram viktig och ny 
information vidare. 

d) Informera och stötta säkerhet, hälsa, miljö och säkerhet inom sprängämnen 
och dess teknik. 

EFEE kommer att förse sina medlemmar med tillgänglig information om incidenter och 
olyckor med en syn på förbättringar. EFEE: s världskonferenser ska till stor del fokusera på 
säkerheten som en del av programmet. 

e) Ge en positiv och god kunskap om yrkets verksamhet samt hålla goda 
relationer och samarbete med relaterade föreningar. 
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EFEE stöder pålitlighet och kompetens med beaktande av etiska och miljömässiga aspekter 
relaterat till användningen av sprängämnen. EFEE kommer att betona sådana aspekter i sina 
råd och betänkande till sina medlemmar. 

f) Samarbete om utveckling av lagar och förordningar inom EFEE´s-
verksamhetsområde.  

De flesta EFEE-medlemsländer har antagit ADR-reglerna för transport av sprängämnen.  

EFEE kommer att fokusera på eventuella tilläggsregler i de olika länderna, samt praktik och 
uppföljning av ADR eller ytterligare lokala bestämmelser. 

Verka för att Track and Trace d.v.s. spårbarheten vid leverans från tillverkaren av 
sprängämnen och tändmedel till slutanvändaren efterlevs och upprätthålls. EFEE kan verka 
genom sina medlemmar till förbättrade EU regler och standarder. 

 

Hur ofta är mötena? 

EFEE har 9 kommittéer, Committees, som möts i samband med vår- och höstrådsmötena 
dvs 2 gånger per år samtidigt som Council mötena hålls. Vid ett av dessa tillfällen på 
våren hålls ett årsmöte s,k AGM, Annual General Meeting. Vid detta möte sker omröstning 
av styrelse och övriga frågor som behandlats inom Council och kommittéer. 

 

Vilka får delta på mötena? 

Om man är medlem i Svenska Bergteknikföreningen så har man också möjlighet att vara med 
på EFEE´s Council möten och även medverka och delta i dessa kommittéer. Det är dock bara 
en som får representera Svenska Bergteknikförening (nationen Sverige) och ha rösträtt 

 

Kommitteér: 

Constitution/Konstitution 

Audit/Finans och revision 

Election/Val 

Membership and marketing/Medlemskap och marknadsföring 

Newsletter/Nyhetsbrev 

Conference/Konferens 

EU-directive/EU-direktiv 

Shotfirer/Sprängutbildning 

Environmental/Miljö 

 

 

 


