16. december 2014

Informationsskrivelse nr. 88
Nok et år er gået, og igen har året været spændende og foranderligt og forhåbentligt med
en stigende aktivitet for alle.
I Danmark er der sket mange forandringer i året, og flere forandringer skal forventes for det
kommende år 2015.
1. Politiets administrationscenter
De to administrationscentre er nu godt i gang:
•
•

Administrativt center vest (ACV - som vil ligge i Holstebro) og et
Administrativt center øst (ACØ - som vil ligge i Taastrup)

Alle ansøgninger om eksplosivstoffer skal sendes til et af de to centre. Der er positiv respons fra medlemmerne, ansøgninger bliver sendt ind, tilladelser bliver givet, og sagsbehandlingstiderne ser ud til at være acceptable.
Justitsministeriet kommer snart med en ændring til bekendtgørelse om eksplosivstoffer,
som vil digitalisere processen med indsendelse af ansøgninger. Man har dog endnu ikke
løst alle IT-udfordringerne, men når de er klar, vil der komme en forandring i processen. Det
er endnu for tidligt at fortælle, hvornår bekendtgørelsen kommer, men et bud er i første
kvartal 2015. Nærmere information og ny vejledning om hvordan man så skal gøre, vil blive
udarbejdet og udsendt.
2. Track & Trace på eksplosivstoffer
I Justitsministeriets bekendtgørelse om eksplosivstoffer har man i §2 stk. 3 implementeret
Kommissions direktiv 2008/43/EF om oprettelse af et system til id-mærkning og sporing af
eksplosivstoffer til civil brug. Det har taget mange år, at få et system udviklet og få gjort eksplosivstofferne sporbare. Eksplosivstoffer produceret fra 1. april 2013 har således været forsynet med stregkode og en tilhørende kode med tal og bogstaver i overensstemmelse med
direktivet.
Fra omkring årsskiftet 2014/2015 vil stegkoderne på ny-producerede eksplosivstoffer kunne
læses med en scanner.
Fra den 5. april 2015 skal en forhandler vide, hvilket eksplosivstof han har solgt og leveret.
Han skal med andre ord kende stregkoden og tilhørende kode med tal og bogstaver på alle
leverede produkter. Forhandleren skal have en skriftlig kvittering fra modtageren på, at han
har leveret varen, og at varen er forsynet med den angivne stregkode. Forhandleren skal
herefter udlevere en oversigt over de stegkoder, som de leverede varer har.
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Modtageren af varen skal som sagt kvittere for modtagelsen, og han skal også gemme
oversigten over varernes stregkoder i minimum 10 år. Skulle modtageren ophøre med at
anvende eksplosivstoffer/nedlægger sin virksomhed, da skal oversigten over stregkoder leveres til myndighederne (i vort tilfælde politiet).
Modtageren må fortsætte med at anvende alle de eksplosivstoffer, som han har været i besiddelse af ved skæringsdatoen den 5. april 2015 – dette uanset om eksplosivstofferne har
stregkode på eller ikke, og uanset om stegkoderne er kendt eller ikke.
Ønsker en modtager at returnere varer til en forhandler, da skal modtageren kunne levere
en oversigt over de stregkoder, som de returnerede varer har.
Al håndtering af stregkoder skal ske i form af en XML-fil, som forhandleren kan læse.
Forhandleren må også sælge og levere eksplosivstoffer uden stregkoder, som er produceret før den 1. april 2013. Forhandleren må IKKE sælge og levere eksplosivstoffer, som er
produceret efter den 1. april 2013, medmindre han kan levere en liste med stregkode og
tilhørende kode til modtageren (en XML-fil).
Der er udviklet scanner og programmer, som kan håndtere stegkoder og lagre alle informationerne elektronisk. Der findes 3 systemer på markedet
TTE Europe Gmbh:
Ontaris GmbH & Co. KG:
Movica TT:

http://www.tt-e.eu/de/
www.ontaris.de
http://www.oricaminingservices.com/dk/da

De to første leverandører tilbyder software, og så må man installere og vedligeholde informationerne på egen IT-server m.v.
Den sidste leverandør tilbyder en ren Web-baseret løsning.
Vælger man en scannerløsning og en af ovenstående tre løsninger, da får man i tillæg et
fuldstændigt overblik over sit lager af eksplosivstoffer.
I Grønland afventer myndighederne foreløbig udviklingen. STARK vil i løbet af 2015 indføre
Track & Trace og vil få en nøjagtig registrering af hvilke eksplosivstoffer, som er leveret til
hvem.
3. European Federation of Explosives Engineers - EFEE
Johan Finsteen Gjødvad er travlt beskæftiget som præsident for EFEE og forberedelserne
til EFEE 8th World Conference, som holdes i Lyon fra den 26. – 28. april 2015.
”Second Circular” er klar og er vedlagt som bilag. Opmærksomheden henledes på, at tilmelder man sig inden den 31. januar 2015, da får man en reduktion i afgiften. Der er anmeldt mange foredrag, og flere danske foredragsholdere er på listen.
Yderligere informationer findes på linket:
www.efee2015.com
EFEE er også ude med årets sidste nyhedsbrev jf. vedlagte og indeholder mange spændende artikler.
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4. DSF hjemmeside
www.explosives.dk
På hjemmesiden finder man under ”Galleri” billeder fra sprængninger. Har man billeder,
som man vil have på foreningens hjemmeside, så kontakt venligst Mette Mens Rasmussen i
sekretariatet. Husk ingen reklamer på billeder.
Ønsker man et link til egen hjemmeside, skifter man firmanavn eller adresse på sin hjemmeside, så giv venligst også Mette besked.
5. Generalforsamling og medlemsmøde
Dato for generalforsamling og medlemsmøde i 2015 er fastlagt til
Tid:

Onsdag d. 22. april 2015 kl. 15.00

Sted: Dansk Byggeri, Nørre Voldgade 106, 1015 København K
Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Bestyrelsens beretning
3. Forelæggelse af regnskab
4. Fastlæggelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
7. Sager til behandling
8. Eventuelt.

Efter generalforsamlingen afholdes medlemsmøde, og sektionschef for Politiets Administrationscenter Øst vil komme og give et indlæg om hvem de er, deres opgaver, hvordan processerne for tilladelser er m.v.
Indkaldelse kommer i foråret, men sæt kryds i kalenderen allerede nu

Bestyrelsen er åbne for at lave arrangementer andre steder end på Sjælland eller Bornholm. Bestyrelsen holder til stadighed nøje øje efter muligheden eller chancen for et medlemsmøde i det jyske. Skulle der være ideer eller forslag, så giv venligst besked til Mette.

På foreningens vegne ønskes alle en Glædelig Jul og et Godt Nytår.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening

Poul Erik Hansen
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