Referat fra generalforsamling i Dansk Sprængteknisk Forening den 19. april 2017
Jørgen Schneider, formand for Dansk Sprængteknisk Forening, indledte mødet med at byde
velkommen til de fremmødte medlemmer.
1. Valg af dirigent
Jørgen Schneider foreslog på bestyrelsens vegne, at Erik Lauritzen skulle være generalforsamlingens dirigent. Dette blev vedtaget, og Erik Lauritzen takkede for valget.
Erik Lauritzen erklærede herefter generalforsamlingen for lovligt indkaldt.
2. Bestyrelsens beretning
Jørgen Schneider fremlagde bestyrelsens beretning.
Dansk Sprængteknisk Forening har som mål at styrke indflydelsen på det civile
sprængningsområde i Danmark og har som første prioritet et ønske om at fremme
sikkerheden for udførelse af sprængningsarbejde.
Året 2016 har budt på færdiggørelse af sprængningsarbejderne på havnen i Nuuk, Sikuki Harbor, Rubinminen i Fiskenæsset syd for Nuuk blev ramt af konkurs, nye ejere
er på plads og man er i gang. Infrastrukturen til White Mountain projektet i Søndre
Strømfjorden er fortsat i gang. På Bornholm har man haft gang i produktion af knuste
materialer og man har flyttet produktionen over mod den vestlige del af bruddet. Nyt
magasin er indviet og foreningen har aflagt besøg i bruddet og i magasinet. Der er
fortsat gang i udbygning af fjernvarmen på Bornholm med mange mindre sprængninger til følge. I resten af landet har man haft gang i rensning af kedler og væltning af
tårne i Grib Skov og af master i Blåvand. Sprængning på Metroen har været få, men i
forbindelse med at boring af tunnellerne bliver færdiggjort, da genoptages sprængningerne. En enkelt bunker er blevet sprængt. Foreningens medlemmer har været aktive
i Norden både med sprængning på norske og svenske kraftværker.
Foreningen har været involveret i test af ny digital løsning som politiet er pålagt at
indføre, således at alle ansøgninger bliver digitaliseret. Projektet var troet færdigt
med udgangen af 2016, men foreløbig skal det forventes først at være klar i 2017.
ACØ og ACV har modtaget undervisning i forhold omkring eksplosivstoffer, regler for
om-gang med eksplosivstoffer og eksplosivstoffers anvendelse.
Foreningen har også fulgt op på samtalen med Justitsministeriet tilbage til 9. november 2015. Primært med henblik på om det vil være tilstrækkeligt, at vi har styr på produkterne, når de leveres til en slutbruger, som er det som gælder i vor nabolande, eller om en slutbruger skal have styr på hvad man tager ind/ud af egen beholdning m.v.
og hvornår han anvender produktet.
Foreningen har i 2016 fortsat været en meget aktiv deltager i European Federation of
Explosives Engineer (EFEE). Johan Finsteen Gjødvad repræsenterer DSF i EFFE’s
repræsentantskab som ”past president EFEE”.
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Den niende EFEE World Conference on Explosives and Blasting bliver afholdt den
10. – 12. september 2017 i Stockholm.
Arbejdet med den 7. anvisning – ”opbevaring af eksplosivstoffer – dispensationsansøgning” er sat i bero.
Af gyldige DSF sprængningscertifikater er der dags dato 64 gyldige certifikater. En
fremgang på 16 i forhold til 31.12.2015. Antallet er stigende og foreningen tager det
som bevis for at certifikatet er eftertragtet og anerkendt af virksomheder, som vil sikre
at ansatte er opdateret og ajour med udviklingen.
I forbindelse med generalforsamlingen 20. april 2016 blev der afholdt et medlemsmøde og der var annonceret væltning af tårne i Gribskov, dog med meget begrænset
fremmøde og der er afholdt et medlemsmøde på Bornholm 11. januar med 16 deltagere. Besøget havde et indlæg omkring afrapportering efter sprængning, hvor en lokal programmør har lavet et lille program til Nikolaj Malling. Programmet blev demonstreret. En del snak, forslag, ideer m.v. kom frem, men ingen konklusioner, udover at
der er en del til eftertanke. Der blev aflagt besøg hos NCC i årets første og eneste
snestorm. Et flot depot designet efter alle kunstens regler og højeste sikkerhedsniveau.
Foreningen modtager til stadighed Justitsministeriets udkast til revidering af bekendtgørelse om eksplosivstoffer, og foreningen giver høringssvar på alle ministeriets henvendelser. Tilsvarende modtager foreningen også udkast til ændringer af regler for international transport fra Beredskabsstyrelsen og giver fra tid til anden også høringssvar på de forhold, som kan påvirke foreningens medlemmer.
Dansk Byggeri har i 2016 ydet værdifuld sekretariatsmæssig bistand og støtte til
Dansk Sprængteknisk Forenings arbejde. Foreningen takker Simon for indsatsen i
året som er gået.
Foreningen har pr. dags dato et medlemstal på 61 medlemmer. 37 medlemmer med
fuldt medlemskab (tilbagegang med 5) og 24 er associerede medlemmer (status
quo).
Bestyrelsen ser med bekymring på, at flere personer er kommet alvorligt til skade ved
omgang med eksplosivstoffer, og personer er blevet ramt af fragmenter.
Hændelserne er under udredning/undersøgelse og ingen konklusioner er draget og
intet ansvar er placeret.
Der har været en ”nær ved” hændelse, hvor en person har foretaget hugning af beton
og hvor det viste sig, at væggen indeholdt borehuller opladt med eksplosivstoffer.
Lykkeligvis er der ikke indtruffet nogen ulykke her, men havde personen hugget på
eksplosivstoffet, da ville han kunne være ramt af betonfragmenter og kunne være
kommet alvorligt til skade.
Derudover har der været rapportering om utilsigtet udkast fra sprængninger, som har
ramt tredje mands ejendom, men ingen personskader.
Det er ikke i orden og flere af hændelserne burde ikke være indtruffet. Sprængningsarbejde og omgang med eksplosivstoffer kan være en risikofyldt aktivitet og det skal
indskærpes, at vi ikke må gå på kompromis. Der må ikke være stramme tidsplaner eller hastværk forbundet med omgang med eksplosivstoffer for det øger presset på
personer og vil medføre, at risikoen for ulykker øges. Det er vigtigt, at de personer
som arbejder med eksplosivstoffer er godt instrueret og at man i videst muligt om-
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gang ikke får eller har et tidspres på sig, således at man får tid til at gøre tingene ordentlig og i den planlagte rækkefølge.
Det skal indskærpes at:
der skal forefindes en skriftlig sprængplan for udførelse af sprængningsarbejde
og den skal foreligge før arbejdets udførelse
personer som udfører sprængningsarbejde skal være under ledelse af en kyndig sprængningsleder og personer som hjælper med arbejdet skal være instrueret i arbejdet
der skal anvendes eksplosivstoffer af ordentlig kvalitet og egnet til formålet, opladningen skal udføres som foreskrevet, afdækning skal udføres omhyggeligt
og med tilstrækkelig mængde af egnede materialer
personer, som rydder op efter sprængningsarbejde, skal være grundigt instrueret i arbejdets udførelse. Hugning på eksplosivstoffer antænder eksplosivstoffer
og selv skovlen på en gravemaskine kan antænde eksplosivstoffer.
Efter nær-ved-hændelsen efter ulykken med 3 tilskadekomne, har foreningen på initiativ fra bygherren på projektet hvor ulykken indtraf, og sammen med Dansk Byggeri
indkaldt Arbejdstilsynet, politiet og Ingeniørregimentet til møde d. 23. maj 2017, med
henblik på hvilke erfaringer som er indhentet og hvad kan vi gøre for at forhindre gentagelse.
Foreningens bestyrelse har i forbindelse med nærværende generalforsamling udarbejdet rettelser til foreningens anvisninger og bestyrelsen vil overveje om yderligere
justeringer skal ske.
Om yderligere tiltag skal træffes er til diskussion i bestyrelsen.
Det er bestyrelsens klare ønske og krav, at vi alle skal komme sikkert hjem efter udført arbejde og omverden skal have sikkerhed for, at vi ikke springer over og tager
chancer og risici, som kan give skader på tredje mand og tredje mands ejendom.
Bestyrelsen vurderer som helhed, at foreningens otteogtyvende år har været et hårdt
år som følge af ulykker og hændelserne som nævnt.
Bestyrelsen ser frem til et fortsat aktivt virke i 2017 med sigte på såvel øget sikkerhed
under anvendelse af sprængteknik, som på at fremme de enkelte medlemmers interesser.
Lad tankerne gå til de som er kommet til skade. Bestyrelsen takker for fremmødet.
……….
Her efter spurgt Erik Lauritzen, om bestyrelsens beretning gav anledning til nogen
spørgsmål og kommentarer. Der var få kommentarer, som blev anført og rettet af formanden.
Bestyrelsens beretning blev efterfulgt af applaus.
3. Forelæggelse af regnskab
Lars-Ole Andersen gennemgik regnskabet. Der har været et overskud på 26.524 kr.
De tab der har været på debitorer, har modtaget rykkere. Såfremt rykkere ikke betales, udmeldes medlemmet automatisk af foreningen.
Herefter applaus.
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4. Fastlæggelse af indskud og kontingent for det næstfølgende regnskabsår
Bestyrelsen foreslog, at kontingentet fortsætter uændret. Der var ingen indvendinger.
Forslaget blev vedtaget med applaus.
5. Valg af bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant
Johan Finsteen Gjødvad, Poul-Richard Ebbesen, Mikkel Lerdrup
Suppleanter på valg:
Kenneth Wegge
Samtlige opstillede blev genvalgt.
6. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant
Revisor på valg: Reider Darre og Lars-Ole Andersen.
Begge blev genvalgt med applaus.
Revisorsuppleant på valg: Tony Poulsen; som blev genvalgt med applaus.
7. Sager til behandling
Ingen sager under dette punkt.
8. Eventuelt
Reider Darre havde en kommentar om, at foreningens medlemmer skal bestræbe sig
på at efterleve de regler, som foreningen selv har været med til at lave. Dette mødte
fuld opbakning fra de tilstedeværende.
DSF´s årspris blev givet til Søren Erik Strunge Truelsen.
Referent
Simon Stig-Gylling

Godkendt af dirigent

Erik K. Lauritzen
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