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Informationsskrivelse 55.
Generel medlemsinformation.
Vedlagt fremsendes:
-

Referat af Generalforsamling afholdt den 22. april 2004.
Referat fra Medlemsmødet afholdt den 22. april 2004.
Medlemsliste pr. 19. juli 2004.
DSF anvisning nr. 6.
Call for papers The 3rd. EFEE World Conference on Explosives and Blasting, 2005.

Medlemsmøder.
Der har været afholdt medlemsmøde den 22. april 2004 i forbindelse med Generalforsamlingen. (Se referaterne).
Næste medlemsmøde afholdes
Torsdag den 28. oktober 2004 hos
Søværnets Minørtjeneste
Kongsøre
Grønlandsvej 14
Hølkerup
4500 Nykøbing Sjælland
(se KRAK på Internettet)
Mødetid kl. 1300 præcis udenfor Hovedvagten (der kræves samlet adgang og indkørsel !).
Herefter besøger vi Søværnets Minørtjeneste, som nu er samlet i Kongsøre efter udflytningen
fra Holmen. Minørtjenesten foretager bl.a. al ammunitionsrydning i vand, dvs. i havet og i søer
mv.
Afslutning kl. ca. 1630.
Bindende tilmelding skal ske til DSF på 43 43 18 10 eller på dsf@eu.dynonobel.com senest
mandag den 18. oktober kl. 12.

Dansk Sprængteknisk
Forening
Postboks 1401
Smedeland 7
DK-2600 Glostrup

Tel.: + 45 43 43 18 10
Fax.: + 45 43 43 22 70
E-mail:
dsf@eu.dynonobel.com
homepage:
www.explosives.dk

Nordea A/S:
2226 0065 238918
Giro nr.:
3 99 48 48
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Diverse orienterende:
1.
Medlemsliste.
Der er sket en del opdatering med hensyn til kontaktpersoner, adresser og nye medlemmer,
hvorfor en ny og opdateret medlemsliste er vedlagt.
2.
Anvisning nr. 6.
Vedlagt fremsendes DSF anvisning nr. 6, Sikkerhedsstyring ved sprængningsarbejder. I
tilknytning til anvisningen er der udarbejdet en lang række bilag og praktiske eksempler som
ikke er trykt og udsendt. Bilagene kan derimod hentes kvit og frit fra foreningens hjemmeside.
Bilagene er i MS-Word format og er til fri afbenyttelse.
Anvisningen inkl. bilagene kan hentes ned fra DSF’s hjemmeside i sin fulde ordlyd og er nu
gældende.
Anvisningen henvender sig til virksomheder (arbejdsgivere), der i fagentreprise skal udføre
sprængningsarbejder. Anvisningen gennemgår Arbejdsmiljølovens bestemmelser om
planlægning af bygge- og anlægsarbejder, der vedrører udførelse af sprængningsarbejder.
Sprængningsarbejder skal ifølge Arbejdsmiljøloven betragtes som farligt arbejde, og der skal
foreligge en skriftlig Plan for Sikkerhed og Sundhed (PSS).
Anvisningen indeholder retningslinier for såvel Arbejdsprocesvurdering (APV) som Plan for
Sikkerhed og Sundhed (PSS) og giver en række eksempler på APV henholdsvis PSS for
udførelse af sprængningsarbejder.
Denne anvisning er udarbejdet af Dansk Sprængteknisk Forening (DSF), og den anvendes af
DSF medlemmer som praktisk rettesnor for udarbejdelse af plan for sikkerhed og sundhed ved
sprængningsarbejder. Anvisningen har endvidere været diskuteret med repræsentanter fra
Arbejdstilsynet, og deres kommentarer og input er indarbejdet i anvisningens afsnit.
3.
Anvisning nr. 5.
DSF anvisning nr. 5 har fået nyt navn og hedder fremefter ”Sprængtekniske formler og
tabeller”. Anvisningen med nyt navn bliver ikke trykt, men kan hentes på foreningens
hjemmeside.
4.
Anvisning nr. 1 og 3.
DSF anvisning nr. 1 og 3 er under revidering.
5.
Omtale.
Efter afholdt generalforsamling og medlemsmøde har DSF har været positivt omtalt i både
LICITATIONEN og MESTERTIDENDE, og medlemmerne opfordres til at tegne annoncer i
disse med omtale om, at man er medlem af DSF. Foreningens logo må anvendes af foreningens
medlemmer og mangler I et logo – kan dette rekvireres.
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6.
Øresundsbroen.
De øvre grænser for, hvor meget eksplosivt gods der må transporteres på Øresundsbroen, er
blevet sat ned. Fra den 7. april må en lastbil højst fragte eet tons netto eksplosivt gods. Den
tidligere grænse var 5 ton. Ændringen bliver også gennemført på Øresundsjernbanen i løbet af
året.
Transport af alle typer farligt gods på Øresundsbroens motorvej er fortsat kun tilladt i
tidsrummet mellem kl. 23.00 og 06.00.
7.
Artikler m.v.
Der har den 17. maj 2004 været publiceret en artikel i Jyllandsposten med opfølgning i TV.
Artiklen og indslaget i TV handler meget kort om, hvor let det kan være at skaffe sig adgang til
eksplosivstoffer. Med baggrund i truslen om terror er der sat spørgsmålstegn ved, om det kan
være rigtigt, at det skal være så let.
Det skal her pointeres, at DSF IKKE er enig i de kritikpunkter, der blev fremført, og at
kritikken anses at være rettet mod forhold uden for Danmark. Forud for at artiklen blev skrevet,
var DSF blevet kontaktet og har henvist til, at DSF er i dialog med Politimesterforeningen
omkring administration af loven.
Arbejdet med at justere i administration af loven er godkendt af Justitsministeriet, og der føres
også dialog med Politiet om terrortruslen, og hvilke tiltag der kan gøres.
Det er derfor vigtigt at huske følgende:
• Tilladelse til opbevaring af eksplosivstoffer skal haves og tilladelsen skal være gyldig
(tilladelser har normalt en løbetid på 5 år).
• Før nøje bog over tilgang og afgang af eksplosivstoffer i opbevaringsskabet.
• Kopi af tilladelse til køb bør altid medbringes, således at legal adgang til
eksplosivstofferne altid kan dokumenteres.
• Har man ikke facilitet til opbevaring af eksplosivstoffer, skal en sådan facilitet
anskaffes, eller man skal efter arbejdstids ophør altid destruere ikke forbrugte
eksplosivstoffer.
• Hold ekstra øje med de eksplosivstoffer man medbringer på sprængpladsen og hav styr
på medbragt mængde, forbrugt mængde og den mængde man bringer retur.
• Får man stjålet eksplosivstoffer eller har mistanke om, at eksplosivstoffer muligvis er
stjålet fra ens arbejdsplads, skal tyveriet straks anmeldes til politiet.
• Er der uvedkommende som viser interesse for ens sprængningsvirksomhed, skal dette
straks anmeldes til politiet.
8.

Foreningens hjemmeside.
Husk
• at friske billeder af sprængninger er altid velkomne og vil blive lagt på forenings
hjemmeside
• at links til egen hjemmeside oprettes til foreningens medlemmer
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• at links oprettes til lovstof og myndigheder med relevans til sprængningsarbejder,
• at anvisningerne lagt på hjemmesiden er beskyttet med password, som alene er
forbeholdt foreningens medlemmer (og kan rekvireres hos foreningen).

European Federation of Explosives Engineers.
Der har været afholdt møde i EFEE i juni i Moskva, hvor Næstformand og sekretær deltog.
Der arbejdes bl.a. på at indføre et individuelt medlemskab, hvorved f.eks. enkeltpersoner
og/eller firmaer i de enkelte lande kan blive medlemmer.
Dette vil fremme kontaktfladen for EFEE og styrke organisationens muligheder for påvirkning.
På DSF’s hjemmeside kan man finde stien til seneste EFEE Newsletter.
The 3rd EFEE World Conference on Explosives and Blasting Technique afholdes 13-16
september 2005 i Brighton, England. Call for papers er vedlagt og foreningens medlemmer
opfordret til at indsende forslag til foredrag. Er der behov for hjælp med at skrive abstract og
foredraget, skal man være velkommen til at kontakte foreningen.
Yderligere informationer, forhåndstilmelding og tilmelding mv. til konferencen kan ses og ske
på
www.efee-web.org ,
hvor øvrigt stof vedrørende EFEE også kan findes. Bemærk at hjemmesiden er helt ny.
Næste bestyrelsesmøde i EFEE afholdes i København d. 31. juli ved Jørgen Schneiders
foranstaltning.
Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening
Finn Syndberg

