2. september 2005

Informationsskrivelse 60.
Medlemsmøder.
Onsdag den 28. september 2005 kl. 1300 hos:
Søværnets Minørtjeneste
Kongsøre
Grønlandsvej 14
Hølkerup
4500 Nykøbing Sjælland
(se KRAK på Internettet)
Dagsorden for medlemsmøde er:
- Velkomst
- Orientering om Søværnets Minørtjeneste, organisation og opgaver i ind- og
udland v/chefen eller næstkommanderende ved Minørtjenesten
- Sprængningsdemo af retningsbestemte ladninger – Dynawell LC – et nyt
produkt markedsført af Dyno.
- Opsamling og spørgsmål
Mødetid kl. 1300 præcis udenfor Hovedvagten (der kræves samlet adgang og indkørsel !).
For at få adgang til militært området skal bindende tilmelding ske til DSF absolut senest fredag
d. 23. september 2005 kl. 1200 på telefon 43 43 18 10 eller på dsf@eu.dynonobel.com.

Diverse orienterende:
Lovgivningen ændres og justeres hastigt og siden sidste informationsskrivelse er der sket
følgende: Politivedtægten er aflyst. Det er vigtigt at bemærke, at kravet om at tilladelse til
sprængning skal indhentes ved udførelse af enhver form for sprængning på civilt område
fortsat er gældende.
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Bekendtgørelse 729 er udgået og erstattet af en ny bekendtgørelse 437, af 06.06.2005,
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods. Den nye bekendtgørelse indeholder en
paragraf 29, som angiver følgende:
Kapitel 6
Sammenlæsning
§ 29. Sammenlæsning af stoffer og genstande skal ske i overensstemmelse med
bestemmelserne i ADR.
Stk. 2. Virksomheder, der udfører sprængningsarbejder, må dog ved national vejtransport på
samme køretøj sammenlæsse detonatorer i forenelighedsgruppe B samt eksplosive stoffer og
genstande i forenelighedsgruppe D, som disse grupper nærmere er defineret i ADR, når disse
stoffer og genstande transporteres fra opbevaringssted til arbejdssted og tilbage igen, og når
følgende betingelser er opfyldt:
1) Der transporteres højst 200 stk. detonatorer i gruppe B.
2) Der transporteres højst 25 kg (netto) eksplosive stoffer og genstande i gruppe D.
3) Detonatorer samt eksplosive stoffer og genstande emballeres hver for sig i UN-godkendt
emballage i overensstemmelse med bestemmelserne i ADR.
4) Afstanden mellem emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder
eksplosive stoffer og genstande, skal være mindst 1 meter. Denne afstand skal sikres
opretholdt ved katastrofeopbremsninger.
5) Emballager, der indeholder detonatorer, og emballager, der indeholder eksplosive stoffer og
genstande, skal være anbragt på køretøjet på en sådan måde, at de hurtigt kan fjernes.
6) Alle øvrige bestemmelser i ADR skal være overholdt.
Denne nye § 29 er en konsekvens af foreningens henvendelse til ministeriet.
European Federation of Explosives Engineers.
Det er fortsat muligt at tilmelde sig til
The 3rd EFEE World Conference on Explosives and Blasting Technique som afholdes 13. -16.
september 2005 i Brighton, England.
Yderligere informationer og tilmelding mv. til konferencen kan ses og ske på
www.efee-web.org ,
Mail-adresse til foreningens medlemmer.
For at spare porto og arbejde med at printe informationer til foreningens medlemmer, anmoder
vi venligst om, at alle medlemmer oplyser foreningen om, hvilken mail-adresse
informationerne skal sendes til.
Er der medlemmer, som ikke ønsker at modtage informationer fra foreningen via. e-mail,
anmoder vi venligst om at blive informeret. Disse medlemmer vil herefter fortsat alene
modtage trykte og postomdelte informationer.
Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening
Finn Syndberg

