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1. MEDLEMSMØDE EFTERÅRET 2008.
Efterårets medlemsmøde er endnu ikke fastlagt, og det er usikkert om der findes et
passende tema for afholdelse af et medlemsmøde.

2. NY BEKENDTGØRELSE OM EKSPLOSIVSTOFFER
BEK nr. 362 af 15/05/2008 Bekendtgørelse om eksplosivstoffer er vedtaget og med
ikrafttræden den 1. november 2008.
Der er flere punkter der har og får stor betydning for medlemmernes arbejde med
sprængstoffer og følgende skal nævnes, dog uden at listen er komplet:
- Nye sikkerhedsafstande og skærpede krav for opbevaring af eksplosivstoffer er indført.
Har man en tilladelse til opbevaring da får man lov til at foretage opbevaring i henhold til
denne, men den dag tilladelsen udløber da skal den nye opbevaring følge
bekendtgørelsen. Foreningen skal opfordre medlemmerne til at kontrollere udløbsdatoen
for den eksisterende opbevaring og i god tid (min. 1 år før udløb) skal man igangsætte
arbejdet med om den eksisterende tilladelse vil kunne fortsætte eller om der skal findes
alternativ/nyetablering sted.
- For at måtte flytte eksplosivstoffer (uden for eget anlæg) skal man have en
overførselstilladelse. En sådan tilladelse udstedes af politiet.
- Der skal føres nøje kontrol af tilgang og afgang af eksplosivstoffer og per 31.12 skal
det indsendes en kopi af fortegnelsen til politiet.
- Tilladelser meddeles kun til personer, herunder juridiske personer, der har en rimelig
interesse i at få tilladelse til eksplosivstoffer, og kun til erhvervsmæssig brug.
- For at få tilladelse til eksplosivstoffer skal man fremlægge bevis for et af
Justitsministeriet godkendt kursus i eksplosivstoffer eller som i øvrigt kan godtgøre at
have de fornødne faglige kundskaber.
- Rigspolitiet kan i særlige tilfælde meddele privatpersoner tilladelse til at erhverve,
anvende, opbevare og overføre eksplosivstoffer.
DSF står til rådighed vedr. evt. forståelsesspørgsmål.
Bekendtgørelsen kan i sin fulde ordlyd ses via link på DSF’s hjemmeside
Det skal til orientering oplyses at foreningen har rettet henvendelse til Rigspolitiet med henblik
på en nærmere drøftelse af de praktiske forhold og konsekvenser for alle parter.
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3.

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGEN OG MEDLEMSMØDET I FORÅRET.
Begge referater kan ses på DSF’s hjemmeside.

4.

EFEE.
Der er udsendt ”Call for Papers” vedr. 5th EFEE World Conference 26. – 28. april 2009 i
Budapest, Ungarn jf. vedhæftede fil. Filen findes I øvrigt også på www.efee.eu.
EFEE NEWSLETTER JUNE 2008 er tilgængelig på EFEE hjemmeside med bl.a. en liste
over kommende internationale aktiviteter af interesse for foreningens medlemmer.
Se EFEE hjemmeside, som kan nås via link på DSF’s hjemmeside.
DSF bliver repræsenteret på EFEE Council-mødet 3. - 4. oktober 2008 i Aachen,
Tyskland af Johan Finsteen Gjødvad og Finn Syndberg.
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