4. september 2009
Informationsskrivelse nr. 72.
1.

STATUS.
Som følge af den almindelige afmatning i bygge- og anlægssektoren har der i den seneste
tid været stille på sprængningsområdet.
Foreningen kan oplyse, at der er foretaget sprængning af 12 vindmøllefundamenter på
Avedøre Holme, hvor 12 300 KV møller er blevet nedrevet og skal erstattes af 3 store 3,6
MW møller. Den fremtidige fjernelse af disse fundamenter ligner en ganske god sprængningsopgave. I øvrigt skal det bemærkes, at dekommissionering af vindmøller både til
lands og til havs rummer et væsentligt potentiale for sprængningsarbejder.

2.

OPBEVARING AF EKSPLOSIVSTOFFER.
Med henvisning til ny bekendtgørelse nr. 362 af 15 maj 2008 om eksplosivstoffer og nye
stramme regler for opbevaring, skal det til orientering oplyses at den første ansøgning om
dispensation er fremsendt til politiet.
Der er medlemmer af foreningen som har forsøgt at etablere magasinering i grusgrave og
på landejendom og her er man stødt ind i problemer med at der skal søges om tilladelse
hos kommunen og at en del instanser i den sammenhæng skal høres. Med andre ord et
meget stort administrativt arbejde bliver sat i gang. Foreløbig er begge forsøg strandet på
modvilje hos de berørte kommuner.
Vi skal kraftigt opfordre medlemmerne til, at få igangsat processen med fornyelse af tilladelser til opbevaring, og at man ikke skal bliver overrasket over at hele processen kan tage rigtigt lang tid.
Foreningen stiller op med hjælp med ansøgning og udvikling af nogle standard modeller
for hvorledes en sikker opbevaring kan gennemføres. Det er vigtigt at sikkerheden er i
højsæde og alt inden for rimelige økonomiske rammer.

3.

REFERATER FRA GENERALFORSAMLINGEN OG MEDLEMSMØDET I FORÅRET.
Vedlagt som bilag.

4.

GENERALFORSAMLING 2010.
Næste generalforsamling og medlemsmøde er planlagt til
Tid:

Onsdag d. 21. april 2010 kl. 1530

Sted:

PALACE HOTEL, Rådhuspladsen 57, 1550 København V
Dansk Sprængteknisk
Forening
Postboks 1401
Smedeland 7
DK-2600 Glostrup

Tel.: + 45 43 43 18 10
Fax.: + 45 43 43 22 70

Nordea A/S:
22170065 238918

E-mail: dsf@orica.com

IBAN: DK37 2000
0065 238 918

homepage:
www.explosives.dk

SWIFT: NDEADKKK
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5.

EFEE.
EFEE NEWSLETTER (sidste udgave) er tilgængelig på EFEE hjemmeside med bl.a. en
liste over kommende internationale aktiviteter af interesse for foreningens medlemmer jf.
vedlagte fil.
Se EFEE hjemmeside, som kan findes via link på DSF’s hjemmeside.
DSF bliver repræsenteret på EFEE Council-mødet den 9. – 10. oktober 2009 i Paris,
Frankrig af Johan Finsteen Gjødvad og Finn Syndberg.

6.

MEDLEMMØDE.
Foreningen har undersøgt mulige sprængningsopgaver rundt om i landet, men det har ikke været muligt at finde opgaver, der har en tilstrækkelig stor seværdighed at vi kan retfærdiggøre en fælles besigtigelse. Derfor vil der ikke blive gennemført noget efterårsmøde
i 2009.
Bestyrelsen vil dog – som sædvanlig - være opmærksom over for enhver lejlighed som
byder på interessante emner for et medlemsmøde i løbet af efteråret 2009 og vinteren
2010.

Med venlig hilsen
Dansk Sprængteknisk Forening
Finn Syndberg
sekretær

