Praktiske oplysninger
Dato: 3. april 2017
Tid: 09:00 - 16:30
Sted: Vissenbjerg Storkro, Søndersøvej 30, DK-5492 Vissenbjerg
Pris: 1950 kr. + moms
Tilmelding: her

SEMINAR
- OPLAG & RISIKO

Har du spørgsmål til seminaret, er du velkommen til at kontakte os på
7731 1000 eller

infohse@dk.bureauveritas.com

Som deltager får du:
o
o
o

En god dag med mulighed for sparring
Gode oplæg med udgangspunkt i de nye regler
Kendskab til beredskabets arbejde med den lokale tilpasning

Du bør deltage hvis:
o
o
o

Du gerne vil være med på nye regler i forbindelse med oplag
- manglende kendskab kan få alvorlige konsekvenser
Der opbevares kemikalier i virksomheden
Du arbejder med kemiske stoffer og opbevarer disse

Forudsætning:
Alle kan deltage, men dit udbytte bliver størst, hvis du i forvejen har kendskab
til sikkerhedsdatablade og opbevaring af gods.

Hovedpunkter på dagen
o

o
o

o

o
o

Nationale regler - lokal indsigt v. Jan Lehmann, Trekantområdets Brandvæsen
Kundecase v. Torben Juhl Kristensen, Banedanmark
Hvilke regler findes der for oplag v. Peter Bendtsen, Bureau Veritas HSE
Brandfarlige & brandbare væsker v. Else Marie Nielsen & Peter Bendtsen, Bureau Veritas HSE
Gift, gasser, spraydåser & eksplosiver v. Lotte Nielsen & Mikkel Schneekloth, Bureau Veritas HSE
NEXT STEP, folder og action card

Valget er dit – vælg mellem workshops
Der vil blive afholdt 2 workshops, hvor du kan vælge 2 af 3 spændende
emner:

Dagens spændende program
09:00 - 09:30 Morgenmad / registrering / velkomst

Emne 1: Brandfarlige og brandbare væsker
Oplag af brandfarlige væsker har fået ændret i definitionerne og tilføjet
brændbare væsker, som ikke tidligere har været omfattet af
bekendtgørelse om oplag. Vi sætter fokus på, hvad du skal være
opmærksom på i den nye bekendtgørelse i forhold til tidligere
bekendtgørelse.

09:30 - 10:15 Hvilke regler findes der for oplag?

- Ved Else Marie Nielsen & Peter Bendtsen, begge Bureau Veritas HSE

12:45 - 13:45 Kundecase Banedanmark v. Torben Juhl Kristensen

10:15 - 11:15 Nationale regler - lokal indsigt v. Jan Lehmann, Beredskabsinspektør
11:15 - 11:30 Pause
11:30 - 12:00 Er du omfattet, hvordan finder du ud af det?
12:00 - 12:45 Frokost

13:45 - 14:00 Pause og lokaleskifte
Emne 2: Risikobekendtgørelsens transportklassificering &
miljøstyrelsens værktøj hertil
I 2016 offentliggjorde Miljøstyrelsen et digitalt værktøj, som skal hjælpe
transportvirksomheder, der opbevarer farlige kemiske stoffer i større
mængder, med at afgøre om de er omfattet af reglerne i risikobekendtgørelsen. Få indblik i hvordan Miljøstyrelsens digitale værktøj fungerer
og få det optimale udbytte af det.
- Ved Else Marie Nielsen & Peter Bendtsen, begge Bureau Veritas HSE

Emne 3: Oplag af gift, gasser, spraydåser og eksplosiver
Vi sætter fokus på de produkter du skal være særligt opmærksom på i
din hverdag, hvis du har dem på din virksomhed. Bliv inspireret af dette
spændende oplæg til at arbejde videre med f.eks. giftstoffer, gasflasker,
spraydåser eller fyrværkeri i dit daglige arbejde.
- Ved Lotte B. Nielsen & Mikkel Schneekloth, begge Bureau Veritas HSE

14:00 - 14:45 - Workshop 1 14:45 - 15:00 Pause og lokaleskift
15:00 - 15:45 - Workshop 2 15:45 - 16:00 Pause og lokaleskifte
16:00 - 16:30 NEXT STEP - folder & action card
Hvilke regler findes
der for
16:25
Afslutning
og oplag?
tak for i dag
Der findes en række danske bekendtgørelser, som regulerer og stiller krav til, at
virksomheder med oplag bliver godkendt inden for beredskabslovgivningen. Her får
du en generel introduktion til de danske bekendtgørelser.
- Ved Peter Bendtsen, Bureau Veritas HSE
Nationale regler - lokal indsigt | Myndighedsbehandling og deltage i sagsbehandling
Behandling af gråzoner som skal håndteres fra både myndighed og ”kunde” samt ud fra
spørgsmålet om der er elastik i reglerne eller har vi alle det bedst med ”lovens bogstav”
- Ved Jan Lehmann, Beredskabsinspektør | Myndighed, Trekantområdets Brandvæsen
Er du omfattet - hvordan finder du ud af det?
Overblik over de data/den dokumentation virksomheden skal have for at kunne
vurdere, om man skal søge om godkendelse/eller tage særlige forholdsregler i forhold
til sit oplag. Herunder også sikkerhedsdatablade, oplagstal og flammepunkter.
-Ved Peter Bendtsen, Bureau Veritas HSE

