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Det kan du se frem til ...

Ændringerne i farligt gods lovgivningen
Oplag set med brandvæsenets øjne

Workshops

Onsdag den 28. oktober 2020
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Arbejder du med farligt gods? Har du brug for indsigt i de kommende lovændringer, der kan have betydning for din 
virksomhed, og overgangsordninger der måtte udløbe lige om lidt? Synes du samtidig, det kunne være spændende at 
få indblik i de tanker og overvejelser der følger med, når brandvæsenet skal forholde sig til dit oplag af farligt gods? 

Derudover kan du som deltager også se frem til muligheden for at deltage på 2 ud af 3 workshops, “Kemisk APV - en 
praktisk gennemgang”, “Sig farvel til dit affald” og “Støttefunktioner”. 

PRAKTISK INFORMATION 

Registrering/morgenmad

Ændringer i farligt gods reglerne 2021
v. Mikkel Schneekloth, Operation Manager Dangerous Goods
v. Camilla Jeannett Dahl, Dangerous Goods Safety Advisor

Dit oplag set med brandvæsenets øjne 
v. René Ruusunen, Brandingeniør og Brandefterforsker

Frokost

Workshop 1

Eftermiddagskaffe og networking

- Lokaleskifte -

Workshop 2

- Lokaleskifte -

De sidste spørgsmål og tak for i dag!

FÅ DEN SENESTE VIDEN OM FARLIGT GODS

Kl. 08:00-09:15

Kl. 09:15-10:30

Kl. 10:30-11.45

Kl. 11:45-12:30

Kl. 12.30-13:45

Kl. 13:45-14:15

Kl. 14:15-14:20

Kl. 14:20-15:30

Kl. 15:30-15:35

Kl. 15:35-16:00

DATO / Den 28. oktober 2020

TID / 08:00 - 16:00

STED / HUSET Middelfart, Hindsgavl Allé 2, DK-5500 Middelfart

PRIS / kr. 1950 ekskl. moms

TILMELD / Tilmeld her

GRATIS EN-TIL-EN MØDE / Mange personer er involveret i håndtering af farligt gods f.eks. salg, 
marketing og indkøb. Det kan være en vanskelig opgave at besidde sådan en støttefunktion, hvis det 
ikke er stillingens primære opgave. Med dette en-til-en møde vi I få sparring og input til rollen som 
støttefunktion til farligt gods. Tilmeld her

https://www.bvhse.dk/kurser/aabne-seminarer/farlig-gods/
https://bureauveritas.nemtilmeld.dk/89/
https://bureauveritas.nemtilmeld.dk/89/


Ændringer i farligt gods reglerne 2021 

Hvilke ændringer er der fælles for alle, i de enkelte regelsæt, og hvilke overgangsbestemmelser  
er nye, hvilke udløber, og hvad kan det få af konsekvenser for din virksomhed. En oversigt over  
alle ændringer udleveres sammen med gennemgangen af overgangsbestemmelserne.
Ved Camilla Jeannett Dahl, Dangerous Goods Safety Advisor 
Ved Mikkel Schneekloth, Operation Manager Dangerous Goods 
 
Dit oplag set med brandvæsenets øjne

Du kender din egen virksomhed og dit oplag. Du har måske lige haft besøg af brandinspektøren 
og efterfølgende undret dig over, hvordan din virksomhed ser ud set gennem hans eller hendes 
briller? 

Vi får besøg, af en der har arbejdet hos en brandmyndighed, herunder sagsbehandlet og foretaget 
brandsyn på nogle af Danmarks største virksomheder. Han har ligeledes stået på virksomhederne, 
når der skulle slukkes ildebrand og står der i dag ofte når der efterfølgende skal kigges på, hvorfor 
det gik som det gik. Det bliver et indlæg, hvor vi sammen dykker ned i de tanker brandinspektøren 
gør sig før, under og efter et uheld. Indlægget slutter af med en praktisk øvelse. 

Ved René Ruusunen, Brandingeniør og Brandefterforsker

Valget er dit - vælg mellem workshops
Efter frokost afholdes workshops, og du kan vælge 2 af følgende 3 emner.

 
Workshopemne 1: “Kemisk APV - en praktisk gennemgang”

Vi bruger vores egne værktøjer bl.a. fra CHESS, og bruger det til at udfylde et APV skema, der kan 
danne baggrund for gennemførelse af den kemiske APV med medarbejderne.  
Du får udleveret et skema til hjemmeanvendelse. 
 
Ved Jette Røgen, Senior Consultant and Certified Dangerous Goods Advisor

 
Workshopemne 2: “Sig farvel til dit affald”

En praktisk opgave, hvor vi gennemgår et værktøj vi har udviklet til få sendt affald afsted efter 
reglerne i enten ADR eller Bekendtgørelsens bilag 2. Oplysningerne i SDS anvendes aktivt i vores 
værktøj, og workshoppen ender med at du står med muligheden for at bruge det samme værktøj.

Ved Camilla Jeannett Dahl, Dangerous Goods Safety Advisor 
Ved Lotte Børsen Nielsen, Operation Manager Chemicals

 
Workshopemne 3: “Støttefunktioner”

Håndtering af farligt gods fra udvikling, over indkøb til produktion og færdig varelager involverer 
mange forskellige afdelinger og personer. Ikke alle personer er opmærksomme på deres egen 
rolle i dette flow. Vi prøver ved hjælp ”Møllehjulet” at vise, hvordan virksomheden selv kan skabe 
overblik over involveringen i farligt gods flowet med henblik på at rykke stolene sammen, så der 
ikke falder afgørende informationer mellem dem.

Ved Allan Bracher, Dangerous Goods Safety Advisor

HOVEDEMNER I PLENUM

Jette Allan

MikkelCamillaLotte

René



HAR DU FORRESTEN SET?

Inden for kort tid udkommer ADR Konventionen 2021, og det betyder, at der træder nye regler i kraft fra 1. januar 2021.

Kender du de nye regler eller ønsker du at opdatere dine viden, så kan du med fordel tilmelde dig kurset “Nye regler 
2021 (ADR-IMDG-IATA)”. Kurset giver dig overblik over de ændringer, der er til dansk og international lovgivning. 

Deltager du på kurset, får du indsigt i:

Kurset medfører, at deltageren overholder uddannelseskravet i ADR og IMDG kapitel 1.3.

TILMELDING TIL NYE 
REGLER 2021 (ADR-IMDG-IATA)

DATO / 9. december 2020

STED  /  Bureau Veritas HSE, Oldenborggade 25-31,
               DK-7000 Fredericia     

Varighed / Kursets varighed er 1 dag

Pris / Prisen på kurset er kr. 3.930 ekskl. moms                                                                                             

TILMELD  / Tilmelding til Nye Regler 
                    2021 (ADR-IMDG-IATA) skal ske her
                   

Bureau Veritas   
Oldenborggade 25-31

DK-7000 Fredericia
www.bvhse.dk

tlf. +45 7731 1000

 Oversigt over væsentlige ændringer 
 Relevante ændringer udgivet fra UNECE
 Gennemgang af konsekvenser for de væsentligste ændringer
 Afdækning af betydning for egne produkter 
 Kurset omfatter ikke RID-konventionen

https://www.bvhse.dk/kurser/landevej-adr/adr-fornyelseupgrade/

