TM 48 - Risikobekendtgørelsen

Formål:

Temadag om risikobekendtgørelsen

Målgruppe:

Alle myndighedspersoner der arbejder med
risikovirksomheder: Planmedarbejdere og
miljøsagsbehandlere i kommuner, Arbejdstilsynet,
Politiet, lokale beredskaber og Miljøstyrelsen

Sted:

Sinatur Hotel Storebælt, Østerøvej 121, 5800 Nyborg

Tidspunkt:

31. august 2017 kl. 10.00-15.00

Program:

-

Arbejdet med sårbarhedsvurderinger og sikringsplaner
på kolonne 3 virksomheder.
Klimatilpasning – hvordan inddrages dette hensyn i
risikoarbejdet?
Arbejdstilsynets retningslinjer for vurdering af
sikkerhedsdokumentation.
Erhvervsstyrelsens arbejde med risikovirksomheder og
forholdet til den nye planlov og vejledningen om
statslige interesser.

Om eftermiddagen afholdes en række workshops i mindre grupper bl.a. om
samarbejdet om tilsynsprogrammer og udfordringer i forhold til planlægning
omkring risikovirksomheder.
Den endelige dagsorden fastlægges senere.

Arrangører:

Christina Ihlemann, Miljøstyrelsen, chihl@mst.dk

Deltagerantal:

Minimum 80 deltagere og maks. 100 deltagere

Pris:

Medlemmer kr. 850,-. Ikke medlemmer kr. 1.350,-

Tilmelding:

Senest den 19. juli 2017. Tilmeldingen er bindende

Dagsorden for temadag om risikobekendtgørelsen
d. 31. august 2017

Formiddag 10-12
Oplæg af 15-30 min:
- Status på risikobekendtgørelsen og implementering af Seveso III
- Arbejdstilsynet om risikobekendtgørelsen og implementering
- Rigspolitiet sårbarhedsvurdering og sikringsplaner
- Erhvervsstyrelsen: Ny planlov og hensynet til risikovirksomheder
- Kystdirektoratet: vurdering af klimascenarier
- Beredskabsstyrelsen: Regler for brandfarlige og brændbare væsker –
væsentlige ændringer pr. 1. januar 2017.
Frokost 12 til 12.45
Eftermiddag 12.45 til 15.15
Workshops af ¾ t varighed:
Runde A (12.45 til 13.30)
1a. Revision af sikkerhedsdokumentation:
- Hvordan sikrer vi som risikomyndigheder en smidig proces?
- Hvilke udfordringer giver myndighedssamarbejdet?
- Hvilken rolle spiller forskelle mellem reglerne i den lovgivning, som hver
myndighed administrerer?
2a. Tilsynsprogram:
3a. Hvad rører sig internationalt? Tendenser og nyttige publikationer
- Ejerskifte
- Fjernstyrede industrivirksomheder
- EU’s arbejde med ’Common Inspection Criteria’
- Snitflader mellem sårbarhedsvurderinger og sikkerhedsarbejdet

Runde B (fra 13.45 til 14.30)
1b. Ny på risikoområdet:
- Introduktion til de grundlæggende processer i sagsbehandlingen
- Introduktion til risikohåndbogen
- Hvilke særlige udfordringer er der på risikoområdet?
- Hvordan inddrages planhensyn?
2b. Ældning af installationer
- Overblik over kritiske komponenter
-Inddragelse af inspektioner og sikkerhedsdokumentation
3b. Hvad rører sig internationalt? Tendenser og nyttige publikationer
- Ejerskifte
- Fjernstyrede industrivirksomheder
- EU’s arbejde med ’Common Inspection Criteria’
- Snitflader mellem sårbarhedsvurderinger og sikkerhedsarbejdet

Ikke medlemmer kan tilmelde sig via denne blanket
Tilmelding snarest muligt og senest den 19. juli 2017
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