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Generel dispensation fra krav til fornyelse af sikkerhedsrådgiverbeviser

Trafikstyrelsen dispenserer ved dette brev fra den i bekendtgørelse nr.
543 af 12. juni 2012 om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt
gods fastsatte bestemmelse om at sikkerhedsrådgiverbeviser har en
gyldighedsperiode på 5 år.
Det betyder, at sikkerhedsrådgiverbeviser udstedt efter bekendtgørelse nr. 543, der udløber eller er udløbet i perioden 1. marts 2020 til 1.
september 2021, vil være gyldige til og med den 30. september 2021.
Dispensationen finder kun anvendelse for kørsel i Danmark.
Baggrund for dispensationen
Trafikstyrelsen lægger ved dispensationen vægt på at det, pga. restriktionerne som følge af COVID-19, har været nødvendigt at udskyde afholdelsen af repetitionseksamener for sikkerhedsrådgivere. Der
er derfor en gruppe af sikkerhedsrådgivere der ikke har haft mulighed
for at gå til repetitionseksamen, i denne periode.
Uden en forlængelse af gyldighedsperioden af sikkerhedsrådgiverbeviser, vil der derfor være personer der ikke har mulighed for at varetage deres virke som sikkerhedsrådgivere. Trafikstyrelsen har allerede
modtaget flere dispensationsanmodninger fra sikkerhedsrådgivere.
Tidligere har problemstillingen været løst ved at forlænge gyldigheden
af sikkerhedsrådgiverbeviserne i bekendtgørelser med hjemmel i Lov
om epidemier m.v. (epidemiloven). Den seneste ændring af loven
(LOV nr. 285 af 27. februar 2021) har medført at sådanne bekendtgørelser ikke kan have en gyldighed af mere end 4 uger ad gangen,
hvorfor det vil være forbundet med en vis usikkerhed at fortsætte
med denne fremgangsmåde.
Styrelsen har derfor valgt at forlænge gyldigheden af sikkerhedsrådgiverbeviser udstedt efter bekendtgørelse nr. 543, inden for rammerne af de to multilaterale aftaler Multilateral Special Agreement 1/2021
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RID og M334 (ADR). Styrelsen finder det sikkerhedsmæssigt forsvarligt at forlænge gyldigheden, inden for de i de to aftaler angivne perioder, da der udelukkende er tale om en forlængelse af beviser for sikkerhedsrådgivere der allerede har bestået den grundlæggende sikkerhedsrådgivereksamen, på et tidligere tidspunkt.
Da de multilaterale ikke tillader at gyldighedsperioden forlænges længere end til den 30. september 2021, kan styrelsen ikke på nuværende tidspunkt forlænge gyldigheden af sikkerhedsrådgiverbeviser yderligere end i denne dispensation. Det forventes at være tilstrækkeligt,
da den udskudte repetitionseksamen forventes afholdt i september
2021.
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