Uppdateringskurs för

GASFÖRESTÅNDARE

MÅL
Utbildningens mål är att uppdatera deltagarnas kunskaper inom gasföreståndarens ansvarsområde.
Deltagare skall tidigare ha genomgått gasföreståndarutbildning.

Utbildningen innehåller följande moment
•

Egenskaper hos brandfarliga varor (gaser och vätskor) ur säkerhetssynpunkt

•

Innehåll i tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor

•

Ändringar i lagstiftning på gassäkerhetsområdet de senaste 3 åren.

•

Gasföreståndarens ansvar och befogenheter via delegation

•

Genomgång av gällande anvisningar för biogasanläggningar och tankstationsanvisningar

•

Riskutredningar för biogasanläggningar (produktionsanläggning och fordonsgasanläggning)

•

ATEX-direktivet i svensk lagstiftning

•

Explosionsskyddsdokumentets funktion och innehåll inklusive säker avställning och
gasfrihetsförklaring
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•

Kraven för tredjeparts- och egenkontroll samt hur kontrollresultatet skall dokumenteras

•

Kraven på uppmärkning

•

Gasvarningssystemets funktion och innehåll i beredskapsplan.

•

Brandfarliga vätskors egenskaper samt gällande lagstiftning för cisterner med brandfarlig vätska.

Telefon
+46-73-502 00 95
Fax
+46-11-13 31 04

E-post
anna.vestling@nitoveskonsulterna.com
Hemsida
www.nitoveskonsulterna.com

Org. Nr
556757-1285
Innehar F-skattsedel
Bankgiro
310-9931

KURSINFORMATION
Kursledare
Anna Vestling, Nitoves AB
Anders Magnusson, Nitoves AB
Kursavgift
3 700 kr
I priset ingår utbildningsdokumentation, lunch och fika

Tid och plats
Växjö 21/2 2018, kl. 10.00-16.00
Clarion Collection Hotel Cardinal
https://www.nordicchoicehotels.se/hotell/sverige/vaxjo/clarion-collection-hotel-cardinal/

Anmälan
Via hemsida: www.nitoveskonsulterna.com.
Via telefon: 073 – 50 200 95
Avbokning
Vid avbokning senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva kursavgiften.
Vid avbokning senare än 7 dagar före kursstart debiteras hela kursavgiften.
Utbildningsplatsen får överlåtas till annan deltagare. Kontakta oss via mejl eller telefon vid sådant tillfälle.

Frivillig litteratur
Möjlighet finns att beställa följande litteratur i samband med kursanmälan.
Beställd litteratur kan ej avbokas.
Alternativt beställs litteraturen direkt från Energigas Sveriges hemsida:
www.energigas.se/publikationer/normeranvisningar
•
•
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Anvisningar för biogasanläggningar BGA 2017.
1 500 kr + frakt
Energigasnormer EGN 2017.
4 500 kr + frakt
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