LAGSTIFTNING, EGENKONTROLL
OCH CERTIFIERINSSYSTEM
för biogasproducerande anläggningar
MÅL
Utbildningens mål är att ge deltagarna grundläggande kunskaper om den lagstiftning som berör
biogasproducerande anläggningar samt fördjupade kunskaper om den egenkontroll som följer av
miljölagstiftningen. Utbildningen ger även kunskap om de två certifieringssystem (SPCR 120 och Revaq)
som berör biogasproducerande anläggningar.

Utbildningen innehåller följande moment
Kl. 10.00 – 16.00
•

Lagstiftning som berör biogasproducerande anläggningar:
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Miljöbalken
Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor med tillhörande förordningar och föreskrifter (Sevesolagstiftning)
EU:s förordning om animaliska biprodukter (EG) nr 1069/2009 och tillämpningsförordning
samt svensk kompletterande lagstiftning
Avfallsförordningen (2011:927)
Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
Statens Jordbruksverks föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket vad avser växtnäring
(SJV 2004:62)
Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor*
ATEX-direktiven*

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om trycksatta och tryckbärande anordningar*
Ansökan/anmälan enligt miljöbalken
Egenkontroll enligt miljöbalken och att skriva miljörapport
Handlingsprogram och säkerhetsledningssystem enligt Sevesodirektivet
Egenkontroll för biogasanläggning enligt EU:s förordning om animaliska biprodukter
Egenkontroll enligt lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande
biobränslen
Certifieringssystemen SPCR120 och Revaq

*för fördjupning avseende denna lagstiftning hänvisas till Nitoveskonsulternas gasföreståndarutbildning
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KURSINFORMATION
Kursledare
Anna Vestling, Nitoves AB, Nitoveskonsulterna och/eller
Anders Magnusson, Nitoves AB, Nitoveskonsulterna
Intyg/Certifikat
Efter avslutad utbildning erhålls ett intyg.
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.
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