Kap. 1.3 grunduddannelse

Uddannelse af personer involveret i transport af farligt gods
Lager og administration

www.renonord.dk

Kurset afvikles hos I/S Reno-Nord, Farligt Affald, Langerak 21, 9220 Aalborg Øst
Pris pr. deltager 1.300,- kr. ex. moms (inkl. kursusmappe og forplejning).
Små hold på 4 - 6 kursister, sikrer bedre læring.
Kurset giver den grundlæggende og lovpligtige introduktion til regelsættet omkring farligt gods, og giver tilladelse til at
transportere farligt gods under frimængden

Kurset varer én dag kl. 9.00 – 14.00
Kursusindhold:
Kurset giver en gennemgang af de grundlæggende regler
omkring farligt gods:









Krav til uddannelse og ansvar
Identifikation og klassifikation af farligt gods
LQ og frimængder
Sammenlæsning og mærkning af køretøjer
Mærkning af kolli
Emballagegodkendelser
Transportpapirer og øvrige dokumenter

Lovgivning:
Personer, hvis opgaver vedrører transport af farligt gods ad vej,
skal i et omfang der svarer til deres ansvarsområder og opgaver,
være uddannet i de krav der stilles til transport af sådant gods.
Personalet skal være uddannet i henhold til kap.1.3.2 i ADR
konventionen, før de må påtage sig ansvar, og de må kun udføre
funktioner, som de ikke har uddannelsen til, under direkte opsyn af
uddannet personale.

Tilmeldinger:
Oplysninger om navn og fødselsdato på kursisten
fremsendes ved tilmelding.
Kontakt I/S Reno-Nord pr. mail eller telefonisk
Ændringer:
I/S Reno-Nord forbeholder sig ret til at aflyse eller
flytte kurset til et andet tidspunkt ved for få
tilmeldinger, ligesom kurset ved overtegning flyttes
til et andet sted.
Afbudsgebyr:
Afbud meddeles så tidligt som muligt, dog senest 2
arbejdsdage inden kursets start.
Ved afbud mindre end 2 arbejdsdage før, eller ved
udeblivelse, opkræves 25 % af kursusafgiften.
Virksomheden kan vederlagsfrit sende en anden
medarbejder.

Der udstedes et kursusbevis efter gennemførelse af
prøve med tilfredsstillende resultat.
Praktiske oplysninger:
Der serveres morgenbrød, kaffe/te/juice og frokost.
Kursisten skal møde i almindeligt tøj.

Tlf.: 98 15 45 30
farligtaffald@renonord.dk

