Ejendomsservice

For ejendomsserviceteknikere:

Sikkerhedsuddannelsen ved farligt gods
Lovpligtig kapitel 1.3-udannelse jf. ADR

• En

funktionsspecifik

uddannelse,

sprøjtemiddel og kvitterer herfor, så er

(håndtering og transport af farligt gods)

som skal sikre, at du bliver mere ud-

AMU-mål:

45259

førligt uddannet i reglerne i ADR,

Varighed:

1 dag

som modsvarer dine opgaver og an-

Eksempel 3

svarsområde.

Hvis du i jobbet som ejendomsservice-

Startdatoer: Ring og hør nærmere

du omfattet af ADR-lovgivningen.

• En sikkerhedsuddannelse, som skal

tekniker transporterer husholdningsaf-

Kapitel 1.3 uddannelsen
målrettet ejendomsserviceteknikere

sikre, at du kender til de risici, der er

fald som for eksempel malingrestester,

forbundet med farligt gods, og pro-

terpentin eller andet relateret til maler-

cedurerne for sikker håndtering og

arbejdet, er du omfattet af ADR-lovgiv-

Uddannelsen henvender sig til dig, som

optræden i nødsituationer.

ningen.

er ejendomsservicetekniker, og som til
daglig arbejder med bl.a. håndtering og

Disse tre elementer indgår altid i uddan-

transport af farligt gods ad vej. Det kan

nelsen, men omfanget af de enkelte ele-

fx være i forbindelse med kørsel til og

menter vil afhænge af personalegrup-

fra genbrugspladser eller ved afhentning

pen og de konkrete opgaver, som den

af benzin på tankstationen – kort sagt

enkelte deltager beskæftiger sig med til

alle de situationer, hvor du enten er af-

daglig.

sender, transportør, modtager, læsser,
pakker eller påfylder af farligt gods. Med

Eksempel 1

arbejdsopgaver som disse er det et lov-

Du er omfattet af ADR-lovgivningen,

krav, at du har kapitel 1.3-uddannelsen.

når du som ejendomsservicetekniker

Uddannelsens indhold
Kort fortalt indeholder uddannelsen i

eksempelvis henter og transporterer 25
liter brændstof fra tankstationen til brug
i maskinparken.

• En grunduddannelse, som skal sikre,

Eksempel 2

at du bliver bekendt med de generel-

Hvis

le bestemmelser i ADR.

ker modtager eksempelvis vaske- eller
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du

som

ejendomsservicetekni-

Tilmelding og læs mere her
www.amunordjylland.dk/sikkerhedsuddannelse-ved-farligt-gods
Kursussted
AMU Nordjylland,
Sofievej 61, 9000 Aalborg
Eller:
Vi kan også afholde kurset ude hos jer i
virksomheden.
Hjælp til tilmelding
Sylvia Svendsen, kursussekretær
e-mail: syl@amunordjylland.dk
Tlf. 9633 2255
Yderligere information
Inger Knudsen, virksomhedskonsulent
Telefon: 9633 2328
E-mail: iknu@amunordjylland.dk
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henhold til 1.3.2 i ADR følgende:

Økonomi
Deltagerpris efter gældende regler.

