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Vi uddanner folk

Farligt gods

10
04

03
19

Sikkerhedsuddannelse 
ved farligt gods 
(Gælder ved transport af farligt 
gods i mængder, der ikke overstiger 
frimængden)

Deltageren kan, efter gennemført ud-
dannelse og med baggrund i tildelte 
ansvarsområder og arbejdsopgaver, 
udføre arbejdet med forberedelser til 
transport, samt af- og pålæsning af 
farligt gods, i henhold til bestemmel-
serne i ADR, kapitel 1.3. 

Kursusnumer: 45259, 1 dag

Grundkursus  
- Vejtransp. af farl. gods i 
emballage

Deltageren kan efter gennemført ud-
dannelse, og udstedt ADR-bevis, vare-
tage transport af farligt gods i embal-
lager.
 
Kursusnumer: 46905, 3 dage

ADR Grund- og Specialise-
ringskursus - Tank + Kl. 1
Deltageren kan efter gennemført 
uddannelse, og udstedt ADR-bevis, 
varetage transport af farligt gods i 
emballager og tanke - inklusive gods 
hørende til klasse 1, men med und-
tagelse af gods hørende til klasse 7. 
Uddannelse og eksamen gennemfø-
res i henhold til Beredskabsstyrelsens 
retningslinjer.

Kursusnumer: 47696, 5 dage

Husk vi tilbyder også 
løbende ADR repetitions-
kurser: 
Grundkursus: 
Kursusnr. 47706, 1,7 dage 
Grundkursus + Klasse 1: 
Kursusnr.  47707, 2,3 dage
Grundkursus + Tank: 
Kursusnr. 47714, 2,7 dage
Grundkursus + Tank + Klasse 1: 
Kursusnr. 47716, 3,3 dage

Økonomi under  
uddannelsen
Der opkræves en deltagerbetaling 
efter gældende regler. Se takster for 
deltagerbetaling på vores hjemmesi-
de.

Deltagere, som er i AMUs målgruppe, 
har mulighed for at søge om løntabs-
godtgørelse under kurset. 
 
Deltagere, som har mere end 24 km 
fra bopæl til uddannelses stedet og 
retur, har ret til befordrings tilskud. 
Det gælder dog ikke, hvis der er tale 
om virksomhedsforlagt undervisning. 
Befordringstilskud søges i forbindel-
se med tilmelding til AMU-kurser via 
www.amu-fyn.dk.

Tilmelding og  
yderligere information
 Kursussekretær 
 Helle Martinussen
 Tlf. 63 13 53 85
 hm@amu-fyn.dk

Gå ind og følg AMU-Fyn på:


