
Begränsade mängder farligt gods / Tillstånd för hanteirng av brandfarlig vara   

3 okt. 2013 

Företag som hanterar, transporterar eller avsänder 

begränsade mängder (limited quantities) farligt 

gods måste vara förtrogna med villkoren som 

gäller för detta. 

Vi inbjuder därför till en kortfattad kurs  

 

Transport av farligt gods i 

begränsade mängder och  

Tillstånd för hantering av 

brandfarliga varor / aerosoler. 

Näringslivets Hus, Storgatan 19                                
(nära T-station Östermalmstorg)                                                           

Torsdag 3 okt. 2013                                      
13.00 – 16.00 

 
Syftet med den här genomgången är att kortfattat 

informera om vad som är nödvändigt att känna till 

om att hantera, transportera och avsända farligt 

gods i begränsade mängder och att informera om 

nyheterna i lagstiftningen som gäller tillstånd för 

hantering av brandfarliga varor (inkl. aerosoler). 

 

 

Föreläsare:  Anna Melvås                                      

 Håkan Järvelid 

 

Regelverken säger att personal som i sitt arbete 

deltar i transporterna av farligt gods ska ha 

utbildning / vara förtrogen med villkoren, och 

företaget är skyldigt att spara utbildningsintyg! 

 

 

Vid denna genomgång av villkoren för att lagra 

och hantera farligt gods som begränsad mängd 

kommer vi kortfattat att gå igenom det viktiga att 

känna till, bl.a. 

  

- Allmänna bestämmelser och svensk lagstiftning 

- UN-nummer 

- Krav på förpackningar 

- Tunnelrestriktionskoder 

- Krav på märkning och etikettering 

- Uppgifter som avsändare av begränsad mängd   

  måste lämna till transportörer och rederier 

- Krav på frakthandlingar för begränsad mängd 

- Jämförelse mellan transportsätten  

- Krav på arkivering av utbildningsintyg 

 

 

Lagstiftningen som gäller tillstånd för hantering  

av brandfarlig vara uppdateras och kommer att 

publiceras inom kort. Vi kommer att gå igenom 

nyheterna i lagstiftningen med fokus på 

aerosoler, som inte tidigare har varit inkluderade. 



Begränsade mängder farligt gods / Tillstånd för hantering av brandfarlig vara   

3 okt. 2013 

ANMÄLAN SKICKAS TILL LORENA COSTA, KANSLIET 

senast 13 september (Se bifogad fil) 
  

 

Kursintyg enligt kraven i ADR-S kapitel 1.3 utfärdas på kursen. 

 

Kursansvariga är Håkan Järvelid, kansliet, av MSB godkänd säkerhetsrådgivare för transport av farligt gods 
och Anna Melvås, kansliet. 

  

 

Vid återbud tidigare än 1 vecka före kursstart debiteras 50% av kostnaden. Vid återbud senare än 1 vecka före 
kursstart eller vid uteblivet deltagande debiteras full avgift. Det går bra att utse ersättare vid förhinder. 

Vid fulltecknad kurs eller för få deltagare ber vi att få återkomma med nytt alternativt kurstillfälle. 

 

Ev. frågor: hakan.jarvelid@ktf.se Tel. 08-7838246, mobil 073-6795639 

  anna.melvas@ktf.se Tel. 08-783 8249, mobil 070-8942946 

 

Deltagaravgift: 
 

Transport av farligt gods i begränsade mängder    

och tillstånd för hantering av brandfarliga varor (inkl. aerosoler) 

      

SEK 1.600.-  (medlemsföretag) 

SEK 1.900.-  (ej medlemsföretag) 

      

Kursdokumentation och eftermiddagskaffe ingår.    
  

Lagstadgad moms tillkommer.  
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