INBJUDAN
Utbildning för ”Brandskyddsansvarig föreståndare brandfarlig vara”
27:e januari 2016 i Höganäs
M&R Konsulten inbjuder härmed till utbildning för brandskyddsansvarig föreståndare brandfarlig
vara.

Lagstiftningen om hantering av brandfarliga varor ställer krav på föreståndares kunskaper
varför målsättningen är att deltagarna skall få sådan kunskap och information att de kan
tillgodose kravet på kompetens enligt 9§ i lagen (2010:1011) om brandfarliga och
explosiva varor och därigenom utvärdera hanteringen på sådant sätt att de kan genomföra
de åtgärder som behövs för att hanteringen skall anses vara betryggande.
Deltagarna erhåller en handbok med anvisningar och hjälpmedel som t ex kontrollplaner,
checklistor och blanketter som kan behövas i den dagliga verksamheten. Dock ingår inga
föreskrifter då dessa finns tillgängliga på Internet.
Kursdag:
Tid:
Plats:

27:e Januari 2016

Kurskostnad:

2 350 kr/deltagare exkl. moms
I avgiften ingår kurslitteratur, lunch och kaffe

Kl 08.30 – ca14.30
Lokal meddelas vid bekräftelse.

Anmälan
Anmälan, helst per e-post senast 18:e december 2015 till Tord Börjesson
e-post:
tel:
Mobil:

tord@morab.se
08-6444454
070-7640679

Anmälan är bindande. Vid återbud efter 18:e december 2015 debiteras hela kursavgiften
Förutsättning för kursens genomförande är att minst 10 deltagare är anmälda sista
anmälningsdagen.

VÄLKOMMEN!
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Program
Under dagen kommer nedan angivna ämnen att behandlas. Det är dock inte säkert att
detta program kommer att följas då deltagarnas bakgrund och engagemang kan ändra på
innehållet.
08.30

Kursstart och presentation
Olika regler att ta hänsyn till
* lagar och förordningingar m.m.
Brandfarliga varor
* egenskaper
Regler för hantering av brandfarlig vara
* lag och förordning och SÄIFS, SRVFS, MSBFS

ca 10.00

Kaffe

ca 10.15

forts lag, förordning och SÄFIS, SRVFS, MSBFS
* tillstånd, tillståndshavare, handlingar mm
* föreståndare
* försäljningsställen, videofilm "Nödutrymning i varuhus och köpcentra"
* instruktioner
* besök av tillsynsman
*cisterner och rörledningar och andra installationer på en bensinstation
*risker och skyddsåtgärder vid incidenter

ca 11.30

LUNCH

ca 12.15

forts lag, förordning och SÄFIS, SRVFS, MSBFS
*tillstånd till öppen eld och andra ”heta arbeten”
Systematiskt brandskyddsarbete
* vad är systematiskt brandskyddsarbete
* vad menas med brandskyddsansvarig

Ca 13.15

Provskrivning

ca 14.00

Kaffe

ca 14.15

Avslutning
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Anmälan kurs Brandskyddsansvarig föreståndare brandfarlig vara
27:e januari 2016 i Nynäshamn
Anmälan är bindande, vid avanmälan efter 18:e december 2015 debiteras hela
kursavgiften.

Deltagare 1:.…………………………………………………………………… 
arbetsplats: …………………………………..Tel:……………………………
Arbetsplatsadress:…………………………………………………………......
e-post:…………………………………………………………………………..
Deltagare 2:…………………………………………………………………… 
arbetsplats: …………………………………..Tel:……………………………
Arbetsplatsadress:……………………………………………………………..
e-post:…………………………………………………………………………..
Deltagare 3:…………………………………………………………………… 
arbetsplats: …………………………………..Tel:……………………………
Arbetsplatsadress:……………………………………………………………..
e-post:…………………………………………………………………………..

Faktura till
Företag …………………………………………………………………………
Adress ……………………………………………………………………………
Postadress ………………………………………………………………………
Telefon ……………………………………………………………………………
Fax ……………………………………………………………………………….
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Vegetarisk kost
(sätt kryss i rutan)

