KURS I
FARLIG AVFALL
2012

Hva er egentlig farlig avfall?
Når blir avfall til farlig avfall?
Lovverket sier at alle som genererer mer enn ett kilo farlig avfall årlig, er pliktig
til å levere det inn til et godkjent mottak for farlig avfall.

Har du oversikt over situasjonen i din bedrift?
Kurset varer en hel dag, og omhandler bl.a. dette:
hva er farlig avfall

transport-klassifisering

lov- og regelverk

emballering av farlig avfall

gruppering av farlig avfall

videre behandling av farlig avfall

deklarasjonsskjema

omvisning på mottak for farlig avfall

Kurset passer for alle som har med avfall å gjøre, særlig miljøansvarlig,
øvrig HMS-personell, material-, lager- og driftsoperatører.
Det kreves ingen spesielle forkunnskaper, og det vil utstedes kursbevis
etter fullført kurs.

Når skal deklarasjonsskjema for farlig avfall fylles ut?

Hvilket avfallsstoffnummer skal
brukes?

Hva skjer om
skjemaet ikke er
fyllt ut riktig?

Hva betyr
EAL-kode?

Hvordan vet
man om avfall er
farlig
gods(ADR/IMDG)?

Hva er halogener
og tungmetaller?

Hvem skal
underskrive
skjemaet?

Deklarasjonsskjema for farlig avfall skal alltid fylles ut, - ett skjema for hver
type farlig avfall som leveres.

I løpet av kurset vil du få svar på ovennevnte
og andre spørsmål om farlig avfall.
Kurset holdes i SARs lokaler i Oljeveien 5 i Tananger.
Til lunsj serveres det koldtbord, mens kaffe,
te og frukt er tilgjengelig hele dagen.

Påmelding kan skje inntil kursstart, under forutsetning av ledig kursplass.
Påmeldingen er bindende, og gjøres ved å fylle ut informasjonen under og
sende denne til SAR v/Opplæringsansvarlig, Postboks 83, Oljeveien 5, 4056
Tananger.
Påmelding kan også skje elektronisk, ved å sende de samme opplysningene via e-post til kurs@sargruppen.no, og merke e-posten ”kurs”.
Ved påmelding vil det sendes ut bekreftelse/velkomstbrev med informasjon om kurset og stedsbeskrivelse.
Navn: ______________________________________________________________
Stilling/arb.sted: _____________________________________________________
Adresse: ____________________________________________________________
Postnr: _______________ Poststed: _____________________________________
Tel: _______________________________________________________________
E-post: _____________________________________________________________
Evt. annen fakturaadresse:
Adresse: ____________________________________________________________
Postnr: _______________ Poststed: _____________________________________

PÅMELDING

Heldagskurs i farlig avfall
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2012

Kryss av for hvilket kurs påmeldingen gjelder:

KURSSTED OG VARIGHET

SAR Tananger, Oljeveien 5, Tananger. Kursene varer fra kl. 0900 – ca. 1530.
Dersom det er et tilstrekkelig antall deltakere, er det mulighet for å avholde kurs også andre
steder i landet. Kostnader til reise og opphold vil da kommer som tillegg.

AVBESTILLING

Påmeldingen er bindende. Avbestillinger 15 dager før kursdato, faktureres ikke.
Avbestillinger mellom 14 og 6 dager før kursdato, belastes med halv kursavgift. Ved
avbestillinger senere enn 6 dager før kursdato, eller ved manglende oppmøte, belastes full
kursavgift. Det er mulig å sende en annen person enn den påmeldte ved evt. forfall. SAR
tar forbehold om gjennomføring/deltagerbegrensning.

