SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND

Sanering av PCB-haltiga fogar
Svenska Fogbranschens Riksförbund har sedan 1998 bedrivit ett
omfattande arbete med att utveckla metoder för att på ett säkert sätt ta
bort PCB-haltig fogmassa ur byggnader. Sedan 1999 har vi
regelbundet anordnat kurser för att sprida kunskap om metoden och
våra erfarenheter till byggbranschen.
Kursen vänder sig i första hand till entreprenörer och
saneringspersonal som planerar att arbeta med PCB-sanering men är
även lämplig för t.ex. projektledare. Kursen behandlar utöver
saneringsteknik även den bakgrund man bör känna till för att rätt
förstå och arbeta med PCB-problemet.
Miljöbalken kräver att saneringsarbetet utförs med bästa
tillgängliga teknik. Entreprenören måste arbeta på ett sätt som är
säkert för miljön, för de boende och för saneringspersonalen. Det är
därför vanligt att många beställare och kommunernas miljökontor,
som är tillsynsmyndighet, kräver att 100% av saneringspersonalen har
genomgått SFR:s kurs.
Första kursdagen behandlas bakgrunden till PCB-frågan, lagstiftning, egenskaper och hälsoeffekter hos PCB och hur man identifierar
och inventerar PCB-haltiga fogmassor. Vidare beskrivs förordningen SFS
2007:19 som utfärdats. Andra dagen ägnas åt arbetsmetoder, maskiner,
verktyg, skyddsfrågor, avfallshantering och kvalitetssäkring mm.
Kursdokumentation ingår, däribland SFR:s handledning Sanera
PCB-haltiga fogar.
Inplastat deltagarintyg och kursdiplom lämnas vid kursens slut.

Välkommen med din anmälan!
Ring Johan Olofsson, 070-308 99 46
om du vill veta mer. Du kan också sända e-post till:
kansliet@sfr.nu

Program
Dag 1 – Introduktion och bakgrund

•
•
•
•
•
•
•
•

Vad är PCB?
Användning av PCB
Hälso- och miljöeffekter
Byggsektorns åtagande och PCB-förordningen
Fastighetsägarens krav på entreprenören
Lagstiftning
Identifiering och inventering
Skriftligt prov 1

Dag 2 – Arbetsmetoder
•
•
•
•
•
•
•
•

Anordnande av arbetsplats/förberedelser
Skydd för miljö och boende
Arbetarskydd och arbetsmiljö
Maskiner och verktyg
Teknik och utförande
Hantering av avfall
Kvalitetssäkring
Skriftligt prov 2

Kursledare är Johan Olofsson, SFR

Ort

Tid

Anmälan

Lokal

Kursavgift: 7000 + moms
Medlem i SFR: 3500 + moms
Anmälan är bindande. Deltagarnamnet får dock ändras. Vid
avbokning senare än 10 dagar före kursstart debiteras 50%
av kursavgiften. Vid avbokning senare än 1 vecka före kurs
eller vid uteblivande, debiteras hela kursavgiften
I avgiften ingår förmiddagskaffe, lunch, eftermiddagskaffe
samt kursdokumentation. Hotellrum ingår ej och bokas av
deltagarna själva.

SVENSKA FOGBRANSCHENS RIKSFÖRBUND

Anmälan / Deltagare

.................................................
.................................................
.................................................
.................................................
Företag...........................................................................
Adress:..........................................................................

Maila eller ring kansliet:
Mobil: 070-308 99 46
kansliet@sfr.nu

Kurs nr

