TEKNISK INFORMATION
Vedligeholdelseskursus i regler og omgang med
eksplosivstoffer
Kurset henvender sig til sprængteknikere, arbejdsledere og ingeniører m.v. som for mere end 5 år siden har
gået på kursus i sprængteknik eller har anden sprængteknisk uddannelse. Kurset sigter på at opfriske og
ajourføre viden inden for,
-

spræng- og tændmidler,
sikkerhedsbestemmelser, love og bekendtgørelse omkring anvendelse, opbevaring, transport og
håndtering m.v.

Varighed og forelæsere
Kurset har en varighed på minimum 8 timer og afsluttes med én skriftlig prøve. Afholdes kurset i tilknytning
til et grundkursus eller efter aftale, har kurset en længere varighed. Der udstedes kursusbevis til deltagere,
der har bestået prøven med tilfredsstillende resultat, samt Dansk Sprængteknisk Forenings sprængningscertifikat hvis forudsætningerne er opfyldt.
Forelæsere og instruktører er personer med lang praktisk erfaring og specialuddannelse indenfor de respektive
fagområder. Der undervises på dansk, og der udleveres dansk kursusmateriale.

Tilmelding
Tilmelding kan ske enten på telefon +45 43451528 eller skriftligt til info@dexploc.com. Ved tilmelding oplyses
virksomhedens fulde navn og CVR-nummer, ordregiverens navn og evt. EAN-nummer, og på deltageren det
fulde navn, e-mailadresse og telefonnummer samt om hvor og hvornår man sidst har deltaget i et kursus i
sprængteknik. Efter modtaget tilmelding fremsendes skriftlig bekræftelse samt kursusprogram.

Pris
Pris 2022 for Vedligeholdelseskursus i regler og omgang med eksplosivstoffer er
kr. 4.800,00 excl. moms og kr. 6.000,00 incl. moms
I prisen indgår kursusmateriale, frokost samt kaffe.

Kursusindhold
KURSUSINDHOLD
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TEKNISK INFORMATION
Kursustidspunkt
KURSUSTIDSPUNKT
DATO
Klokkeslæt

UGE 8/2022
24 februar
08:30-17:00

Vi forbeholder os ret til at aflyse kurserne, såfremt der ikke er et tilstrækkeligt antal deltagere.

Kursussted
Oplyses ved tilmelding.

Bemærkning
Kurset indbefatter uddannelse i henhold til 1.3 i ADR-bestemmelserne.
Personer, der transporter farligt gods under frimængden, skal som minimum uddannes i henhold til kapitel 1.3 i ADRbestemmelserne. Uddannelsen består i en grunduddannelse, som skal sikre, at personen er bekendt med de generelle
bestemmelser i ADR. En funktionsspecifik uddannelse, som skal sikre, at personen er mere udførligt uddannet i de
regler i ADR, der berører den pågældendes arbejdsområde. En sikkerhedsuddannelse, som skal sikre, at personen
kender til de risici, der er forbundet med farligt gods, og procedure for sikker håndtering og optræden i nødsituationer.
Uddannelsen som man modtager skal kunne dokumenteres og skal periodisk suppleres for at tage højde for ændringer
i reglerne. Dokumentation for at man opfylder kravene skal foreligge i form af en bemærkning på uddannelsesbevis
fra grundkursus i sprængteknik – Detaljer fra den modtagne undervisning skal opbevares af arbejdsgiveren og
arbejdstageren.
Der udstedes ikke ADR kursusbevis for førere af køretøjer med FARLIGT GODS.

Godkendelse
Kurset er godkendt af Naalakkersuisut/Grønland Regering, af Departementet for Forskning og Miljø iht.
Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 14 af 21. august 2006 om eksplosive stoffer, §§ 82, 84 og 91, jf. e-mail
af 25.02.2021 og sagsnummer på 2021 – 5120.

Generelle salgs- og leveringsbetingelser
Dexploc generelle salgs- og leveringsbetingelser af 2021.04.10 er gældende.

Ansvarsfraskrivelse
© 2021 DEXPLOC A/S. Alle rettigheder forbeholdes. Alle oplysningerne i dette dokument er kun til orientering og kan ændres uden
varsel. Da DEXPLOC A/S ikke kan forudse eller kontrollere de betingelser, som disse oplysninger og dets produkter kan anvendes
under, skal hver bruger gennemgå oplysningerne specifikt i forbindelse med den tilsigtede anvendelse. I det maksimale omfang,
som loven tillader det, fraskriver DEXPLOC A/S sig udtrykkeligt alle garantier, udtrykkelige såvel som underforståede, herunder
garantier for nøjagtighed, ikke-overtrædelse og underforståede garantier for salgbarhed eller egnethed til et bestemt formål. DEXPLOC A/S fraskriver sig udtrykkeligt – og holdes uden ansvar for – ethvert ansvar eller tab som følge af brug af eller tillid til oplysningerne i dette dokument.
Ordet DEXPLOC med tilhørende logo er varemærker tilhørende DEXPLOC A/S.
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