Miljökonsultgruppen i Stockholm i samarbete med Miljöförvaltningen i Stockholm inbjuder till en
halvdagskurs för miljöinspektörer och konsulter:

Sanering av fogmassa med PCB
Tid
Plats
Avgift
Anmälan

2015-12-01 kl 12.00 – ca 16.00
Miljöförvaltningen Stockholm, Fleminggatan 4 (Tekniska Nämndhuset), Stockholm
2 900 kr + moms. Avgiften inkluderar eftermiddagskaffe och dokumentation.
Anmäl så snart som möjligt eller senast den 20 november 2015.
Anmälan fyller du i på blanketten som finns på www.sanerapcb.nu och mejlar till
gunilla@rexmiljokonsult.se. Alternativt skriver du in motsvarande uppgifter i mejlet.
Vid avanmälan efter den 20 november debiteras halva avgiften. Uteblir deltagare utan
avanmälan debiteras hela avgiften. Det går bra att skicka en kollega som ersättare vid
förhinder.

Målgrupp
Miljöinspektörer, konsulter m fl som ska beställa och/eller kontrollera sanering av PCB i byggnader.
Syfte
Syftet är att den som gått kursen ska förstå hur en sanering bör göras och vilka krav som kan ställas på
entreprenören samt hur saneringen kan upphandlas och kontrolleras. De ska också veta något om hur en
inventering går till och bör redovisas.
Deltagarna får kursintyg.
Program
Tid ca Avsnitt
12:00
Välkomna, Christer Edvardsson, Gunilla Bernevi Rex
Presentation och bakgrund
Kort om inventering
Lagstiftning och hur den kan tolkas
13:10
Förberedande miljöskydd, utvändig och invändig sanering
Maskiner, verktyg och arbetsteknik, problem vid sanering
13:50
Kaffepaus
14:15
Entreprenörens kvalitetsarbete, beställarens upphandling och kontroll, miljökontorets tillsyn
14:35
En beställares erfarenheter, Mikael Andersson och Mats Hedmark
Så arbetar Miljöförvaltningen i Stockholm, Christer Edvardsson
Gemensam diskussion

Föreläsare
Christer Edvardsson, chef företagsenheten på Stockholms miljöförvaltning.
Gunilla Bernevi Rex, arkitekt och byggnadsingenjör, arbetar som miljökonsult sedan 1997 och är
delägare i Miljökonsultgruppen i Stockholm. Gunilla har arbetat med information, utvecklingsprojekt,
utredningar och utbildning om PCB i byggnader sedan 1998. Miljökonsultgruppen informerar om PCB
på sanerapcb.nu.
Mikael Andersson, miljöcontroller Locum med ansvar för byggnadsföroreningar, markföroreningar och
radon.
Mats Hedmark, byggnadsingenjör, arbetar med miljöinventeringar, radonutredningar, fuktproblem,
täthetsprovningar, sjuka-hus-utredningar, mätningar m m.
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