Välkommen till en kurs om sanering av PCB i byggnader!
Vi som bjuder in till saneringskurs är: BFB (Branschorganisationen för Byggnadsberedning,
tidigare Riv- och Saneringsentreprenörerna och Håltagningsentreprenörerna) i samarbete med
Miljökonsultgruppen i Stockholm.
Tid
Plats
Avgift

Anmälan

Tisdag 2019-09-24 kl 12.30 – ca 17.00 plus
onsdag 2019-09-25 kl 8:00 – ca 16:30
Hotell Scandic 25, Burgrevegatan 25, Göteborg
7 000 kr + moms per person för icke medlemmar i BFB,
4 000 kr + moms per person för medlemmar.
I priset ingår kurslitteratur och förtäring under dagarna, eventuell övernattning
tillkommer.
Anmäl senast den 4 september 2019.
Anmälan fyller du i på blanketten för komplett saneringskurs som finns på
www.sanerapcb.nu och mejlar till gunilla@rexmiljokonsult.se . Alternativt skriver du in
motsvarande uppgifter i mejlet.
Anmälan är bindande efter den 4 september. Vid avanmälan efter den 4 september
debiteras halva avgiften. Uteblir deltagare utan avanmälan debiteras hela avgiften.
Det går bra att skicka en kollega som ersättare vid förhinder.

Målgrupp
Alla som är intresserade av att få kunskap om sanering av fogmasor med PCB, särskilt byggnadsarbetare och arbetsledare som ska arbeta med sanering samt ledare för saneringsföretag.
Kursens innehåll
Den första dagen ger en allmän information om PCB: bakgrund, hälso- och miljöeffekter, lagkrav på
sanering, kommunernas handläggning, lite om saneringsarbete, avfallshantering, skyddsåtgärder
och arbetsmiljö. Den riktar sig till fastighetsägare, konsulter, miljöhandläggare på kommunerna och
som en första del för entreprenörer och andra som vill gå en hel PCB-saneringskurs.
Den andra dagen är en fördjupning till en hel saneringsutbildning, med avsnitt om arbetsmetoder och
verktyg, avfallshantering, miljöskydd, arbetsmiljö m m.
Syfte
Syftet är att deltagarna ska få tillräckliga kunskaper för att kunna utföra PCB-sanering på ett bra och
miljöanpassat sätt eller kunna göra upphandling och kontroll av sanering. Deltagarna får kursintyg.
Program – se separat dokument.
Kurslitteratur
 Folkesson I: Sanera PCB-haltiga fogar. Svenska Fogbranschens Riksförbund. (1999, senare
reviderad).
 Branschrekommendation för åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor. Grundad på
rapporten "Åtgärder vid sanering av PCB-haltiga fogmassor – Studie och rekommendationer om
skyddsåtgärder, utrustning och rutiner" Riv & Saneringsentreprenörerna, 2006.
 Kursdokumentation med alla bilder som visas.
Föreläsare
Gunilla Bernevi Rex, Rex Hus & Miljökonsult, är delägare i Miljökonsultgruppen i Stockholm. Gunilla
har arbetat med Kretsloppsrådets PCB-projekt (1998 – 2002) samt utvecklingsprojekt om PCB i
byggnader. Gunilla har informerat om PCB på kurser och seminarier, via webbplatsen
www.sanerapcb.nu m m sedan 1998.
Igor Kecskés Maconkai, Rivningsentreprenad Group Skandinavien AB och BFB (medverkar dag 2).
Igor startade 2001 ett entreprenadföretag som bland annat arbetar med sanering av PCB i
byggnader och har erfarenhet från många saneringsentreprenader. Igor är ledamot i BFB:s styrelse.

