Provtagarutbildning
Personal inom industriella och kommunala anläggningar som utför flödesmätning och provtagning
ska kunna visa att de besitter erforderlig kompetens. Enligt Naturvårdsverkets föreskrift SNFS
1990:11 ska provtagare antingen ha genomgått en 2 dagars kurs enligt angivet program eller
besitta kompetens som motsvarar denna utbildning.
Vi har härmed glädjen att inbjuda till en utbildning tänkt för personal som utför utsläppskontroll och inte har erforderlig kompetens eller behöver en uppfräschning av
kunskaperna för att tillse att kvalitetssäkringen upprätthålls.

Upplägg
Utbildningen är utformad efter de krav som
Naturvårdsverket ställer i SNFS 1990:11.
Utbildningen ger den kunskap och praktiska
erfarenhet som krävs för att utföra provtagning
och flödesmätning på ett kvalitetssäkrat sätt.
Utbildningen avslutas med ett behörighetsprov.
Godkänt prov ger deltagarna ett certifikat som
visar på att deltagarna uppfyller gällande
lagkrav.

Program
Dag 1 kl 09.00-17.00
 Kvalitetssäkrad utsläppskontroll och
analys
 Miljölagstiftning inom berört område
 Egenkontroll och kontrollprogram
 Provtagning och provhantering
Dag 2 kl 08.00-16.30
 Flödesmätning
 Utrustning, val och skötsel
 Praktiska övningar avseende
provtagning och flödesmätning
 Sammanfattning
 Kursprov, genomgång av provet
Under utbildningen kommer vi att varva teori
med övningsuppgifter och egna diskussioner.

Varmt välkomna!

Omfattning
Utbildningen omfattar totalt 2 dagars utbildning
inklusive kursprov.
Mål
Samtliga deltagare ska kunna utföra
kvalitetssäkrad provtagning och flödesmätning
samt erhålla certifikat som visar behörighet för
vattenprovtagning och flödesmätning vid
utsläppskontroll i enlighet med
Naturvårdsverkets krav.
Kursdokumentation
Kompendium med presentationsmaterial som
används i utbildningen samt certifikat vid
godkänt kursprov.
Tid och plats
Enligt överenskommelse.
Kostnad
7 900 kr SEK/deltagare.
Minst 8 och max 12 deltagare.
Kursmaterial, fika och lunch båda dagarna
ingår. Kostnader för resa och övernattning
tillkommer.
Föredragshållare
Vid utbildningen medverkar Alexandra Frost och
Fredrik Wolff. Föredragshållarna har mångårig
erfarenhet av vatten- och avloppsreningsverk,
miljölagstiftning och egenkontroll.
Anmälan
Bokning av utbildningen liksom anmälan sker till
Fredrik Wolff via mail: fredrik.wolff@bgm.nu
eller på telefon: 076-854 87 51. Fredrik svarar
även på frågor om utbildningen och upplägg av
denna.

