ADR

ADR Farligt Gods priser og tilmelding
Økonomi:
Der opkræves et deltagergebyr på kurserne efter gældende regler.
ADR Beviset koster 270 kr.

Farligt Gods
Gyldighed 5 år

Der kan søges om løntabs- og befordringsgodtgørelse, samt tilskud fra eventuelle
kompetencefonde.

Tilmelding:
Skal ske gennem www.efteruddannelse.dk eller www.amu-vest.dk

Yderligere information
www.amu-vest.dk
www.efteruddannelse.dk

Vi tager bøvlet
med administration
uddannelser og kurs af
er

Vi fjerner en tung byrde fra
virksomheden og tilbyder GRATIS
FULL SERVICE administration af
uddannelser for alle virksomheder

Hør mere her 7914 0322

AMU-Vest
Spangsbjerg Møllevej 304-306
6705 Esbjerg Ø
T: +45 7914 0322
inst@amu-vest.dk
www.amu-vest.dk
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FULL SERVICE
administration
af uddannelse

Varighed: 5 dage

ADR Farligt Gods
For at forbygge ulykker er der indført krav om, at chauffører og
andre personer med arbejdsopgaver vedrørende vejtransport af
farligt gods skal have et ADR Bevis.

Kursusbetegnelse

Varighed

AMU Nr.

ADR Grund – Klasse 1 og Tank.

5,4 dage

47696

Grund

3 dage

46905

Grund + tank

4,7 dage

47701

Grund + klasse 1.

3,6 dage

47694

Grund + tank + klasse 1

3,3 dage

47716

Grund

1,7 dage

47706

Grund + tank

2,7 dage

47714

Grund + klasse 1

2,3 dage

47707

Supplerings kurser:

Kursusbeskrivelse
ADR Grundkursus (3 dage) minimumskrav
Grundkurset kan suppleres med Tank, Klasse 1 og Klasse 7.
Tank - kørsel med en kapacitet som er større end 1.000 liter for
faste tanke og 3.000 liter for tankcontainere.
Klasse 1 - sprængfarlige stoffer som fyrværkeri.
Klasse 7 - radioaktive stoffer. (1 dag)
Samlet uddannelse op til 5 dages varighed.
Repetitionsuddannelse
Et ADR-bevis er gyldigt i fem år. Chauffører kan forny deres bevis
ved, at gennemføre et repetitionskursus, inklusive eksamen, i året op
til ADR-bevisets udløbsdato.
Vilkår for efteruddannelsen
Efteruddannelsen afholdes som AMU-kursus . Du eller din
virksomhed kan derfor søge løntabsgodtgørelse efter gældende
regler.

ADR Repetition:

Se aktuelle opstartsdatoer på www.amu-vest.dk

Sådan får du dit ADR Bevis
Når du er færdig med din efteruddannelse, sørger AMU-Vest for, at
der bliver sendt ansøgning om, at du skal have dit bevis.
Der udstedes ikke et midlertidigt ADR Bevis til dig, det originale bevis
sendes til dig med posten, når betalingen er gennemført.
Betingelser:
Man skal som minimum have kørekort B eller til traktor (motorredskab).
Til repetitionskurserne skal man have et gyldigt ADR bevis, dette
skal forevises AMU-Vest.
ADR beviset skal medbringes under kørsel og på forlangende
forevises for politiet. Du kan få en bøde, hvis du ikke medbringer
beviset under kørslen.

