Velkommen til
Fagdag Gass 3.9.2013

Velkommen til fagdag gass tirsdag 3. september 2013
Revidert program av 28. august 2013
Fagdagen holdes hos Norske Rørleggerbedrifters Landsforening, Fridtjof Nansens
vei 19, 0369 Oslo (Majorstuen) kart her http://kart.gulesider.no/m/nW68I
Tidspunkt
Emne
Innledere
11:00
Velkommen! Baguetter og kaffe
11:30
Service - kontroll - tilsyn
11:30
13:15
Rapport fra tilsynsaksjonen i april
DSB
Paneldrøfting om dagens kontroll- og
tilsynsordning

13:15
13:30
13:30
14:15

Pause
Hvordan oppfylle kravet til
dokumentasjon?
Mangel ved eller på dokumentasjon er
en av feilene som går igjen i
kontrollene, men hva skal til for å få
dokumentasjonen godkjent?
Web-basert dokumentasjon
tilgjengelig for alle

14:15
14:30

DSB
Oslo Brannvesen
(forespurt)
Norsk Akkreditering
(forespurt)
Brukere
Utførende

Hans Kristian Ulvestad,
Gas Tech
Per-Christian Svendsen,
Boligmappa.no

Pause
Aktuelle saker

14:30

Gassnormen som nettbasert håndbok

15:00

Nytt om TEK 15

15:30

Gass til kunst og industri:
presentasjon av to aktuelle
gassanlegg

Lars Tvedt, Norsk
Gassnorm
Tore Woll, EGN

16:00
Slutt

Geir Hassel, Hagnes VVS

Arrangør: Energigass Norge i samarbeid med Norske Rørleggerbedrifters Landsforening – NRL og
Norsk Gassnorm Drifter
Påmelding til Tore Woll på e-post two@energigass.no
Påmeldingsfrist snarest og senest fredag 30. august.
Deltakervilkår:
For å kunne delta på denne fagdagen må en være medlem i Energigass Norge.
Det er bedriften som er medlem, og de som deltar på fagdagen må være ansatt i en bedrift som er
medlem.
Innmeldingsskjema, vedtekter og kontingentoversikt følger vedlagt. Innmeldingen må være sendt oss
senest 2. september. Medlemmer av NRL betaler i henhold til samarbeidsavtalen halv kontingent.
I tillegg betaler en kun for resten av året. Medlemskap for 2014 tegnes i januar.
Det planlegges en fagdag til denne høsten og flere arrangementer også til våren. Kontingenten
dekkes også foreningens arbeid med saker i forhold til regelverk, kontroll, TEK 15 mv.
Vilkår for medlemskap og mer om Energigass Norge finner en på våre nettsider www.energigass.no
(nye nettsider vil være klare i slutten av august).
Deltakelsen på selve arrangementet er gratis, og hvert medlem kan delta med så mange ansatte en
vil.
Personell fra brannvesen og aktuelle, offentlige myndigheter kan delta som observatør og trenger
ikke å være medlem.
Videre arrangement høsten 2013
Det planlegges en samling i Trondheim 20. – 21. november evt annet sted. Vi møtes til middag på
kvelden den 20. og holder på hele dagen den 21. november.
Tema: Prosjektering av gassanlegg, katodisk beskyttelse av gasstanker mv
Her må en betale kost og losji selv, men ellers ikke noe for selve deltakelsen.

