
 

 

 

 

Bliv mere tryg ved håndtering af ATEX 

Hver måned behandler du brandsager og 

foretager brandsyn på farlige virksomheder 

hvor der er mulighed for dannelse af 

eksplosive atmosfærer. 

Du kender det, når emnet ATEX pludselig 

dukker en i en sag, du skal pludselig 

forholde dig godkendelse af en ATEX-

vurdering og zoneklassifikationsplan.  

Det kan godt være lidt udfordrende – for  

hvordan er det nu lige med det ATEX? 

Hvad er udfordringen? 

Det svære for dig som sagsbehandler er, at 

du skal kende til de risici der er i forskellige 

brancher, have forståelse for ATEX- 

vurderinger, zoneklassificering og din rolle 

som myndighed. 

På kurset lærer du, hvilke typer risici der 

findes, hvilke regler der gælder og hvordan 

du manøvrerer som myndighed i farvandet 

som vejleder uden at være rådgiver.  

Bliv endnu bedre 

Når du kommer hjem, vil du kunne tale 

ATEX-sproget og have et bedre grundlag for 

at godkende de ATEX-vurderinger og 

zoneklassifikationsplaner du modtager. 

Det er vigtigt med korrekt håndtering af 

ATEX. For løbende brandsyn på 

virksomhederne gør, at du med jævne 

mellemrum skal forholde dig til netop ATEX.  

 

Hvem kan have gavn af dette kursus? 

Kurset er til dig der er myndigheds 

sagsbehandler på ATEX – dig med ansvaret 

for at sikre beredskabslovgivningens 

bestemmelser på området er opfyldt. 

Det kan også være du arbejder som fx 

risikoingeniør i et forsikringsselskab og 

gerne vil vide mere om ATEX og 

beredskabets godkendelser. 

Er det praksisnært? 

På kurset vil det også være muligt at drøfte 

konkrete sager fra din hverdag, hvor du 

kan få trykprøvet dine tanker og få direkte 

feed-back på de spørgsmål du måtte have. 

Lokation 

Afholdes lokalt hos dig for en gruppe af 

dine medarbejdere eller kollegaer. 

Tider og pris  

Kursus tager 3 timer – ring/skriv for pris 

Viden skaber tryghed 

Dette kursus er til dig, der ønsker en 

grundlæggende forståelse for ATEX 

som en del af din sagsbehandling. 

Hvad er det beredskabsmyndigheden 

kigger efter når de behandler ATEX? 
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…hvad nu? 


