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VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2018
Styrelsen för SPT Association,
får härmed avge följande berättelse
för verksamhetsåret 2018.

Styrelsen för verksamhetsåret 2018
Jan-Erik Lindström, SPT/Key Consult AB
SPT Association och landsstyrelse Sverige

Styrelsens arbete

Niklas Nagorny, Elaflex AB

På kongressen 2018 beslutades att SPTs verksamhet skulle bli bättre i respektive land. För att
kunna göra detta minskades styrelsen för SPT
Association från 13 ledamöter till 6 ledamöter. Det
bildades lokala styrelser i varje land. Minst en person från respektive land skall finnas representerad
i styrelsen för SPT Association. Under 2018 har
verksamheten utvecklats mera lokalt.

Jonas Eriksson-Nihlstorp, Afriso AB
SPT Association och landsstyrelse Sverige

Anneli Andersson, Bensinteknik HBG AB
SPT Association och landsstyrelse Sverige

Viktor Aase Jr, Oljeservice AS
SPT Association och landsstyrelse Norge

Styrelsen för SPT Association har under året haft
fem protokollförda styrelsemöten. I Sverige har
landsstyrelsen under året haft fyra protokollförda
styrelsemöten, tre möten via Skype och ett fysiskt
möte. I Danmark har landsstyrelsen har under
året haft tre protokollförda styrelsemöten och
telefonmöten.

Martin Frandsen, FTC AS

I Norge har landsstyrelsen har under året haft två
protokollförda styrelsemöten och två telefonmöten.

Mats Lundh, Norsk Energiteknik AS

I Norge hanteras den dagliga verksamheten
genom SPT Norge AS som är ett helägt bolag till
SPT Association. Medlemskapet för de norska
medlemmarna är i SPT Association

Arild Nordby, Arild Nordby Consult

Årskongressen för 2017 hölls den 14 mars 2018
på Hotel AT SIX, Stockholm. Årsmötet hölls i
samband med SPT Nordic Conference 2018 och
dagen avslutades med en gemensam middag.
Vid utgången av år 2018 var det 113 medlemmar i
SPT, 76 i Sverige, 17 i Danmark och 20 i Norge.
Under 2018 har ett samarbetsavtal slutits med
APEA i UK med syfte att kunna ha informationsutbyte och samarbete kring branschfrågor.
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SPT Association och landsstyrelse Sverige

SPT Association och landsstyrelse Danmark

Marie Borgström, Kvalitetskonsult AB
SPT landsstyrelse Sverige

Stefan Nordahl, Wenström AB
SPT landsstyrelse Sverige
SPT landsstyrelse Norge
SPT landsstyrelse Norge

Øyvind Berdal, BN Entreprenør AS
SPT landsstyrelse Norge

Jan Jørgensen, H. Orloff ApS
SPT landsstyrelse Danmark

Jørgen Jensen, Sune og Jensen Aps
SPT landsstyrelse Danmark

Carsten Gianelli, qa-tech ApS
SPT landsstyrelse Danmark

AKTIVITETER SVERIGE 2018
Genomförda aktiviteter 2018:
Besöka medlemmar.
SPT Nordic Conferens hölls den 14 mars i Stockholm
med 190 deltagare, film från SPT Nordic Conferens finns
att ta del av på www.sptass.eu
Seminarier om Naturvårdsverkets och MSBs nya cisternföreskrifter i samarbete med MSB, Swedac, NV och
SPBI hölls den 6 september. Film från seminariet kan ses
på www.sptass.eu
Uppdateringen av den svenska SPT-utbildningen
Arbeten på drivmedelsanläggningar, Risker – Regler –
Ansvar färdigställdes i december 2018.
Utbildningen hålls via webben eller som lärarledd utbildning.
Branschanpassade utbildningar för SPTs medlemsföretag.
Informera beställare, myndigheter m.fl. om SPT som
branschorganisation har pågått genom branschråd och
kommittéer.
Under året har SPT svarat på remisser från MSB och
Naturvårdsverket.
Kontakter med Naturvårdsverket har resulterat i att NV
kommer att revidera föreskrifterna om sekundärt skydd
under 2019, SPT kommer att ingå i referensgruppen.
Planering av branschdag oktober/november 2019.
6 nyhetsbrev har gått ut i Sverige.
Arbete med att utveckla branschråd, kommittéer och
arbetsgrupper pågår.

BRANSCHRÅD & KOMMITTÉER SVERIGE 2018
Branschråd

Områden och beröring resp. verksamhet

MSB

Föreskrifter, Cisterner, EX, tillstånd mm, samråd & utbildning,
ADR, hantering brandfarliga varor

Naturvårdsverket

Föreskrifter, cisterner vattenskydd, oljeavskiljare, miljöskydd

Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöregler, tycksättning mm

Boverket

Byggregler

SIS standardisering

TK 287 utrustning för bensinstationer (MSB, AV, NV Swedac)

Swedac

Ackreditering, cisterner, OA, BGÅ Steg II, MID (Mät o Flöde)

SPBI

AV, MSB, NV, Boverket, Utbildning, Swedac, bensinstationer
OA mm

Transportstyrelsen

SPBI, Swedac, BGÅ steg II

Kommittéer/
arbetsgrupper
Utbildning

SPTs kurser, OA, branschanpassade kurser

Tekniska kommittéer

Cisterner & rör, pumpar, el/ATEX, Tankbilar,
Oljeavskiljare, Ackriditering,bygg mm

Övrigt

Tillsätts efter behov
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AKTIVITETER
NORGE 2018

AKTIVITETER
DANMARK 2018

Genomförda aktiviteter 2018:

Genomförda aktiviteter 2018:

Ingen nye medlemmer har verken kommet til eller
falt fra i løpet av året, og antallet er fortsatt 20 pr
31/12.
Bransjedag ble avholdt på Radisson Blu Gardemoen 18. oktober, der 66 personer deltok.
Forarbeid til kurs i kontroll av oljeutskiller iht. NS-EN
858 er gjennomført, men er fortsatt en pågående 		
aktivitet.
Det har blitt avholdt 5 GUP kurs der tilsammen 27 		
personer har fått autorisasjon.

Har afholdt temadag for olieselskaber og medlemmer.
Påbegyndt udarbejdelse af, branchestandarder.
Besøgt medlemmer, samt olieselskaber og drivkraft
Danmark.
Vi har styrket samarbejdet mellem SPT og drivkraft
Danmark, gennem øget dialog og samarbejde.
Øget medlemstal – 4 nye medlemmer.
Opdateret SPT uddannelsen, i Danmark.

Planlegging for arbeidsseminar GUP kurs er og 		
seminaret avholdes på Radisson Blu Gardermoen 		
14. Februar 2019.
Bransjedag for 2019 er planlagt, og avholdes på 		
Radisson Blu Gardermoen 17. oktober 2019.

VERKSAMHETSPLAN FÖR 2019
Övergripande målsättning
− Övergripande målsättning
− Stärka SPTs varumärke så att vi blir kända som en kvalitetsorganisation.
− Fokusera på nyttan för medlemmar, anställda, gemensamma kunder,
myndigheter samt SPTs organisation.
− Ökad kommunikation, arbeta med den visuella identiteten via hemsida,
grafisk profil, nyhetsbrev, m.m.
− SPTs utbildningar utökas och uppdateras för att fylla branschkrav.
Målet är att höja statusen för personal inom branschen.
− Efter behov samverka med närstående organisationer i respektive land.
− Samverka med myndigheter i respektive land och myndighet.
− Samverka med beställarorganisationer.
− SPT ska vara remissorgan för branschrelaterade frågor i respektive land.
− Involvera medlemmarna i SPTs arbete, bland annat med kommittéer för t.ex.
utbildning och myndighetskontakter i respektive land.
− Hålla temadagar med aktuella frågor och nyheter i respektive land.
− Utveckla samarbete med andra europeiska organisationer liknande SPT.
− Utveckla SPTs lokala verksamheter i respektive land.
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AKTIVITETER 2019
SVERIGE
Besöka medlemmar.

BRANSCHRÅD
& KOMMITTÉER
SVERIGE 2019

Branschdag oktober/november
Driva och underhålla SPT-utbildningen Arbeten på driv
medelsanläggningar, Risker – Regler – Ansvar genom
webb- och lärarledd utbildning.

Branschråd

Områden och beröring
resp. verksamhet

MSB

Föreskrifter, Cisterner, EX,
tillstånd mm, samråd & utbildning, ADR, hantering brandfarliga varor

Naturvårdsverket

Föreskrifter, cisterner vattenskydd, oljeavskiljare, miljöskydd

Planering av branschdag 2020.

Arbetsmiljöverket

Informera beställare, myndigheter m.fl . om SPT som
branschorganisation.

Arbetsmiljöregler, tycksättning
mm

Boverket

Byggregler

4-6 interna nyhetsbrev och 2 externa nyhetsbrev

SIS standardisering

Utveckla arbetet med branschråd, kommittéer och
arbetsgrupper med hjälp av medlemmarna enligt info till
höger.

TK 287 utrustning för bensinstationer (MSB, AV, NV Swedac)

Swedac

Ackreditering, cisterner, OA,
BGÅ Steg II, MID (Mät o Flöde)

SPBI

AV, MSB, NV, Boverket, Utbildning, Swedac, bensinstationer
OA mm

Transportstyrelsen

SPBI, Swedac, BGÅ steg II

Utbildning kontroll sekundärt skydd (det blir en ackrediterad
kontroll i Sverige)
Ny utbildning i samarbete med MSB för arbete inom
klassade områden, ATEX och brandfarliga varor.
Samverkan med myndigheter och att SPT är en remissinstans för branschen.

NORGE
SPT Norge har ambisjoner om å øke antallet medlemmer i
løpet av 2019.
Besøke medlemsbedrifter.
Planlegging for arbeidsseminar GUP kurs er gjennomført,
og seminaret avholdes på Radisson Blu Gardermoen 14.
Februar 2018.
Fortsette med gjennomføringen av kurs i tilstandskontroll av
GUP tanker.
Ferdigstille kurs i kontroll av oljeutskiller iht. NS-EN 858.
Første kurs planlagt i løpet av høsten 2019.
Planlegging og jjennomføring av bransjedag 17. oktober
2019.

Kommittéer/
arbetsgrupper
Utbildning

SPTs kurser, OA, branschanpassade kurser

Tekniska kommittéer

Cisterner & rör, pumpar, el/
ATEX, Tankbilar,
Oljeavskiljare, Ackriditering,bygg mm

Övrigt

Tillsätts efter behov

Målsetting om å sende ut 2 nyhetsbrev.
Opprettholde kontakten med oljeselskapene, DSB, Miljødirektoratet, Justervesenet og Drivkraft Norge.

DANMARK
Medlemsbesøg.
Reglementet vedr. stærkstrøms bekendtgørelse sammen
med olieselskaberne.
Miljøtilsyn- tjeckliste ensartethed.
Benzinstationsbekendtgørelsen – SPT kursus.
Nyhedsbrev 2 gange årligt.
Fastholde dialog med drivkraft DK
SPT Uddannelsen –videre udvikles.
Potentiale på medlemmer – diverse medlemmer
ikke repræsenteret jf. fossile brandstoffer.
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ARBETSMODELLER
Exempel på arbetsmodeller för lokala arrangemang i resp. land.

Sverige
Landsstyrelser
Norge
Landsstyrelser

Danmark
Landsstyrelser

Kommittéer
Utbildning

Kommittéer
Möten

Arbetsgrupp
Medlemsnyttan

Landsstyrelse
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Branschråd/
Arbetsgrupper

