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AJOURFØRING for kloakmestre – 2017/2018
Fagligt ansvarlige kloakmestre har ifølge autorisationslovgivningens bestemmelser pligt til at vedligeholde
deres faglige viden, herunder kendskab til tekniske forskrifter m.v. Derfor udbyder Byggeriets
Kvalitetskontrol, Danske Kloakmestre og Kloaksektionen under Dansk Byggeri i samarbejde hermed et helt
opdateret ajourføringskursus for kloakmestre.
BEMÆRK: Der er ikke krav om tilslutning til Byggeriets Kvalitetskontrol eller medlemskab af Dansk Byggeri,
Kloaksektionen eller Danske Kloakmestre for deltagelse i ajourføringskurset.
Målgruppe:

Kloakmestre, formænd, rådgivere, sagsbehandlere og tilsynsførende m.v.

Deltagerantal:

Max. 30.

Kursusledere:

Johs. Pedersen og Klaus Ising Hansen, Byggeriets Kvalitetskontrol.

Varighed:

Kurset holdes på kursuscentre som et dagskursus fra kl. 08.45-15.00.

Forplejning:

Der er inkluderet fuld forplejning under hele kurset.

Kursusbevis:

Som dokumentation for at den fagligt ansvarlige har ajourført sin viden
udleveres der kursusbevis til kursusdeltagerne.

Program:
Kl. 08.45 - 09.00

Velkomst, præsentation og introduktion - herunder kaffe og morgenbrød.

Kl. 09.00 - 12.00
Klaus Ising Hansen

Kort om nyheder fra brancheorganisationerne og Byggeriets Kvalitetskontrol.
De nye bekendtgørelser for autorisationsområdet - bl.a. hvad den fagligt
ansvarlige skal sikre i forhold til virksomhedens KLS system.
Hvordan er autorisationsreglerne ved generationsskifte, selskabsændring eller
ny fagligt ansvarlig i virksomheden.
Ny fortolkning fra Sikkerhedsstyrelsen af autorisationsgrænserne ved
afløbsarbejde, bl.a. i forhold til udførelse af faskiner og LAR anlæg.
Autorisationsreglerne ved indvendig ledningsrenovering af faldstammer.
Materialegodkendelser - hvilke godkendelser skal den fagligt ansvarlige sørge
for, i forbindelse med udførelse af kloakarbejde.
Kloakmesterens ansvar for aftaler om fravigelser, fx ved aftaler med
forsikringstaksatorer og rådgivere m.v.
Klimasikring - LAR anlæg, højvandslukker, bypassløsninger og pumpeanlæg.

Kl. 12.00 - 12.30

Frokost

Kl. 12.30 - 15.00
Johs. Pedersen

Beskyttelse af bygninger mod fugtskader fra grundfugt eller overfladevand.
Korrekt udførelse af dræning af bygninger, bl.a. hvilke opgaver kloakmesteren
umiddelbart kan påtage sig, og hvilke der kræver projektering af ekspert.
Rottesikring af afløbsinstallationer jf. BR18 og rottebekendtgørelsen.
Hvordan udføres afløbsledninger under bygninger med tykke isoleringslag.
Hvilke acceptkriterier er gældende ved TV inspektion af afløbsledninger - hvor
store tolerancer for samlinger og lunker m.v. kan accepteres?
Hvilke acceptkriterier er der for, hvornår strømpeforing kan accepteres?
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Dato
21.11.2017
22.11.2017
28.11.2017
29.11.2017
04.12.2017
07.12.2017
11.12.2017
14.12.2017
09.01.2018
11.01.2018
16.01.2018
22.01.2018
23.01.2018
29.01.2018
30.01.2018
01.02.2018
06.02.2018

Sted
9220 Aalborg Ø
8471 Sabro
4180 Sorø
2670 Greve
7400 Herning
6682 Hovborg
5260 Odense S
6200 Aabenraa
3450 Allerød
4800 Nykøbing F
3700 Rønne
2670 Greve
4180 Sorø
8471 Sabro
9220 Aalborg Ø
6682 Hovborg
3450 Allerød

Pris:

Ekskl. moms

Virksomhed der er tilsluttet Byggeriets Kvalitetskontrol eller medlem
af Kloaksektionen under Dansk Byggeri eller Danske Kloakmestre

kr. 1.195,00 pr. kursusdeltager

Øvrige

kr. 1.695,00 pr. kursusdeltager

Bemærk:
Kloaksektionen under Dansk Byggeri og Danske Kloakmestre yder udover den anførte kursuspris - hver for
sig - et særskilt tilskud på kr. 500,00, pr. medlemsvirksomhed, der tilmelder sig ét eller flere kurser.

Tilmelding til ajourføringskursus foretages på
www.byggekvalitet.dk

