Høring vedr. Retningslinje 002 ( 6. udgave 2021)

Dato: 25. november 2020

Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse):

Telefon:

Mail:

Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600
Glostrup.

43436000

mrk@tekniq.dk

(1)
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(3)

(4)

Punkt og original tekst

Kommentarer fra indsenderen

Forslag til ændret formulering

Beslutning i referencegruppen

11 Anvendelse

Med se seneste ændringer af bygningsreglementet brandkrav m.fl.
finder TEKNIQ Arbejdsgiverne finder det nu meget aktuelt, at DBIs
administrative og tekniske retningslinjer suppleres med krav om
personcertificering af inspektører der udfører funktionsafprøvning og
kontrol.
Det nye krav skal omfatte alle akkrediterede inspektionsvirksomheders
inspektører, der i henhold til bygningsreglementet krav skal udføre
akkrediteret funktionsafprøvning og kontrol af brandtekniske
installationer, som er udført efter DBI’s administrative og tekniske
retningslinjer.

DBI RTL 002 suppleres med nye krav om, at hvis en
brandteknisk installation er udført efter DBIs
administrative og tekniske retningslinjer, så skal
inspektionsvirksomhedens inspektør være
personcertificeret efter DBI RTL 002 efter samme
vilkår der gælder for DBI-godkendte
installationsvirksomheders medarbejdere, der er
personcertificeret efter RTL 002.

TEKNIQ Arbejdsgiverne finder det nødvendigt, at alle inspektørerne,
skal være personcertificeret efter DBI RTL 002 på helt lige fod med de
DBI-godkendte installationsvirksomheders certificerede medarbejdere.

:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse
3. Klik på luk Sidehoved og sidefod
4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinie 002 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering
5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren
6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg E-mail:cah@brandogsikring.dk
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21 Erfaring
For personer der allerede
er certificeret til andet
fagområde, skal følgende
krav opfyldes:
•

TEKNIQ Arbejdsgiverne finder fortsat, at kravet om at de tre første
anlæg som installeres, også skal følges af en allerede certificeret
person er administrativt og økonomisk byrdefulde for
installationsvirksomhederne og bygningsejerne. Et anlæg bør være
passende, særligt da der er akkrediteret funktionsafprøvning og kontrol
i f. m. færdigmelding.

For personer der allerede er certificeret til andet
fagområde, skal følgende krav opfyldes:

Der skal i kravene til DRO specificeres at eksamens materiale- og
opgaver skal kvalitetssikres af 3 part.

Punktet tilføjes en beskrivelse af, hvorledes 3
partskontrollen af eksamensmateriale og opgaver
kvalitets bedre kan sikres

•

Det første anlæg, som installeres skal
udføres i samarbejde med en allerede
certificeret person inden for det aktuelle
fagområde

De 3 første
anlæg, som
installeres skal
udføres i
samarbejde
med en allerede
certificeret
person inden
for det aktuelle
fagområde

32 Ansvar
DRO er ansvarlig for:
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4. Skriv dine kommentarer ind med angivelse af det pågældende punkt i Retningslinie 002 høringsudgaven samt evt. forslag til ændret formulering
5. Nye linjer/sider oprettes ved at benytte tabulatoren
6. Fremsend kommentarer til DBI som vedhæftet word-fil til Charlotte Hellensberg E-mail:cah@brandogsikring.dk
Masterskabelon_høring

Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut
Jernholmen 12, 2650 Hvidovre
Tlf.: 36 34 90 00

Version 1_2019-11-06

Side 2 af 7

Høring vedr. Retningslinje 002 ( 6. udgave 2021)

Dato: 25. november 2020

Kommentarer fremsendt af: (navn, organisation og adresse):

Telefon:

Mail:

Mads Risgaard Knudsen, TEKNIQ Arbejdsgiverne Industri & Installation, Paul Bergsøes Vej 6, 2600
Glostrup.

43436000

mrk@tekniq.dk

(1)

(2)

(3)

(4)

Punkt og original tekst

Kommentarer fra indsenderen

Forslag til ændret formulering

Beslutning i referencegruppen

Problematikken i pkt. 54.1 har været nævnt af TEKNIQ Arbejdsgiverne
ved flere lejligheder og drøftet i flere fora. TEKNIQ Arbejdsgiverne
opfordrer endnu engang DBI til at forpligte sig til, at udbyde mere end
mindst to ERFA-kurser om året, Afholdes der ikke mindst fire ERFAkurser om året i en given personcertificeringsperiode, forlænges de 18
måneder til 24 måneder.

For at kunne få fornyet certifikatet kræves
dokumentation for minimum 2 beståede ERFA-kurser
i certificeringsperioden. Der skal minimum være 18
måneder mellem hvert dokumenterede beståede
ERFA-kursus. Afholder DBI mindre end fire ERFAkurser om året i en given certificeringsperiode,
forlænges de 18 måneder til 24 måneder.

For tung, dyr og langsommelig proces.

Punktet rettes til således at tvistigheder afgøres via
mediator eller ved Voldgift.

54.1 Krav til frekvens
For at kunne få fornyet
certifikatet kræves
dokumentation for
minimum 2 beståede
ERFA-kurser i
certificeringsperioden.
Der skal minimum være
18 måneder mellem hvert
dokumenterede beståede
ERFA-kursus.
90 Tvistigheder
Alle sager, der
udspringer af det
certificerende organs
afgørelser, afgøres efter
dansk ret ved dansk
domstol.
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TEKNIQ Arbejdsgiverne kan fortsat ikke bakke op om DBIs ønske til at
hæve det eksisterende beskæftigelseskrav på 400 timer med
projektering og installation af AVA-anlæg i et eller flere større projekter.

En erklæring fra den certificerede person, der
bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 100
timer i den forudgående 12-måneders periode har
været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et
godkendt installationsvirksomhed inden for
projektering, installation, service og vedligehold af
AVA-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af
arbejdsgiveren.

Appendiks C –
varslingsanlæg (AVA)
Erfaring og kompetence
(for opretholdelse af
certifikat)
En erklæring fra den
certificerede person, der
bekræfter, at
certifikatindehaveren i
sammenlagt 400 timer i
den forudgående 12måneders periode har
været beskæftiget med
brandsikringsanlæg i et
godkendt
installationsvirksomhed
inden for projektering,
installation, service og
vedligehold af AVAanlæg. Erklæringen skal
være attesteret af
arbejdsgiveren.

Flere af DBIs eksisterende godkendte AVA-virksomheder vil ikke kunne
opfylde kravet, hvis kravet hæves til 400 timer. Ændringen vil medføre
at AVA-opgaver i fremtiden skal løses af færre DBI-godkendte AVAinstallationsvirksomheder.
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Appendiks D1 – Termisk
brandventilationsanlæg
(ABV(t))
Erfaring og kompetence
(for opretholdelse af
certifikat)
En erklæring fra den
certificerede person, der
bekræfter, at
certifikatindehaveren i
sammenlagt 400 timer i
den forudgående 12måneders periode har
været beskæftiget med
brandsikringsanlæg i et
godkendt
installationsvirksomhed
inden for projektering,
installation, service og
vedligehold af ABV(t)anlæg. Erklæringen skal
være attesteret af
arbejdsgiveren.

TEKNIQ Arbejdsgiverne kan fortsat ikke bakke op om DBIs ønske til at
hæve det eksisterende beskæftigelseskrav på 400 timer med
projektering og installation af ABV(t)-anlæg i et eller flere større
projekter.
Flere af DBIs eksisterende godkendte ABV(t)--virksomheder vil ikke
kunne opfylde kravet, hvis kravet hæves til 400 timer. Ændringen vil
medføre at ABV(t)--opgaver i fremtiden skal løses af færre DBIgodkendte ABV(t)--installationsvirksomheder.

En erklæring fra den certificerede person, der
bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 100
timer i den forudgående 12-måneders periode har
været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et
godkendt installationsvirksomhed inden for
projektering, installation, service og vedligehold af
ABV(t)-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af
arbejdsgiveren.

:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
2. Indsæt indsendernavn, firma/organisation, dato, telefon nr. samt mail-adresse
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Appendiks D2 – Mekanisk
brandventilationsanlæg
(ABV(m))
/Tryksætningsanlæg
(ATA)
Erfaring og kompetence
(for opretholdelse af
certifikat)

TEKNIQ Arbejdsgiverne kan fortsat ikke bakke op om DBIs ønske til at
hæve det eksisterende beskæftigelseskrav på 400 timer med
projektering og installation af ABV(m)-anlæg i et eller flere større
projekter.
Flere af DBIs eksisterende godkendte ABV(m)-virksomheder vil ikke
kunne opfylde kravet, hvis kravet hæves til 400 timer. Ændringen vil
medføre at ABV(m)-opgaver i fremtiden skal løses af færre DBIgodkendte ABV(m)-installationsvirksomheder.

En erklæring fra den certificerede person, der
bekræfter, at certifikatindehaveren i sammenlagt 100
timer i den forudgående 12-måneders periode har
været beskæftiget med brandsikringsanlæg i et
godkendt installationsvirksomhed inden for
projektering, installation, service og vedligehold af
ABV(m)-anlæg. Erklæringen skal være attesteret af
arbejdsgiveren.

En erklæring fra den
certificerede person, der
bekræfter, at
certifikatindehaveren i
sammenlagt 400 timer i
den forudgående 12måneders periode har
været beskæftiget med
brandsikringsanlæg i et
godkendt
installationsvirksomhed
inden for projektering,
installation, service og
vedligehold af ABV(m)anlæg. Erklæringen skal
være attesteret af
:arbejdsgiveren.

1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 002)
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