Høring vedr. Retningslinje 001 (5. 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

31.2 Fagleder
Faglederen skal være til
stede ved:

TEKNIQ Arbejdsgiverne opfordrer DBI til, at de eksisterende krav
tilpasses arbejdets udstrækning og længde. Således at en større
opgave, også vil medføre større tilstedeværelse af faglederen.

Ved mindre installationsopgaver og udvidelser med
en varighed en varighed på under 3 uger:
•

Ved opstart af arbejdet

•

Opstart af arbejdet,

•

Ved idriftsættelse

•

Ved idriftsættelse

•

•

Samt minimum én
gang i løbet af
arbejdets udførelse.

Min. en gang ad hoc tilsyn i løbet at
installationsarbejdets udførelse og
færdiggørelse.

Ved installationsopgaver og udvidelser med en
varighed på 3 uger og længere:
•

Ved opstart af arbejdet

•

Ved idriftsættelse

•

Min. én gang ad hoc tilsyn hver anden uge i
løbet at installationsarbejdets udførelse og
færdiggørelse.

BRUGSANVISNING:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 001)
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 001 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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31.3 Kvalificerede
montører – Afsnittets
totale indhold

TBST stiller ikke detaljerede kompetence krav til medarbejderne i en
installationsvirksomhed på brandsikringsområderne.

Punktet udgår eller revideres.

TEKNIQ Arbejdsgiverne har den holdning, at det er op til virksomheden
altid at sikre, at den har medarbejdere med de nødvendige
kompetencer.
Punkt 31.3’s indhold er en væsentlig skærpelse i forhold til
bygningsreglementets indhold.
Jævnfør mail af den 24. januar 2018 til DBI vedrørende, hvorvidt DBIkravet om brug af kvalificerede montører fortsat er et nødvendigt og
sagligt kravelement, vil vi igen og ved denne lejlighed orientere om, at
TEKNIQ Arbejdsgiverne fortsat ønsker at drøfte kravet med DBI.
Årsagen hertil er, som tidligere fortalt blandt andet, at flere
medlemsvirksomheder af konkurrencemæssige forhold ønsker at
benytte montagehold til installations af brandtekniske installationer,
hvilket også foregår i forbindelse med andre bygningsinstallationer. Af
Anders Frost’s efterfølgende svarmail af den 29. januar 2020, var der
hos DBI en forståelse for ønsket, men det er fortsat svært for
installationsvirksomhederne at agere med montagehold på
brandsikringsområderne. Afhængigt af om senere medlemsreaktioner
omfatter ønsker om brug af montagehold, kan punkt 31.3’s, 31.4 og 31.5
eksisterende indhold blive vanskeligt for TEKNIQ Arbejdsgiverne at
bakke op om.

BRUGSANVISNING:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 001)
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 001 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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31.4 Indlejede
kvalificerede montører Afsnittets totale indhold

Se kommentarer til 31.3

Punktet udgår eller revideres.

31.5 Anvendelse af
underentreprenører Afsnittets totale indhold

Se kommentarer til 31.3

Punktet udgår eller revideres.

72 Oplysningernes
omfang

Kravet er et nyt krav i forhold til tidligere, og er samtidig en usaglig og
unødvendig skærpelse i forhold til bygningsreglementets krav. Det nye
krav vil medføre stor tunge økonomiske og administrative byrder for
systemleverandører og installatørvirksomheder. Er på uheldig måde
bundet op til DBI godkendte og registrerede systemer RTL 003, hvilket
kan medføre uheldige markedsmæssige konsekvenser og spørgsmål
om virksomhedernes compliance for området.

Punktet udgår.

•

Dokumentation
for at
installationsvirk
somheden har
uddannelse i
specifikke
systemer

TEKNIQ Arbejdsgiverne kan ikke bakke op om dette krav i dets
nuværende form i en fremtidig ny udgave af RTL 001.

BRUGSANVISNING:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 001)
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 001 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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73 Erfaring og
kompetence
Generelt for hele pkt. 73,
og gældende for samtlige
brandtekniske områder.

Installationsvirksomhederne oplyser i forbindelse med anlæggenes
færdigmelding oplysninger om projekter og bygningsejere
(installationsvirksomhedens kunde). Den af DBI ønskede
detaljeringsgrad af spørgsmål til installationsvirksomhedens projekter,
medarbejdere og timeforbrug på service- og installationsopgaver
medfører, at der videre gives fortrolige oplysninger til tredjemand.
Herudover kan oplysningerne benyttes i andre sammenhænge til
konkurrerende aktiviteter. TEKNIQ Arbejdsgiverne kan ikke medvirke
til, at vores medlemmer skal viderebringe fortrolige oplysninger til
anden privat virksomhed, som efterfølgende kan medføre uheldige
markedsmæssige konsekvenser og spørgsmål om virksomhedernes
compliance for området.

Hele punkt 73 udgår eller tilpasses
detaljeringsgraden som anført i eksisterende RTL
001.

TEKNIQ Arbejdsgiverne kan ikke bakke op om dette krav i dets
nuværende form i en fremtidig ny udgave af RTL 001.

BRUGSANVISNING:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 001)
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 001 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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Glostrup
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Punkt 73
Fagområde ABV:
En erklæring fra den
certificerede person, der
dokumenter at
certifikatindehaveren i
den forudgående 12måneders periode har
været beskæftiget 400
timer med projektering og
installation af ABV-anlæg
i et eller flere større
projekter. Erklæringen
skal være attesteret af
arbejdsgiveren. Hvis
arbejdsgiveren er den
certificerede person,
attesteres erklæringen af
personen selv i egenskab
af arbejdsgiver.

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-anlæg i et eller flere større projekter.

Hele punkt 73 udgår eller tilpasses
detaljeringsgraden som anført i eksisterende RTL
001.

Flere af DBIs eksisterende godkendte ABV-virksomheder vil ikke kunne
opfylde kravet, hvis kravet hæves til 400 timer. Ændringen vil medføre
at ABV-opgaver i fremtiden skal løses af færre DBI-godkendte ABVinstallationsvirksomheder.

BRUGSANVISNING:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 001)
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 001 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
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Punkt 73
Fagområde AVA:
En erklæring fra den
certificerede person, der
dokumenter at
certifikatindehaveren i
den forudgående 12måneders periode har
været beskæftiget 400
timer med projektering og
installation af AVA-anlæg
i et eller flere større
projekter. Erklæringen
skal være attesteret af
arbejdsgiveren. Hvis
arbejdsgiveren er den
certificerede person,
attesteres erklæringen af
personen selv i egenskab
af arbejdsgiver.

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.

Hele punkt 73 udgår eller tilpasses
detaljeringsgraden som anført i eksisterende RTL
001.

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.

BRUGSANVISNING:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 001)
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 001 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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Appendiks C
Tætning af
installationsgennemførin
ger

Kravet om tætning af installationsgennemføringer er reguleret via
myndighedslovgivninger, og derfor skal installationsvirksomheden
opfylde kravet, hvis kunden har opgaven nævnt i sin udbudsbeskrivelse
(AB18).

Punktet udgår.

Efteruddannelse af montører ligger i virksomhedens eget regi og er en
del af blandt andet ISO 9001 standarden (der er procedurer for
hvorledes virksomhedens medarbejdere efteruddannes).
I mange tilfælde vil det ikke være installationsvirksomheden der i
forbindelse med entrepriseopgaver, har fået pålagt opgaven med
tætning af installationsgennemføringer.
Kravet vil derfor udelukkende medvirke til flere og øgede omkostninger
for DBI-godkendte installationsvirksomheder.
Det er ikke det er rimeligt at pålægge installatøren dette krav, i det
arbejdes sædvanligvis ligger under anden entreprise.

BRUGSANVISNING:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 001)
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 001 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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Appendiks C
Evt. efteruddannelse for
sprinklermontør

Efteruddannelse af montører ligger i virksomhedens eget regi og er en
brancheorganisations opgave. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener ikke at
efteruddannelse af sprinklermontører hører til under et privat selskabs
administrative retningslinjer for en privat frivillig godkendelsesordning.

Punktet udgår.

TEKNIQ Arbejdsgiverne kan ikke bakke op om dette krav i en fremtidig
ny udgave af RTL 001.
Appendiks C
Specialiseringskursus,
installation af
brandventilationsanlæg

Efteruddannelse af montører ligger i virksomhedens eget regi og er en
brancheorganisations opgave. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener ikke at
efteruddannelse af ABV-montører hører til under et privat selskabs
administrative retningslinjer for en privat frivillig godkendelsesordning.

Punktet udgår.

TEKNIQ Arbejdsgiverne kan ikke bakke op om dette krav i en fremtidig
ny udgave af RTL 001.
Appendiks C
Specialiseringskursus,
tone og tale
varslingsanlæg

Efteruddannelse af montører ligger i virksomhedens eget regi og er en
brancheorganisations opgave. TEKNIQ Arbejdsgiverne mener ikke at
efteruddannelse af AVA-montører hør til under et privat selskabs
administrative retningslinjer for en privat frivillig godkendelsesordning.

Punktet udgår.

TEKNIQ Arbejdsgiverne kan ikke bakke op om dette krav i en fremtidig
ny udgave af RTL 001.

BRUGSANVISNING:
1. Dobbeltklik på brevhovedet (Høring vedr. Retningslinje 001)
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 001 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 8 af 8

