Kloaksektionens nyhedsbrev – september 2013
Naturstyrelsen har nu fastlagt nye krav om certificering af personer der skal
montere rottespærrer
I Naturstyrelsens bekendtgørelse om bekæmpelse af rotter stilles der krav om, at
montering af rottespærrer i brønde, i stik- og hovedledninger skal foretages af personer
med uddannelse som autoriseret rottebekæmper, eller af personer som er certificeret ved,
at have bestået et af Naturstyrelsen godkendt kursus i rotters adfærd m.v. i forbindelse
med montering af rottespærrer. Det skal præciseres at kravene til montering af
rottespærrer gælder for både almindelige mekaniske rottespærrer og elektroniske
rottefælder.

Dertil kommer krav i autorisationslovgivningen om, at arbejder på stikledninger og
ledninger indenfor skel kræver autorisation som kloakmester. Som konsekvens heraf skal
følgende krav være opfyldt for lovlig montering af rottespærrer:
Hovedledninger:
Personer der monterer rottespærrer i brønde på hovedkloakledninger skal enten være
autoriseret rottebekæmper eller være certificeret ved, at have bestået et af Naturstyrelsen
godkendt kursus.
Stikledninger og ledninger indenfor skel:
Personer der monterer rottespærrer i brønde på stikledninger og i brønde på ledninger
indenfor skel, skal være ansat i en virksomhed med autorisation som kloakmester, og
enten være autoriseret rottebekæmper eller være certificeret ved, at have bestået et af
Naturstyrelsen godkendt kursus.
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Virksomheder med autorisation som kloakmester må dog indtil den 31.12. 2013 lovligt
montere rottespærrer uden, at have en person i virksomheden som er personligt
certificeret til at montere rottespærrer.
Det betyder, at alle autoriserede kloakmestervirksomheder som efter 1. januar 2014 skal
montere rottespærrer, i løbet af efteråret 2013 skal have én eller flere medarbejdere
gennem et certificeringskursus.
Byggeriets Kvalitetskontrol har opnået Naturstyrelsens godkendelse, og må nu
udbyde certificeringskursus til montering af rottespærrer
For at imødekomme behovet for certificeringskurser, udbyder Byggeriets Kvalitetskontrol
hen over efteråret 2013 en række kurser til certificering af personer der skal montere
rottespærrer.
Kurserne varer én dag og gennemføres på kursussteder i en række forskellige byer rundt
om i Danmark.
På kurserne undervises der bl.a. i lovgivning, rotters biologi og adfærd, smitterisiko, typer
af rottespærrer og deres virkemåde, drift og vedligeholdelse, forebyggelse og fejlfinding
ved TV Inspektion og røgprøve.
Kurserne afsluttes med en prøve med 30 afkrydsningsspørgsmål. For at bestå prøven må
kursisten maksimalt have 8 fejl. Alle der består prøven får et personligt certifikat som giver
ret til at montere rottespærrer efter gældende bestemmelser.

Kontakt Byggeriets Kvalitetskontrol på tlf.: 72 16 01 10 eller
bk@byggekvalitet.dk hvis der ønskes yderligere oplysninger om
de nye krav til montering af rottespærrer, eller hvis du har
spørgsmål til certificeringskurserne.
Når de planlagte kurser er overtegnet optages du på venteliste, og
når der er tilstrækkeligt med tilmeldinger oprettes ekstra kurser,
hvorefter du modtager en indbydelse til at deltage.
Tilmelding til certificeringskursus kan ske på
www.byggekvalitet.dk

Eventuelle spørgsmål til dette nyhedsbrev kan rettes til sektionskonsulent Mikael
Mortensen på mmo@danskbyggeri.dk eller telefon 7216 0192.
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