UDDANNELSE

STÅ STÆRKT SOM MILJØKORTLÆGGER
- Kursus i miljøkortlægning

Mangelfuld kortlægning af skadelige stoffer som asbest og PCB er en af de hyppigste
årsager til forsinkelser, ekstraregninger og tvister mellem bygherre og entreprenør på
nedrivnings- og renoveringsprojekter.
På kurset får du viden og konkrete værktøjer til at gennemføre en god og retvisende
miljøkortlægning. Vi gennemgår eksempler på, hvordan der kan dannes grundlag for
et bedre samarbejde mellem bygherre, rådgivere og entreprenører om kortlægning,
beskrivelse, planlægning og håndtering af skadelige stoffer i forbindelse med nedrivning og renovering.
Kurset henvender sig til alle, der er interesseret i at blive uddannet til miljøkortlægger,
som fx rådgiver, ingeniører, kommunale medarbejdere, nedrivere m.fl. Det kan være
dig, som ønsker at blive bedre til at gennemføre miljøkortlægning?
Hvad får du ud af at være med?
Kurset ”Miljøkortlægning” er en del af et uddannelsesforløb som Teknologisk Institut
udbyder i samarbejde med Middelfart Kommune. Uddannelsen består på nuværende
tidspunkt af 2 moduler, og hvert modul kan tages selvstændigt. Miljøkortlægning er
modul 1 og Ressourcekortlægning er modul 2 på uddannelsen.
Formålet med dette modul, der varer 2 dage, er at sætte dig i stand til at gennemføre
en kompetent kortlægning af miljøskadelige stoffer i en ejendom som står over for
nedtagning, renovering eller ombygning. Dvs. at du får erfaring med bl.a.:
•

Afklaring af formål og målgruppe for miljøkortlægning

•

Planlægning og udførelse af miljøkortlægning

•

Kommunikation af miljøkortlægning mellem parterne

VEND OG SE PROGRAMMET PÅ SIDE 2 (Ændringer kan forekomme.)
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Program, dag 1
Kl. 09:00

Velkomst og introduktion til kurset

Kl. 09:15

Hvorfor er miljøkortlægning?

Kl. 09:30

Regler og aftaler—rammer for kortlægning

Kl. 09:45

Den gode kortlægning set med kommunens briller på, v/ Middelfart Kommune

Kl. 10:30

Pause

Kl. 10:45

Miljøskadelige stoffer

Kl. 11:45

Frokost

Kl. 12:30

Faser i miljøkortlægning samt undervisningsblok vedr. udførelse af
miljøkortlægning (præsentationer i kombination med øvelser)

Kl. 15:45

Afrunding dag 1

Program, dag 2
Kl. 09:00

Hvorfor er en god miljøkortlægning afgørende for et godt projekt? Hvor er faldgruberne? v/Nedrivningsvirksomhed

Kl. 09:45

Den gode kortlægningsrapport, TI

Kl. 10:30

Pause

Kl. 10:45

Undervisningsblok med øvelser og casearbejde (udarbejdelse af kortlægningstilbud, klassificering af affald, oplæg til affaldsanmeldelse m.v.)

Kl. 11:45

Frokost

Kl. 12:30

Undervisningsblok fortsat

Kl. 13:45

Pause

Kl. 14:15

Beskrivelse og mængder i et udbud

Kl. 14:45

Samarbejde om miljø i udførelsesfasen

Kl. 15:15

Afslutning
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