Diplomutbildning Små Avlopp
Hotell, ort , datum
DAG 1
08.30 – 08.40

Inledning
– Presentation av medverkande

08.40 – 09.40

Små avlopp och myndigheternas krav
Namn, efternamn, (Avloppsguiden och/eller kommun/Länstyrelse)
– Varför ska avlopp renas?
– Nya förutsättningar för arbetet med små avlopp
– Vilka aktörer är berörda och vilken roll och ansvar har de?

09.40 – 10.00

Kaffe

10.00 – 10.30

Små avlopp och myndigheternas krav
Namn, efternamn, (Avloppsguiden eller kommun/Länstyrelse)
– Vattendirektivet, miljömålen och kopplingen till enskilda avlopp
– Miljöbalken, Plan och Bygglagen, Lag om allmänna vattentjänster
– Tillstånd/anmälan för anläggning och ändring

10.30 – 11.30

Avloppsteknik
Namn, efternamn, Avloppsguiden
– Traditionell teknik: Slamavskiljare, markbädd, infiltration mm.
– Nya tekniklösningar vid slutet och början av röret:
– Filterbäddar, minireningsverk.

11.30 – 12.30

Lunch

12.30 – 14.40

Avloppsteknik
Namn, efternamn, Avloppsguiden
– Traditionell teknik: Slamavskiljare, markbädd, infiltration mm.
– Nya tekniklösningar vid slutet och början av röret:
– Filterbäddar, minireningsverk.

14.40 - 15.00

Kaffe

ME-skolan är en del av Maskinentreprenörerna – landets ledande bransch- och
arbetsgivarförbund för företag med mobila arbetsmaskiner

15.00 – 15.30

Kunderna efterfrågar nya tjänster – Nya möjligheter för entreprenören
Namn, efternamn, Avloppsguiden
– Entreprenörens kvalitetssäkring
– Konsult och entreprenör?
– Service och kontroll
– Drift och underhåll för olika typer av anläggningar

15.30 – 16.00

Diskussion, frågestund, sammanfattning och avslutning
– Hur ser marknaden för små avlopp ut framöver i regionen?
– Vad krävs av entreprenörerna, kommunerna m.fl. för att komma loss?
– Vilka är möjligheterna och var ligger hindren?
– Info om utbildningens nästa steg – Fältdagen
– Utvärdering

DAG 2
08.00 – 12.00

Fältövningar enligt separat schema
– Tillståndsansökan/anmälan, info från kommunerna
– Provgrop/siktanalys/perkolationstest
– Demonstration av pågående anläggning
– Miniutställning av produkter

12.00 – 13.00

Lunch

13.00 – 14.30

Avtal och utförande
Namn, efternamn, ME
– Avtalslagen och konsumenttjänstlagen
– Former för entreprenadens utförande
– Entreprenörens åtagande och ansvar

14.30 – 15.00

Sammanfattning och avslutning
– Anvisningar och rutiner för referensanläggning
– Frågor
– Info om projektörsutbildning små avlopp
– Utvärdering

15.00

Drop-out fika

