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- Karsten Høllund (KH) (Formand)
- Morten Christensen (MC) (Næstformand)
- Jørgen Hagelund (JH)
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Pkt. Dagsorden
1
Godkendelse af
dagsorden
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Formanden bød velkommen til mødet
Dagsordenen blev godkendt

Pkt. 2.6: Der kan laves en ”teknisk instruks” til SBCén
hvor der står, at det er rørleverandørens anvisninger der
skal bruges. Umiddelbart kan vi ikke indskrive dette i
standarden.
Pkt. 2.7: Der er indført engelsk tekst på hjemmesiden
Pkt. 2.8: Digitaliseringen af kriterierne er igangsat men
ikke færdigt. ”Teknologisk” vil gerne være med til at
lave disse digitale, men der er ikke fundet løsning på
hvorledes det gøres rent praktisk. Drøftelser om
plastsvejserne i praksis har ”kriterierne” med i
værktøjskassen. Forslag til at eks. vulstbrederne findes
via QR kode
Pkt. 2.10 Det er konstateret, at det er pladerne og ikke
svejsetråden, der er problemet i forhold til fejl ved
svejsninger. JK undersøger leverandør af plader
Pkt. 6 JH har fundet ud af, at det er Henning Stabel fra
Wavin, som indgår fra dansk side i arbejdsgruppen
omkring Insta 2072. Vil gerne indhente dagsorden og
referater fra møderne
Pkt. 7 Oplevelserne fra skolerne udsættes til næste møde JK
Pkt. 7 JBN undersøgt pris på 2 sæt teoriprøver - ca. kr.
10.000,- i alt. P17 besluttede, at få oversat sæt af
teoriprøver til RØR og BASIS

2

Opfølgning fra sidste
møde

3

Godkendelse af referat
fra 29. januar 2018

4

Godkendelse af plastsvejseudstyr
v/Jørgen Hagelund

JH har haft kontakt med 2 virksomheder, som pt. kontroller
men ikke formelt er godkendt til kontrol af
plastsvejsemaskiner. Der er aftalt møder med disse inden
sommerferien for at få dette på plads

5

Status på aktiviteter og økonomi
v/ Jørgen Bo Nielsen

JBN gennemgik aktiviteter og økonomi. Der er stabil
aktivitet og økonomi, som følger budgettet.

Referatet godkendt
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Ny type plastrør v/Karsten
Højlund
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KH Gennemgik nye typer rør, som er på vej på markedet.
Dette er diffusionstætte rør, som anlægges hvor der er risiko
for forurenet jord. Dette bliver stillet særlige krav til
svejsningerne og efterfølgende ”lukning” med barrieresvøb
omkring svejsevulsten. Dette skal indtænkes i
undervisningen og lægges ind på kurserne. Andre
rørleverandør arbejder med tilsvarende systemer som
UPONOR.

7

Opdateringer af elektronisk
håndbog v/Jørgen Bo Nielsen

ABR og JBN har revideret og opdateret oplysninger på SP.
sekretariatets hjemmeside omhandlende plastsvejsning og
ligeledes elektronisk plastsvejsehåndbog.

8

Persondataforordningen og nye
digitale muligheder omkring
svejsepas v/Jørgen Bo Nielsen

JBN gennemgik nye muligheder for, at en certifikatindehaver
kan se og gennemgå egne certifikater i digital version.
Desuden nye muligheder for skolernes administration,
arbejdsgiver og SP sekretariatet.
Denne tager højde for persondataforordningen.
Der arbejdes i dag med udviklingen indenfor
stålcertificeringen og påtænkes samme indenfor plast.
Mere om dette til næste møde.

9

Muligt samarbejde og evt.
inkludering af repræsentant fra
”pumpegruppen” i P17
v/Karsten E. Pedersen, Evidan

KEP har siden 1995 arbejdet kravspecifikationer på
pumpestationer, og er i gang med at beskrive krav i forhold
til PE plastrør. Man arbejder ud fra princippet om, at den,
som laver det gode håndværk skal belønnes.
JH gjorde opmærksom på, at der kan blive udfordringer i
forhold til at få det udarbejde materiale indføjet som
standard. I stedet kan dette evt. indføjes som vejledninger
eller anbefalinger.
JH vil gennemse materialet og vurdere om det evt. kan
anvendes som DS inf. til plastsvejsestandarden.
Specifikationerne eftersendes til udvalget.
Det blev besluttet, at KEP tilknyttes som tilforordnet til P17
Ny oversigt vedr. medlemmer og tilforordnede til P17 er her
vedhæftet

10

Plastsvejsekonference januar
2019 v/Allan B. Rasmussen

Afholdes 3. + 4. januar i Ribe
ABR udarbejder dagsorden til konferencen

11

Orienteringspunkt fra VVS –
energiuddannelsen v/Kristian
Henriksen

VVS har tilrettet undervisningsmaterialet omhandlende
plastsvejsning til VVS uddannelsen således, at dette
sidestilles RØR kurset. Faget bliver obligatorisk men det
bliver valgfrit om man ønsker at gå til prøve.
Det er ønske fra det faglige udvalg fra VVS, at eleverne kan
gå til prøve på en VVS skole.
Det forventes at 2 VVS skoler vil søge om godkendelse til at
udbyde certificering.
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TAL havde bekymringer i forhold til, at godkende flere
skoler end der er i dag, da dette kan trække grundlaget væk
fra de nuværende 3 plastsvejseskoler.
JH gjorde opmærksom på, at det er DS 2383 som overordnet
er bestemmende for om man kan godkendes eller ikke. De
objektive kriterier skal være opfyldt og en ny skole skal
opfylde beskrivelserne i standarden. JH vurderer umiddelbart
at standarden skal ændres hvis VVS skolerne skal
godkendes.
MC mener ikke der er behov for at udvide kredsen af
udbydere i forhold til de 3 skoler, som er godkendt i dag.
JH gjorde opmærksom på, at der er DS som skal modtage en
ansøgning om ny skole og at dette er P17 godkender dette.

12

Eventuelt

JH oplyste, at der bliver etableret hovedkontor i Løgstør for
”Miljømærke Danmark” under DS.

13

Næste møde

3. + 4. januar 2019 på Snepsgårde i Ribe, herunder faglærer
recertificering og efterfølgende konference
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