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Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktøj

Forebyg
unødvendige

skader!



BRANDFORANSTALTNINGER VED GNISTPRODUCERENDE VÆRKTØJ

Hvert år opstår der brande ved tagdækning, svejsning, skæring, vinkelslibning, lod-
ning, tørring, opvarmning, ukrudtsbrænding og andre former for varmt arbejde.

Disse brande burde ikke forekomme, for med omtanke og den rette viden er det muligt 
at gøre varmt arbejde til brandsikkert arbejde. På dette kursus lærer du at planlægge 
og udføre varmt arbejde forsvarligt.

Uddannelsesbevis
Der gives uddannelsesbevis til dig, der 
har gennemført uddannelsen med til-
fredsstillende resultat.

Endvidere udstedes der et ”Varmt ar-
bejde bevis”, hvilket er gældende 5 år 
i hele Norden. Beviset er også gyldigt i 
Sverige, Norge og Finland, hvor dette 
kursus er påkrævet for at udføre varmt 
arbejde.

Deltagere
Kurset henvender sig til dig, der arbej-
der med alle former for gnistproduce-
rende værktøj.

Varighed / Kursusnr.
1 dag / 45141

Indhold
Du lærer at arbejde sikkert med maski-
ner og værktøj, der afgiver gnister eller 
kraftig varme.

Du kan efter kurset:

•	 Vurdere de sikkerhedsforanstaltnin-
ger der skal tages ved udførelse af 
varmt arbejde, som afgiver gnister 
eller varme, der kan foranledige 
brand på arbejdsstedet

•	 Udføre varmt arbejde med gnistpro-
ducerende værktøj, som skærebræn-
dere, vinkelsliber, loddeværktøj eller 
varmluftpistol, brandteknisk korrekt

•	 Udføre nødvendige brandtekniske 
forholdsregler inden arbejdet påbe-
gyndes

•	 Foretage indretning af arbejdsplad-
sen og træffe forholdsregler under 
arbejdet som tilgodeser brandsik-
kerheden, samt følge de brandtek-
niske regler som gælder

•	 Foretage brandslukning på arbejds-
pladsen



TILMELDING PÅ WWW.AMUSYD.DK

Har du en Brandforsikring?

Hvis du vil leve op til kravene og dermed 

undgå den særlige risiko ved skader, der 

skyldes varmt arbejde, skal du:

1. sørge for, at en særlig aftaleblanket bli-

ver underskrevet af både den ansvar-

lige og din virksomhed, håndværkeren 

og den brandvagt, I udpeger.

2. kunne dokumentere, at de håndværke-

re, der udfører det varme arbejde, har 

DBI-certifikat på at have gennemført et 

kursus om varmt arbejde.

 

Bemærk: Aftaleblanketten skal ikke udfyldes, hvis 

der er tale om varmt arbejde, dine medarbejdere 

udfører som en naturlig del af virksomhedens dag-

lige aktiviteter og produktion, og arbejdsstedet er 

indrettet til at udføre varmt arbejde. Du kan se den 

præcise, juridiske formulering, der gælder din spe-

cifikke forsikring, i det dokument, som du har eller 

vil modtage fra forsikringsselskabet.

Har du en Ansvarsforsikring?

Hvis du vil leve op til kravene og dermed 

undgå den særlige forsikringssum og selvri-

siko, skal du:

1. sørge for, at den særlige aftaleblanket 

bliver underskrevet af både den, der 

skal have arbejdet udført, den, der 

udfører arbejdet og den brandvagt I 

udpeger.

2. kunne dokumentere, at de håndværke-

re, der udfører det varme arbejde, har 

certifikat på at have gennemført et kur-

sus om varmt arbejde.

Bemærk: Blanketten skal ikke udfyldes, hvis der 

er tale om varmt arbejde, der udføres i private 

hjem (undtaget ejer- og andelsforeninger). Du kan 

se den præcise, juridiske formulering, der gælder 

din spicifikke forsikring, i det dokument, som du 

har eller vil modtage fra forsikringsselskabet.

Sådan lever du op til krav for varmt arbejde



PRAKTISKE OPLYSNINGER

DELTAGELSE PÅ AMU-UDDANNELSE
Betingelserne for at deltage på AMU-uddannelse er forskellige i forhold til, hvordan din situation 

er på arbejdsmarkedet i den periode, du går på AMU-uddannelse.

Se hvilke betingelser, der gælder for dig på AMU SYDs hjemmeside www.amusyd.dk.

TILMELDING

Tilmelding sker via AMU SYD’s hjemmeside: www.amusyd.dk
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YDERLIGERE OPLYSNINGER

Kan du få ved henvendelse til:

Kursussekretær: Vibeke Pedersen  76 37 37 43 • vip@amusyd.dk

Tilmeld dig

nyhed
sbrev

et he
r

NYHEDSBREV FRA AMU SYD
Vidste du at du kan få tilsendt spændende kursusnyheder 

pr. e-mail?

På den måde er du altid opdateret omkring kurser, der kun-

ne være relevante for dig. Det er nemt og bekvemt og sik-

rer dig hurtig adgang til yderligere informationer.

Scan QR-koden eller klik ind på www.amusyd.dk og tilmeld 

dig med det samme.


