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Eksamensudvalget for den kompetencegivende kloakmestereksamen 

 
 
 
 

Vejledende pensumliste - ikke udtømmende  
 
 
 

Lovgrundlag: 
• Lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet (LOV nr 401 

af  28/04/2014), inkl. tilknyttede bekendtgørelser. 
• Miljøbeskyttelsesloven (LBK nr 966 af 23/06/2017 kap. 3 og 4) 
• Spildevandsbekendtgørelsen (BEK nr 1469 af 12/12/2017) 
• Bekendtgørelse om kloakarbejde m.v. (BEK nr. 473 af 07/10/1983), med senere ændringer. 
• Byggeloven (LBK nr. 1178 af 23/09/2016) 
• Bygningsreglementet (BR18) 
• Arbejdsmiljøloven (LBK nr. 1084 af 19/09/2017) 
• Husdyrgødningsbekendtgørelsen (BEK nr 865 af 23/06/2017) 
• Bekendtgørelse om registrering af ledningsejere (BEK nr 1011 af 25/10/2012) 
• Jordforureningsloven (LBK nr 282 af 27/03/2017) 
• Jordflytningsbekendtgørelsen (BEK nr 1452 af 07/12/2015) 
• Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer (BEK nr. 688 

af  17/06/2013) 
• Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter (BEK nr 1723 af 17/12/2017) 
• Bekendtgørelse om forebyggelse af jord- og grundvandsforurening fra benzin- og dieselsalgsanlæg (BEK 

nr 555 af 09/06/2001) 
• Bekendtgørelse om miljøkrav i forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v. (BEK nr 1312 af 

08/11/2016)  
 
 
 

Standarder: 
• DS 432:2009 Norm for afløbsinstallationer 
• DS 432/Till. 1 Norm for afløbsinstallationer – Tillæg 1: Sikring mod opstemning - Højvandslukker 
• DS 475:2012 Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 
• DS 436:1993 Norm for dræning af bygværker m.v. 
• DS 440:1983 (rettet 2014) Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning 



Side 2 af 2 
 

 
Håndbøger, vejledninger og anvisninger: 
• Kloakmesterarbejde - en håndbog, 8. udgave, Erhvervsskolernes forlag 
• SBI Anvisning 255, 256 og 257 
• SBI Anvisning 231 - Fundering af mindre bygninger 
• DS-Håndbog 169:2012 Vand- og afløbssystemer i jord - Lægning af stive og fleksible ledninger 
• Afløbsanlæg i jord – Kloakmesterarbejde, Teknologisk Institut - Rørcentret 
• Vejledning om nedsivningsanlæg op til 30 PE, Miljøstyrelsen 
• Vejledning om biologisk sandfilteranlæg op til 30 PE, Miljøstyrelsen 
• Vejledning om rodzoneanlæg op til 30 PE, Miljøstyrelsen 
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 25, Retningslinier for etablering af pileanlæg op til 30 PE 
• Miljøstyrelsens vejledning nr. 52, Retningslinier for etablering af beplantede filteranlæg op til 30 PE 
• Rørcenter-anvisning nr. 013 – erfaringer med nedsivningsanlæg, TI – Rørcentret 
• Rørcenter-anvisning 021 Kælderoversvømmelser-Sikring mod opstigende kloakvand 
• Vejledning i afgrænsning af autorisationsloven for nedsivningsanlæg til regnvand – Rørcentret 2016  
• Rørcenter-anvisning nr. 016 – Håndtering af regnvand på egen grund, TI – Rørcentret 
• Vejledning om KLS systemer for autoriserede virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet, 

Virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet og kontrolinstanser – Sikkerhedsstyrelsen 1. 
januar 2018 
• Undervisningsmateriale til de enkelte AMU-uddannelser, se materialeplatform.emu.dk 
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