BAGA
DIPLOMUTBILDNING

2018
2019/2020

Ta del av en komplett utbildning
som tar dig från första kontakt
till färdig leverans med nöjda kunder!

ENSKILT
AVLOPP

BAGA Diplomutbildning är en tvådagars kurs där vi går igenom hela
genomförandet, från första kontakt med kund, miljökontor till färdig leverans.
Utbildningen är förberedande inför en eventuell framtida avloppscertifiering.

Kursinnehåll:
Lagar och Råd. CE-märkning.
Miljöbalken. Allmänna råden och begrepp.
Produktpresentationer.
Jordanalyser som underlag för dimensionering.
Förutsättningar. Plats, krav, kund.
Besök. Offert och Genomförande.
Misstag att undvika.

Kurstillfällen 2019 - 2020:
Mora
Varberg
Jönköping
Karlstad
Trollhättan
Sölvesborg
Nyköping
Upplands Väsby
Umeå

Mora hotell & spa
Hotell Fregatten
Scandic Elmia
Scandic Klarälven
Scandic Swania
Hotell Humbla
Scandic Stora hotellet
Scandic Uppl. Väsby
Scandic Umeå syd

10-11/12
14-15/1
21-22/1
28-29/1
4-5/2
11-12/2
18-19/2
3-4/3
10-11/3

Kurslängd: 2 dagar
Tid dag 1. 08:30 – 16:00
Tid dag 2: 08:00 – 16:00

Efter godkänt prov erhålls:
Diplom. Dekal som visar att du är diplomerad
BAGA-installatör.

Pris: 2900 kr ex. moms. Faktureras.
Boende bokas individuellt. OBS, ingår inte i
kursavgiften.

Anmäl dig till Therese Bard på telefon
0455-35 05 14 eller e-post: therese.bard@baga.se.
Antalet platser är begränsat så gör det redan i dag.

Vi ses!

Läs mer på nästa sida vad deltagare tycker om våra utbildningar:

BAGA
DIPLOMUTBILDNING

Några röster om BAGAs
diplomutbildningar från tidigare
deltagare bland våra entreprenörer
BAGA har alltid varit duktiga på att
utbilda oss entreprenörer
Nu är det aktuellt för oss som jobbar aktivt med enskilt avlopp att visa att vi verkligen kan det här genom
krav på certifiering. För att vara rustad för detta kommer vi att fräscha upp kunskaperna och uppdatera
oss genom Bagas utbildning igen.
Johan Jerleryd,
JRT Jerleryds Tjänster AB

BAGA-kursen innehåller mycket
om genomförande av plats-, markoch grundvattenbedömningar
Något som inte bara entreprenörer har nytta av att
få mer kunskap om. Under kursdagarna får vi också
insikt i entreprenörernas vardag och tänk, och vi kan
dela med oss av våra erfarenheter. Det ger en större
förståelse från båda håll och bra dialog också i den
framtida handläggningen.
Lena Gustavsson
Miljöinspektör
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