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Aktivitetskalenderen

AT’s screening af bygge- og anlægsvirksomheder
Den 2. januar 2007 påbegynder Arbejdstilsynet screeningen af bygge- og anlægsvirksomheder i
Danmark. Alle danske virksomheder med ansatte skal besøges, med mindre virksomheden er
arbejdsmiljøcertificeret. Der er stadigvæk krav om, at firmaerne skal være medlem af et lovpligtigt BST og dette krav udløber først når virksomheden er blevet screenet.
Screeningsbesøgene foregår uanmeldt, og screeningen af alle bygge- og anlægsvirksomheder
skal være tilendebragt ved udgangen af 2008.
Arbejdstilsynet har i gennemsnit sat 1½ time af til et screeningsbesøg. I det tidsrum skal Arbejdstilsynets medarbejdere tjekke, om virksomheden har den lovpligtige, skriftlige arbejdspladsvurdering (APV) og sikkerhedsorganisation (SiO), samt tjekke om virksomhedens materielle arbejdsmiljø lever op til lovens krav.
Et screeningsbesøg afsluttes med, at virksomheden får at vide, om arbejdsmiljøet er enten godt
eller dårligt.
På den efterfølgende tegning forekommer der følgende forkortelser:
TT betyder tilpasset tilsyn
DT betyder detalje tilsyn
B/A hotline betyder at man har mulighed for at kontakte AT telefonisk.
På ATs hjemmeside kan man endvidere teste sin egen virksomhed ved at følge linket i højremenuen.

Servicekontor

Agerbæksvej 17

Telefon 72 16 00 00

www.danskbyggeri.dk

Århus

8240 Risskov

Telefax 72 16 00 13

info@danskbyggeri.dk

Hvis virksomhedens arbejdsmiljø ved screeningen vurderes som godt, nedprioriteres Arbejdstilsynets tilsyn med virksomheden, og – med mindre man i mellemtiden bliver arbejdsmiljøcertificeret – virksomheden vil atter blive screenet inden for tre år regnet fra det første screeningstidspunkt.
Hvis arbejdsmiljøet er dårligt, vil virksomheden inden for 6 uger få et mere gennemgribende
tilsyn – et tilpasset tilsyn. Ved det tilpassede tilsyn risikerer virksomheden at få et rådgivningspåbud. Specielt, hvis der ikke er styr på APV og SiO, kan rådgivnings-påbudet gives i form af et
periodepåbud, hvor virksomheden pålægges at benytte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver.
Perioden hvor der skal benyttes en autoriseret arbejdsmiljørådgiver er på et år, hvis antallet af
medarbejdere er på 20 ansatte eller derunder. I det tilfælde at antallet af medarbejdere er mere
end 20 ansatte, pålægges virksomheden at benytte en autoriseret arbejdsmiljørådgiver i to år.
Det vil i sagens natur være meget omkostningstungt.
Dansk Byggeri bestræber sig på, at alle medlemsvirksomheder får en god screening. Virksomhederne spares derved for de uheldige konsekvenser af en dårlig screening, og virksomheder
med et godt arbejdsmiljø har færre arbejdsulykker og – som tillægsgevinst – en bedre indtjening.
I 2005 var der (for) mange dødsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Det høje tal har skabt
særdeles negativ politisk bevågenhed på branchen, og der er således al mulig grund til, og et
stort behov for, at vise omverdenen, at bygge- og anlægsvirksomhederne både kan og vil sikre
et godt arbejdsmiljø.
På den baggrund har Dansk Byggeri i samarbejde med Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og
Anlæg (BAR) samt lønmodtagerorganisationerne TIB og 3F afholdt en række møder om screening og APV.
Som nævnt i Kloaksektionens første nyhedsbrev har Kloaksektionen fået udarbejdet en (meget)
revideret udgave af Kloakmesterens Sikkerheds- og Sundhedshåndbog. KSS-håndbogen er
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udarbejdet i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøcenter (BA) tidligere BST for Bygge- og
anlæg. KSS-håndbogen kan købes hos www.byggerietsforlag.dk.
I forbindelse med udgivelsen af KSS-håndbogen har Kloaksektionen afholdt en række fyraftensmøder, hvor der på møderækkes anden halvdel blev orienteret om ATs kommende screening.
Har I af en eller anden grund ikke haft mulighed for at deltage i en af de to kursusrækker, og er I
ikke klar til Arbejdstilsynets screeningsbesøg, bør I kraftigt overveje et virksomhedsrelateret
tiltag (eksempelvis startende med et møde med jeres eget BST) for at imødekomme screeningskravene fra Arbejdstilsynet. Manglende overholdelse af krav kan medfører påbud.
Yderligere information kan søges på www.kloaksektionen.dk , Dansk Byggeris miljø- og arbejdsmiljøportal http://www.danskbyggeri.dk/C1256C720035E517/ eller tlf. 72 16 00 00. Endvidere kan både Byggeriets Arbejdsmiljøcenter kontaktes på tlf.: 70 20 69 67 eller www.badanmark.dk, ligesom Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg kan kontaktes på tlf.: 36 14
14 00 eller www.bar-ba.dk. ATs hjemmeside er www.at.dk og stedet hvor selvtesteren er hedder
http://www.at.dk/sw13507.asp.
Det Digitale Byggeri
Det Digitale Byggeri er et initiativ i regeringens konkurrenceevnepakke ”vækst med vilje” lanceret i 2002. Med dette udviklingsprogram har byggeerhvervets ledende aktører i samarbejde med
Erhvervs- og Byggestyrelsen indgået et partnerskab om at skabe grundlaget for en øget digital
kommunikation i byggeerhvervet.
Den overordnede målsætning for projektet er at fremme byggeriets produktivitet gennem øget
anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi.
Strategien er at digitalisere byggeriets informationsflow fra bygherre over rådgivere og udførende frem til vedligeholdelses- og driftsfasen.
Resultaterne af udviklingsprojektet indfases trinvist fra 1. januar 2007 i form af en række bygherrekrav, som statslige bygherrer via en bekendtgørelse er forpligtet til at stille i forbindelse
med nybyggeri med en entreprisesum større end 3 mio. kr.
Dansk Byggeri er endvidere en aktiv part i samarbejde med øvrige aktører i byggeerhvervet
med henblik på at sikre en bred forankring af resultaterne gennem en implementeringsproces.
Dette opnås via 2 hovedaktiviteter for ledere af virksomheder, bygge- og projektledere samt
medarbejdere i erhvervets virksomheder:


formidling og kommunikation for at sikre accept og forståelse bl.a. via landsdækkende
informationsmøder i november måned 2006



udvikling og gennemførelse af praksisnære lærings- og uddannelsesaktiviteter, der udbydes målrettet de enkelte aktører efter konkrete behov

For udførende virksomheder får Det Digitale Byggeri på kort sigt særlig betydning ved en mere
enkel tilbudsgivning (beskrivende mængdefortegnelse), anvendelse af projektweb i forbindelse
med samarbejde, kommunikation og deling af viden parterne i mellem samt ved muligheden for
bedre at tilrettelægge og planlægge produktionen via et produktionskort genereret via digitale
data fra en 3D model.
Se mere på www.detdigitalebyggeri.dk.
Endvidere kan artiklens forfatter Jørn Jensen kontaktes på tlf.: 72 16 00 00. Jørn Jensen er
ansat som projektchef i Dansk Byggeris for Implementeringsnetværket for Det Digitale Byggeri.
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Det kommunale og statslige vedligeholdelsesefterslæb
God velfærd forudsætter velholdte kloakker
Der er mange udfordringer, som skal overvindes, hvis vi skal fastholde den høje velfærd. Udfordringerne vedrører ikke blot de offentlige finanser, befolkningens aldersfordeling og konkurrenceevnen. Det er lige så vigtigt at se på den offentlige infrastruktur, som er statens og kommunernes bygninger og anlæg. Sidstnævnte er f.eks. veje, broer og kloakker.
Under jordoverfladen er der utætte kloakker, som udleder urenset spildevand til grundvandet
eller dræner rent grundvand, der sammenblandet med spildevandet belaster kapaciteten på
renseanlæggene.
Hvis vi skal opretholde velfærdssamfundet, skal vi blive bedre til at passe på de offentlige bygninger og anlæg. Det er billigst i længden, da omkostningerne til en totalrenovering af f.eks. en
afløbsledning er lagt større end de alternative omkostninger ved løbende vedligeholdelse.
Åbningsredegørelsen
Ved Folketingets åbning tirsdag den 3. oktober 2006 sagde statsminister Anders Fogh Rasmussen bl.a.: ”Vi har sat ambitiøse mål for hele det danske samfund.” Og ”Den virkelige udfordring er at skaffe mere kvalitet for pengene.”
Det er godt, at regeringschefen har ambitioner og mål. Mon ”hele det danske samfund” omfatter
den offentlige infrastruktur, f.eks. kloakkerne? Mon ”mere kvalitet for pengene” indebærer løbende vedligeholdelse frem for totalrenovering? Hvordan er sammenhængskraften fra ambitionerne til indsatsen?
Høringssvar fra Dansk Byggeri
Dansk Byggeri har i september i år sendt høringssvar til indenrigs- og sundhedsministerens
udkast til lov om ændring af lov om midlertidig binding af kommunernes overskudslikviditet.
Ifølge høringssvaret, vil bindingen af overskudslikviditeten begrænse mulighederne for at forbedre vedligeholdelsen af de kommunale bygninger, veje og kloakker. Det fremgår også, at
udskydelserne af vedligeholdelsesarbejdere vil forringe bygninger og anlæg, og udskydelserne
vil derfor fordyre vedligeholdelsesarbejderne, når de skal gennemføres engang i fremtiden.
Dansk Byggeri nævner i høringssvaret, at der ikke er overophedning eller mangel på arbejdskraft på kloakområdet, da renoveringsaktiviteten falder. Derfor er forslaget om deponering af det
budgetterede overskud for de kommunale forsyningsvirksomheder unødvendigt og skadeligt.
På denne baggrund foreslår Dansk Byggeri, at kravet om deponering af det budgetterede overskud for forsyningsvirksomhederne bortfalder.
Fald på ½ mia. kr. i år
Kommunernes investeringer i spildevandsanlæg falder med ½ mia. kr. eller med 18 % fra 2,9
mia. kr. i 2005 til 2,4 mia. kr. i 2006 (det hele i 2006-priser) ifølge regnskaberne for 2005 og
budgetterne for 2006. Disse beløb er inklusiv nyanlæg af kloakker til nye boligområder.
Nedprioriteringen er ude af trit med Miljøstyrelsens udmelding i marts i år om, at en stor del af
kloaknettet er så nedslidt eller trænger til udbygning, at der er brug for gennemgribende renoveringer. Se Miljøprojekt Nr. 1065 af 28. marts 2006 om afløbssystemets levetid og renovering.
Hvis kommunerne skal indhente vedligeholdelsesefterslæbet, er der behov for renoveringer for
skønsmæssigt 11 mia. kr. Det svarer til 750 mio. kr. hvert år i 15 år. Herudover er der behov for
løbende vedligeholdelse for 2,9 mia. kr. om året, hvis vi skal undgå yderligere nedslidning.
Sammenlagt er der behov for årlige investeringer på omkring 3,7 mia. kr. (prisniveau 2005) over
en periode på 15 år. Skønnet bygger på oplysninger om afløbssystemerne i Ålborg og en anta-
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gelse om, at forholdene i Ålborg svarer til forholdene i hele landet. Se Akademiet for De Tekniske Videnskaber: Dansk Infrastruktur i forfald? juni 2001.
Det kan til sammenligning nævnes, at kommunernes udgifter til løbende vedligeholdelse og
fornyelse af kloaksystemet var i gennemsnit 2,2 mia. kr. om året i 1997-2002. Der er dermed
langt op til det nødvendige niveau. Kloakrenoveringer er brugerfinansieret og underlagt ”hvile-isig-selv-princippet” i modsætning til de skattefinansierede opgaver.
Private kloakker
De private afløbsledninger er også i dårlig stand. Man kan skabe overblik ved, at man i tilstandsrapporterne ved bolighandler indfører et afsnit om kloaknettets tilstand. Det kan f.eks.
blive baseret på TV-inspektion af kloaknettet og en udtalelse fra en autoriseret kloakmester.
Dansk Byggeri har derfor foreslået, at tilstandsrapporterne fremover skal omfatte kloakker. Det
er noget, som også forsikringsselskaberne bør interessere sig for.
Faktaboks:
Terminologi vedrørende kloakker:
-

Løbende vedligeholdelse: nødvendige reparationer og aldersbetingede udskiftninger af
kloaknettet, inden der opstår sammenbrud som følge af tæring.

-

Fornyelse: udbedring af utætte eller sammenbrudte kloakledninger.

-

Renoveringer: udbedringer af tilstanden og funktionsmæssige forbedringer ved strømpeforinger eller ved udskiftninger af kloakledninger med nye ved opgravning.

Artiklens forfatter Finn Bo Frandsen kan kontaktes på tlf.: 72 16 00 00. Finn Bo Frandsen er
ansat som specialkonsulent i Dansk Byggeris Erhvervspolitiske afdeling.
DTVK, Danske TV-inspektionsfirmaer Kontrolordning
Kloaksektionen (og DTVK) har desværre oplevet en træghed i antallet af virksomheder der –
her i starten af ordningens eksistens – søger om optagelse i DTVKs Trin 1 ordning.
Det har medført, at Kloaksektionen blandt andet sammen med DTVKs Kontroludvalg har besluttet, at udforme nogle reklamerende pressemeddelelser og tilsende disse til forskellige professionelle bygherrers medlemsblade. Disse foreninger er blandt andet Parcelhusejernes Landsforening, Forsikringsbranchens forening samt Leje- og andelsboligforeningerne. Organisationer
såsom Ingeniørforeningen vil vi ligeledes også gennem deres medlemsblad Ingeniøren søge at
påvirke. Endvidere vil vi søge, at få udarbejdet en reklamerende artikel til dagbladenes boligtillæg for herigennem at nå de privat direkte.
I Kloaksektionens bestyrelse er der enighed om, at der skal skabes efterspørgsel på certificerede Trin 1 operatører. Når efterspørgslen er der, vil firmaer og medarbejdere også søge optagelse i ordningen. Denne holdning deles ligeledes af DTVKs Kontroludvalg, der er ved at udarbejde et foredrag til forsikringsbranchens medarbejdere. Denne personkreds vil efter Kloaksektionens bestyrelses vurdering være den største gruppe, der vil efterspørge certificerede TVoperatører.
Trin 1 operatører kan udføre TV-inspektion af rørdimensioner op til og med Ø160.
Prisen for at blive certificeret Trin1 operatør samt de løbende produktionsomkostninger fremgår
af oplistningen på den efterfølgende side.
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Indmeldelsesgebyrer:
- medlem af Kloaksektionen.....................................................................kr.
- medlem af Dansk Byggeri, men ikke Kloaksektionen ...........................kr.
- medlem af Danske Kloakmestre, lønsum under 1 mio. kr. ....................kr.
- medlem af Danske Kloakmestre, lønsum over 1 mio. kr. ......................kr.
- andre (uden medlemskab af nogen af ovenstående) ............................kr.

500,00
1.500,00
2.500,00
4.000,00
5.000,00

Kontingent for medlemskab af DTVK Trin 1:
- medlem af Kloaksektionen.....................................................................kr.
- medlem af Dansk Byggeri, men ikke Kloaksektionen ...........................kr.
- medlem af Danske Kloakmestre, lønsum under 1 mio. kr. ....................kr.
- medlem af Danske Kloakmestre, lønsum over 1 mio. kr. ......................kr.
- andre (uden medlemskab af nogen af ovenstående) ............................kr.

1.000,00
3.000,00
4.000,00
7.000,00
8.000,00

Optagelsesbesøg:
- optagelsesbesøg inkl. 1 praktisk prøve .................................................kr.
- yderligere praktiske prøver hos samme firmaadresse ..........................kr.
- eventuelt genbesøg ...............................................................................kr.
- undervisning v/gencertificering efter inddragelse af certifikat pr. time ..kr.
- besøg aflyst senere end 5 arbejdsdage inden aftalt tid .........................kr.

2.500,00
575,00
2.100,00
575,00
1.400,00

Certificeringsdag:
- certificeringsgebyr (herudover betaler kursist alm. AMU-gebyr) ..........kr.

500,00

Kontrol af ledningsstræk:
- opkrævning af kontrolafgift pr. ledningsstræk........................................kr.

97,00

Alle beløb er ekskl. moms.
Yderligere oplysninger om DTVK og Trin 1 ordningen kan søges på Kloaksektionens hjemmeside www.kloaksektionen.dk samt ved telefonisk kontakt til Trin 1 ordningens tekniske konsulent
Johannes Pedersen på tlf. 72 16 02 41.
Udvalgsnyt, kort orientering fra sektionens fire udvalg
Autorisationsudvalget
Udkastet til den reviderede autorisationslov har været i høring og Dansk Byggeri har – blandt
andet på baggrund af bemærkninger fra Kloaksektionens autorisationsudvalg – tilsendt Sikkerhedsstyrelsen organisationens kommentarer til lovudkastet.
I lovudkastet er der blandt andet stillet forslag til gebyrfinansiering på autorisationsområderne.
Hertil har Dansk Byggeri tilkendegivet det uhensigtsmæssige i at finansiere en ordning, der har
til formål at sikre, at alene fagligt kompetente personer kan påtage sig ansvaret for ydelser omfatte af ordningen og foreslår, at gebyrfinansieringen helt udgår af lovforslaget.
Dansk Byggeri foreslår desuden, at bestemmelsen om” at godkendelse som teknisk ansvarlig
person bortfalder, hvis den tekniske ansvarlige er fraværende mere end 6 på hinanden følgende
uger” ændres, således at personer der er fraværende grundet barselsorlov og sygdom ikke
mister sin autorisationsgodkendelse. Som lovudkastet er udformet nu, vil en person der er på
barselsorlov miste sin autorisationsgodkendelse.
Endvidere foreslår Dansk Byggeri, at det også efter lovændringen vil være i strid med loven at
betegne sig som kloakmester, hvis man ikke har autorisation på området. Årsagen til dette forslag er, at der i lovudkastet er foreslået en lempelse af reglerne for at betegne sig som gas-,
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vand- og sanitetsmester, samt installatør eller kloakmester idet der forekommer ”installatører”
inden for andre fagområder.
Kloaksektionens autorisationsudvalg følger arbejdet med lovrevisionen meget nøje.
Udvalget vil mødes i november eller december 2006 for at drøfte den til den kommende autorisationslov tilknyttede bekendtgørelse, med henblik på endnu et høringssvar. Det er udvalgtes
hensigt, at der skal være særlig fokus på medarbejderuddannelserne.
Sammen med uddannelsesudvalget har autorisationsudvalget også givet høringssvar til ”Retningslinier for den kompetencegivende kloakmesterprøve”.
Det er i høringssvaret et ufravigeligt krav for Kloaksektionen, at personer der skal have mulighed for at gå op til kloakmesterprøven, skal have ½ års praktisk erfaring fra en autoriseret kloakmestervirksomhed, alternativt mindst 1 års erhvervsarbejde indenfor de sidste 3 år i forbindelse med kloakering. Denne persongruppe er typisk medarbejdende ledere.
For personer med svendebrev som struktører eller uddannelsesdiplomer som byggeteknikere,
bygningskonstruktører eller bygningsingeniører, og som oftest er administrative medarbejdere,
har Kloaksektionen foreslået, at disse faggrupper gennem efteruddannelse skal have erhvervet
sig tilstrækkelig viden til at drive en kloakmestervirksomhed.
Uddannelses-, kursus- og kvalitetssikringsudvalget
Udvalget har som tidligere nævnt arbejdet med en spørgeundersøgelse til sektionsmedlemmerne om jeres syn på uddannelses- og efteruddannelsesbehovene. Resultatet fra denne undersøgelse foreligger nu.
Det kan blandt andet konkluderes, at der er et voksende behov for afholdelse af fyraftensmøder, hvor der orienteres om produktionsnyheder og ændringer af bestående produkter. Samtidig
kan det konkluderes, at der er stor interesse for at få information om kvalitetsstyring og særligt
de web-baserede kvalitetsstyringssystemer.
Udvalget vurderer ligeledes at der især i de mindre virksomheder er behov for ½-dages kurser i
tilbudsgivning og byggesagsbehandling.
På baggrund af anbefalinger fra udvalget arbejder bestyrelsen på, at få udarbejdet et efteruddannelseskursus i sektionsregi. Kurset forventes afholdt 3 – 4 steder i hele landet og vil forløbe
enten som et hel- eller halvdagsmøde.
Spørgeskemaundersøgelsen kan læses i sin helhed på www.kloaksektionen.dk.
Teknik- og Miljøudvalget
Huseftersynsordningen (tilstandsvurderinger ved hushandler) er atter i spil. Årsagen til dette er
en rapport fra Realdania fonden der udtrykker stor skepsis og kritik til ordningen.
Dette foranledigede, at flere organisationer har tilskrevet Justitsministeriet for at få en tilbundsgående undersøgelse af ordningen. På den baggrund meddelte justitsminister Lene Espersen i
starten af juni i år, at der vil blive nedsat et udvalg med det formål at overveje behovet for ændringer i ordningen.
Dansk Byggeri forventer at blive anmodet om at udpege et medlem til udvalget, og fra Kloaksektionens side er det fortsat et stort ønske at få kloakker og afløb inddraget i ordningen, gerne
med krav om, at der skal være foretaget en TV-inspektion af en certificeret tv-operatør og efterfølgende afgivet et forslag til eventuelle udbedringer.
Udvalget har også fokus på normarbejdet, og der er i den forbindelse drøftelser med DANVA,
der sidder med ved forhandlingerne til den fælleseuropæiske afløbsnorm CEN/TC 165. Kloaksektionen og DANVA er enige om, at vi har sammenfaldende interesser på området. Når sekti-
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onens økonomi tillader det, er det tanken, at Kloaksektionen vil lægge billet ind på at sidde med
ved forhandlingsbordet – i første omgang ved de danske normer DS-udvalgene.
Der er også enighed mellem DANVA og Kloaksektionen om, at vi indenfor en overskuelig fremtid atter skal holde en konference. Emnerne til konferencen er endnu ikke fastlagte, men vil
blive udmeldt, når de ligger fast.
Garantipjece ”Kloakarbejde med BYG Garanti” kan bestilles hos Dansk Byggeris forsendelse på
www.byggerietsforlag.dk.
Udvalget forestår fortsat arbejdet med Kloaksektionens hjemmeside. Læs mere herom nedenfor.
DTVK-udvalget
Se tidligere afsnit om DTVK.
OBS – Sådan håndteres forurenet jord
Aftalegrundlaget
Når AB 92 er aftalegrundlaget, er risikoen for eksisterende forurening af byggegrunden som
udgangspunkt bygherrens.
Det fremgår direkte af betænkningen, som ”udvalget til revision af AB72” i sin tid skrev. Her
anførte udvalget nemlig, at ”Bygherrerne må således som udgangspunkt bære risikoen for det,
de stiller til rådighed for entreprenørerne, først og fremmest byggegrunden……”
Konkret er bygherrens risiko udmøntet i AB 92, § 15, stk. 4, hvori anføres at:
”Udbudsmaterialet skal indeholde oplysninger om foretagne undersøgelser vedrørende grundvands- og jordbundsforhold, forurening eller andre hindringer. I det omfang udbudsmaterialet
ikke indeholder fyldestgørende oplysninger om hindringerne, skal foranstaltningerne herimod og
ulemperne herved betales som ekstraarbejder.
Er det således ikke muligt for den professionelle entreprenør i tilbudsfasen på rimelig vis at beregne udgifterne til håndtering af forureningen på baggrund af bygherrens forureningsundersøgelser og andre oplysninger, vil oplysningerne ikke kunne karakteriseres som fyldestgørende.
Det indebærer, at foranstaltningerne og ulemper til håndtering af forureningen under udførelse
vil være et ekstraarbejde.
Er ejendommen kortlagt som forurenet – tjek på nettet
Har man en kontrakt, hvor der skal flyttes forurenet jord væk fra en ejendom, eller er ejendommen kortlagt som forurenet, eller skal der flyttes jord bort fra en offentlig vej, skal man forinden
bortkørslen foretage en anmeldelse til den kommune, hvori opgravningen foregår, om hvordan
man har tænkt sig at håndtere jorden.
I de fleste tilfælde vil bortskaffelse af forurenet jord falde ind under affaldslovgivningen, hvorfor
man skal følge de bestemmelser om håndtering af jorden, som kommunen har fastsat herom i
affaldsregulativet. Er man i tvivl, er det klogt at rådføre sig med kommunen. Hvorvidt en ejendom er kortlagt som forurenet, kan man undersøge på Kort- og Matrikelstyrelsens hjemmeside
www.kms.dk.
Kan man i overensstemmelse med affaldsreglerne genanvende jorden, slipper man for at betale
affaldsafgiften på 375,00 kr. pr. ton, idet genanvendelse er afgiftsfritaget.
Krav om §19-tilladelse
Er jorden forurenet, skal der som minimum en §19-tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven til for
at placere jorden andet sted, end der hvor den opgraves, da placeringen det nye sted kan føre
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til ny forurening. Skal jorden på grund af høje forureningsværdier deponeres eller bortskaffes til
affaldsbehandlingsanlæg, skal et sådant anlæg være miljøgodkendt efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 5.
En midlertidig placering af forurenet jord i et depot på samme matrikel, men på en uforurenet
del af matriklen, forudsætter, at det midlertidige depot er godkendt efter miljøbeskyttelseslovens
§19.
Er jorden uforurenet, kræves der ikke tilladelse efter miljøbeskyttelsesloven, herunder hvis den
placeres til genanvendelse på en ny lokalitet. Dog kan uforurenet jord ikke placeres i råstofudgrave såsom eksempelvis grusgrave, medmindre råstofgraven har dispensation hertil. Man skal
dog være opmærksom på, at ny placering af uforurenet jord andre steder kan kræve tilladelse
efter anden lovgivning plan- eller naturfredningslovgivningen.
Ukendt forurening
Hvis man under arbejdets gang støder på en ukendt jordforurening, eller en forurening der ikke
er beskrevet på et kortlagt areal, skal den udførende efter jordforureningslovens §71 straks
standse arbejdet.
Entreprenøren skal i disse tilfælde jf. AB92 §15, stk 2 underrette bygherren og følge dennes
anvisninger. For bygherren indebærer denne underretning dog ifølge miljøbeskyttelseslovens §
21 en forpligtigelse til at underrette tilsynsmyndigheden om forureningen. Hvilken anvisning
bygherren herefter kan give, bliver i sagens natur i høj grad afhængig af miljømyndighedernes
stillingtagen til forureningen.
Den forsinkelse en sådan standsning bliver årsag til, giver entreprenøren ret til tidsfristforlængelse og som minimum godtgørelse i forsinkelsesperioden.
Yderligere oplysninger kan søges på www.danskbyggeri.dk/jura eller www.kms.dk.
Endvidere kan artiklens forfatter Henrik Fausing kontaktes på tlf.: 72 16 00 00. Henrik Fausing
er afdelingschef i Dansk Byggeris juridiske afdeling.
Artiklen er en gengivelse af en artikel bragt i Dansk Byggeris medlemsblad byggeriet, december
2005 og indgår i en serie om hindringer i jord.
www.kloaksektionen.dk, kort orientering om Kloaksektionens hjemmeside
Ovenstående ”adresse” er kloaksektionens hjemmeside. På hjemmesiden er der søgt at samle
viden, information og henvisninger således, at brugere herfra kan ”klikke” sig videre til andre
relevante kloaksider.
Har du forslag til forbedringer og ændringer til Kloaksektionens hjemmeside hører vi meget
gerne fra dig. Henvendelse kan ske på en af nedennævnte muligheder og adresser.
Kloaksektionens første nyhedsbrev er placeret på hjemmesiden og nærværende nyhedsbrev vil
snarest efter udsendelsen også blive placeret her.
Status over antal medlemmer og den fremtidige medlemsorientering
Kloaksektionen har med udgangen af september 2006 ca. 245 medlemsvirksomheder.
For at fastholde den løbende medlemstilgang har bestyrelsen, som en af sine målsætninger,
besluttet at gentage succesen fra sidste år og tilsende medlemmer af Dansk Byggeri, der har
ansatte der er uddannede kloakmestre eller hvor virksomhedsindehaveren selv er uddannet
kloakmester og for begge parters vedkommende står registreret i Sikkerhedsstyrelsens Autorisationsregister, et skrift der orientere om Kloaksektionen og hvilke tiltag bestyrelsen har gjort.
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I Kloaksektionens første nyhedsbrev blev I opfordret til, at svare på i hvilken form - elektronisk,
pr. post eller en kombination heraf – I i fremtiden ønskede nyhedsbrevene og anden medlemsinformation. Der indkom 38 svar ud af 225 mulige og svarene fordeler sig som følger:
Kun pr. e-mail

Kun pr. alm. post E-mail og alm. post

Kloaksektionens Nyhedsbreve 16

9

12

Anden medlemsinformation

8

8

15

Et svar har været blankt, mens enkelte blot har taget stilling til Kloaksektionens nyhedsbreve og
ikke afkrydset i ”anden medlemsinformation”, mens atter andre ønsker e-mail i den ene situation
og alm. post i den anden situation.
Som det fremgår er det ikke nogen let beslutning bestyrelsen har stået over for, og derfor har
bestyrelsen også skævet dels til, hvordan Dansk Byggeri i fremtiden vil udsende organisationens medlemsinformation, og dels til hvordan andre sektioner i Dansk Byggeri pt. udsender
deres medlemsinformation.
Samtidig er det magtpåliggende for bestyrelsen at minimere udgifterne og bruge flest mulige af
kontingentkronerne direkte på medlemsvirksomhederne. Dette er her i efteråret eksempelvis
sket ved, at minimere medlemsvirksomhedernes udgifter ved deltagelse i kurser.
Kloaksektionens bestyrelse har derfor besluttet, at nærværende Nyhedsbrev udsendes både
elektronisk og pr. alm. post, og at fremtidige nyhedsbreve og anden medlemsinformation tilsendes elektronisk til de virksomheder, vi har registreret med en email-adresse. Til de få virksomheder der ikke har internetadgang og som vi ikke kender emailadressen på, vil vi, i en ikke
nærmere fastlagt periode, tilsende Nyhedsbrevene og anden medlemsinformation som alm.
post.
På Kloaksektionens hjemmeside www.kloaksektionen.dk, kan I ved at dobbeltklikke på medlemslisten (til venstre på skærmen), orientere jer om hvilke firma- og adresseoplysninger vi har
på jer. Er der fejl og mangler i oplysningerne bedes I derfor snarest muligt og gerne senest fredag den 24. november 2006 svarer på følgende spørgsmål:
Firmaets navn
Navn på kontaktperson
Firmaets telefonnummer
Firmaets faxnummer
Firmaets mobilnummer
Firmaets e-mail
Svaret bedes indsendes til Kloaksektionens sekretariat gerne på mail hhk@danskbyggeri.dk,
jmk@danskbyggeri.dk, Dansk Byggeris Kloaksektion, Agerbæksvej 17, 8240 Risskov, att. Jette
Møller-Kristensen eller fax.: 72 16 00 13 også att.: Jette Møller-Kristensen.

Side 10/11

Aktivitetskalenderen
Kloaksektionen har planlagt følgende aktiviteter i 2006 og 2007:
Bestyrelsesmøder
Fredag den 1. december 2006 kl. 10.00 i København.
Torsdag den 1. februar 2007 kl. 10.00 i Odense.
Torsdag den 8. marts 2007 kl. 15.00 i Ebeltoft
Onsdag den 13. juni 2007 kl. 10.00 i Taastrup (i forbindelse med Rørcenterdagene).
Torsdag den 6. september 2007 kl. 10.00 i Odense
Fredag den 30. november 2007 kl. 10.00 i Odense
Generalforsamling 2007:
Kloaksektionens generalforsamling for 2007 er fastlagt til Entreprenørskolen fredag den 9.
marts 2007 kl. 13.30 til 15.00. Efterfølgende har vi et fællesarrangement med TVinspektionsgruppen. Nærmere herom i indkaldelse til generalforsamling 2007.
Generalforsamling 2008:
Kloaksektionens generalforsamling for 2008 er fastlagt til Entreprenørskolen fredag den 7.
marts 2008.
Øvrige møder og aktiviteter:
Kloaksektionens udvalg holder 2 – 4 møder pr. udvalg pr. år.
Kloaksektionen vil også i 2007 søge at afholde en eller flere fyraftensmøderækker. Der vil blive
orienteret herom senere.
Henvendelse til Kloaksektionen
Henvendelse til Kloaksektionen kan ske på følgende måder:
www.kloaksektionen.dk, og der klikke på det lille konvolut-ikon ved siden af teksten ”Kontakt
os”.
Kloaksektionens formand Thorkild Larsen, Vodskov Murer- Entreprenørforretning A/S, Følfodvej
30, 9310 Vodskov, tlf. 98 29 35 05, fax 98 29 30 88, e-mail tl@vme-as.dk.
Dansk Byggeri, Kloaksektionen, Att.: Hans Henrik Kristensen, Agerbæksvej 17, 8240 Risskov,
tlf. 72 16 02 92, fax 72 16 00 13 eller e-mail hhk@danskbyggeri.dk.
Kloaksektionens medlemmer opfordres til at fremkomme med forslag til behandling på bestyrelsesmøder, udvalgsmøder mv. samt forslag til kursusemner. Forslag til emner i fremtidige nyhedsbreve og medlemsinformation er også velkomne.
Afslutningsvis vil bestyrelse ønske jer alle et godt efterår samt ønske jer alle en god afslutning
på en god sæson.

Med venlig hilsen
Hans Henrik Kristensen
Sekretær for Kloaksektionen

Side 11/11

