Kloaksektionen

April 2006
Sagsnr.: 253385
Nyhedsbrev nr. 1/2006
Hermed fremsendes Kloaksektionens første nyhedsbrev. Sektionen er som det er de
fleste af jer bekendt forholdsvis nystartet. Den stiftende generalforsamling blev holdt i
juni 2004.
Kloaksektionens bestyrelse arbejder på at få sektionen til fremstå som et seriøst bud
på organisationstilhørsforhold i forhold til andre brancheorganisationer på kloak- og
afløbsområdet. Et af tiltagene er et Nyhedsbrev, hvilket vi er meget stolte af - allerede
efter knap 2 års eksistens - at kunne udsende det første nummer af.
Den første udgave vil omhandle følgende emner:


LER, LedningsEjerRegistret



BYG-ERFA blade, hvilke er relevante for autoriserede kloakmestre?



DTVK, Danske TV-Inspektionsfirmaers Kontrolordning



Udvalgsnyt, kort orientering fra sektionens fire udvalg



OBS, et eller to emner der bør interessere Kloakmestre særligt



www.kloaksektionen.dk, kort orientering om Kloaksektionens hjemmeside



Status over antal medlemmer og de fremtidige medlemsorienteringer (Nyhedsbreve)



Aktivitetskalenderen



Fremtidige opgaver

LER, LedningsEjerRegistret
Fra 1. september 2005 har alle graveaktører haft pligt til at spørge i LER forinden et
erhvervsmæssigt gravearbejde i offentligt areal eller privat fællesvej påbegyndes. Det
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er resultatet, efter at Erhvervs- og Byggestyrelsen pr. 1. marts 2005 har oprettet registret. Og det må siges, efter adskillige års efterspørgsel, at være et glædeligt tiltag som
Kloaksektionen bakker op om.
Som udgangspunkt har alle ledningsejere pligt til at indberette placeringen af deres
ledninger til registret. Dog kan enkelte ejere, såsom forsvarsministeriet og indenrigsministeriet m.fl., undlade at registrere enkelte eller alle ledninger mv. i et specifikt geografisk område.
Derfor er det - uagtet de oplysninger graveaktøren modtager fra LER – vigtigt at man
lader den sunde fornuft råde. Ved en vurdering af ansvaret for skader, vil der altid blive
foretaget en culpa vurdering (om graveaktøren har handlet anderledes end den almindelige ansvarlige entreprenør ville gøre).
Det kan derfor være ønskeligt, om der i LER’s database fremkommer en advarsel, der
gør den enkelte LER-medarbejder opmærksom på, at der i det adspurgte geografiske
område er risiko for ledninger, kable, rør, anlæg mv., der ikke er indberetningspligt på.
Det er ligeledes hensigtsmæssigt, at det indenfor få år vil blive muligt, at få tegninger
direkte hos LER, hvoraf samtlige ledninger og kabler mv. fremgår.
Kloaksektionen har i en skrivelse til sekretariatet for LER udtrykt sektionens glæde over
oprettelsen af LER og samtidig tilkendegivet nogle forbedringsmuligheder som der bør
tages hensyn til ved den fremtidige udvikling af ordningen. Et arbejde sektionen har
tilbudt at deltage aktivt i.

BYG-ERFA bladene
Medlemmer af Dansk Byggeris Kloaksektion kan gratis via www.byggerietsforlag.dk
hente og downloade BYG-ERFA bladene. Dette gøres ved at klikke på ”pr. emneord”
under venstremenupunktet ”Byggelitteratur”. Klik herefter på pilen ud for ”BYG-ERFA
blade” og listen over BYG-ERFA blade, fremkommer.
De BYG ERFA blade der primært er relevante for kloakvirksomheder er:
BYG ERFA blad 93 06 07, Smuldring af beton, udsat for aggresive gasser.
BYG ERFA blad 93 08 30, Faskiner til regnvand fra parcelhuse.
BYG ERFA blad 94 10 20, Overgangssamlinger i afløbssystemer.
BYG ERFA blad 96 10 29, Opstropning af afløbsledninger.
BYG ERFA blad 06 10 31, Pumpebrønde for drænvand.
BYG ERFA blad 97 04 29, Rensning af spildevand fra enkeltejendomme.
BYG ERFA blad 97 06 25, Kælderoversvømmelse pga. opstuvning i hovedkloaker.
BYG ERFA blad 97 06 26, Rotteangreb gennem afløssystemer.
BYG ERFA blad 97 06 27, Dræning af mindre bygninger.
BYG ERFA blad 98 06 30, Udskiftning af rør i afløbsledninger.
BYG ERFA blad 00 05 13, Beton- og pvc-ledninger i jord. Modtagekontrol, lægning, samling og kontrol.
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BYG ERFA blad 00 03 30, Drift og vedligehold af afløbsanlæg i parcelhuse.
BYG ERFA blad 01 09 28, Gennemføring af rør i vådrumsgulve og –vægge.
BYG ERFA blad 02 09 26, Gulvafløb og afløbsledninger i badeværelser.
BYG ERFA blad 02 09 27, Radon – forebyggelse og afhjælpning
BYG ERFA blad 03 10 30, Spildevandsrensning i det åbne land.
BYG ERFA blad 03 10 31, Afløbsanlæg med nedsivning, etablering, drift og vedligehold af mindre anlæg.
BYG ERFA blad 04 03 08, Fornyelse af afløbssystemer.
BYG ERFA blad 04 03 09, Tilslutning af stikledninger til hovedkloak.
BYG ERFA blad 04 08 03, Terrændæk – kuldebro ved indervægge og rørgennemføringer.

Yderligere oplysninger kan søges på www.bygviden.dk under kloakfaget.

DTVK, Danske TV-inspektionsfirmaer Kontrolordning
Kloaksektionen har i samarbejde med Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe udvidet
Kontrolordningen således, at der findes 2 kontrol- og certifikattyper:
-

Trin 1 er gældende for TV-operatører med Trin 1 - certifikat, og disse TVoperatører kan udføre TV-inspektion af rørdimensioner op til og med Ø 160
mm.

-

Trin 2 er gældende for TV-operatører med Trin 2 - certifikat, og disse TVoperatører kan udføre TV-inspektion af alle rørdimensioner.

For at blive certificeret Trin 1 TV-operatør skal man gennemgå et 2-dages AMU-kursus
”Kloakering - TV-inspektion af mindre afløbsledninger”. Herefter skal der gennemføres
og bestås et 1-dages certificeringskursus.
To uddannelsescentre er p.t. godkendt af DTVK til at udbyde disse kurser. Det er Selandia CEU i Slagelse og Vitus Bering Danmark i Horsens.
Efter bestået certificeringskursus kan der søges om optagelse i DTVK Trin 1 - ordningen, ved henvendelse til Dansk Byggeris Kloaksektion.
Betingelsen for medlemskab af Kontrolordningen er, at du og dit firma - eller det firma
du er ansat i - er medlem af Dansk Byggeris Kloaksektion eller indgår en associeringsaftale med Kloaksektionen om optagelse i Kontrolordningen. Endvidere er det en betingelse, at du eller en ansat i dit firma, er autoriseret kloakmester og registreret som
teknisk ansvarlig hos Sikkerhedsstyrelsen.
Efter henvendelsen vil du/dit firma modtage ”Velkomstpakken”, der indeholder en ”Associeringsaftale”, ”Vedtægter for DTVK”, Regler og tekniske bestemmelser for DTVK”
samt ”Almindelige betingelser for TV-inspektion”.
Når sekretariat i Dansk Byggeris Kloaksektion har modtaget optagelsesansøgningen
og optagelsesgebyret fra virksomheden, udfører en af DTVKs tekniske konsulenter et
anmeldt optagelsesbesøg på virksomhedens adresse. I forbindelse med optagelsesbe-
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søget skal TV-operatøren aflægge en praktisk prøve. Prøvens resultat vil blive udslagsgivende for, om certifikatet kan udstedes.
Endvidere undersøges det om de tekniske og organisatoriske krav, som kontroludvalget stiller, er opfyldt. På baggrund af disse undersøgelser afgiver den tekniske konsulent en indstilling til kontroludvalget.
Denne indstilling kan være en godkendelse af ansøgningen - eventuelt på særlige vilkår - eller en afvisning af virksomhedens ansøgning om optagelse i Kontrolordningen.
Det er kontroludvalget, der afgør, om virksomheden kan optages i DTVK Trin 1. Kloaksektionen sender faktura til virksomheden for optagelsesbesøget.
Udover optagelsesgebyret der er på kr. 500,00 for Kloaksektionsmedlemmer, skal der
betales følgende:
-

2-dages AMU kursus faktureres med alm. AMU kursusgebyr (AMU)

-

certificeringsdagen faktureres med kr. 500,00 + alm. AMU kursusgebyr (AMU)

-

DTVK-kontingent faktureres med kr. 1.000,00 pr. år

-

optagelsesbesøg inkl. en praktisk prøve faktureres med kr. 2.500,00

-

evt. ekstra optagelsesbesøg faktureres med kr. 2.100,00

-

forbrug/produktionsafhængig kontrol faktureres med kr. 97,00 pr. kontrolleret
ledningstræk. De kontrollerede ledningsstræk vil efter en indkøringsperiode
svarer til ca. 10% af samtlige TV-inspicerede ledningsstræk, firmaet har foretaget i perioden.

Alle beløb er ekskl. moms.
TV-inspektionsfirmaer, der er tilmeldt DTVK Trin 1 - ordningen, skal månedsvis indsende indberetning til en af DTVKs tekniske konsulenter, indeholdende forskellige oplysninger bl.a. om TV-opratørens navn, datoen for og antallet af ledningsstræk og længde
mv. Godkendte virksomheder er forpligtigede til at anvende DTVKs registrerede kontrolmærke samt teksten:
”TILSLUTTET DANSKE TV-INSPEKTIONSFIRMAERS KONTROLORDNING”.
Disse forhold om optagelsesbesøg, månedsvis indberetninger samt anvendelse af kontrolmærke m.m. står nærmere beskrevet i DTVKs vedtægter samt regler og tekniske
bestemmelser.

Udvalgsnyt, kort orientering fra sektionens fire udvalg
Kloaksektionens bestyrelse har valgt at nedsætte nedennævnte fire udvalg.
Autorisationsudvalget
Udvalgets hovedformål er at medvirke til en fornuftig revision af den autorisationslove
der trådte i kraft i 2001. Loven fik i efteråret 2005 et ”serviceeftersyn”.
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I forbindelse med lovrevisionen har det været et krav at dokumentere, at autorisationsloven har medført et mærkbart kvalitetsløft i branchen. Og et kvalitetsløft har der været.
Det kan blandt andet aflæses af, at mange kommuner nu får væsentlige flere reviderede tegninger og færdigmeldinger på udført kloakarbejde og disse dokumenter er af en
bedre kvalitet. Dette skyldes blandt andet, at der ved lovens indførelse blev indført krav
om kvalitetsstyring med tredje partskontrol. Loven har haft den konsekvens, at der er
sket en sanering i branchen hvilket har betydet en reduktion af antallet af kloakmestre
(fra ca. 3.550 - til ca. 2600 autoriserede kloakmestre). Desuden har loven medført en
væsentlig opstramning af begrebet ”at skrive for andre”.
Kloaksektionens autorisationsudvalg er i forbindelse med lovrevisionen fremkommet
med bemærkninger og erfaringer med autorisationsloven overfor Sikkerhedsstyrelsen,
der har forestået det praktiske arbejde i forbindelse med lovrevisionen.
Nogle af forslagene til lovændringer har været at:
-

opretholde autorisationssystemet

-

skærpe straframmen for uautoriseret arbejde

-

skærpe kommunernes pligt til at sikre og kontrollere, at kloakarbejde udføres af
autoriserede kloakmestre

-

den særlige eftersynsordning afskaffes, således at alle autoriserede virksomheder
skal arbejde efter et godkendt KS-system

-

der ved salg af komponenter til nedsivningsanlæg er pligt til – som følge af at anlæg til nedsivning er uden for autorisationsområdet – at give behørig instruktioner
og vejledninger – for eksempel om afstandskrav til bygninger.

Som det fremgår af det foreløbige sidste udkast af Sikkerhedsstyrelsens svar til Folketinget, anbefaler styrelsen blandt andet, at autorisationssystemet opretholdes og endvidere, at der sker en harmonisering af autorisationskravene inden for de tre områder.
For kloakområdet betyder det at sikkerhedsstillelsen fjernes.
Uddannelses-, kursus- og kvalitetssikringsudvalget
Udvalget er i samarbejde med Autorisationsudvalget, og efter henvendelse fra Sikkerhedsstyrelsen, fremkommet med forslag til en ny bekendtgørelse for gennemførelsen
af kloakmesteruddannelsen og -eksamen.
Disse forslag er blandt andet at:
-

der i bekendgørelsen bør fremgå en procedure for udpegning af censorer

-

praktikeksamen bør moderniseres med hensyn til materialer

-

teorieksamen bør overgå til 13-skalaen ved karaktergivning

-

indførelse af lovpligtige ajourføringskurser for kloakmestre.

Efterfølgende er et af de konkret tiltag ved den nye bekendtgørelse, at den praktiske
prøve ændres, således at alle kursister bliver prøvet i de forskellige rørtyper og føringer.
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Samtidig betyder et andet tiltag, at kloakmesterprøven bliver udformet således, at der
bliver indlagt ca. 20 ”stopprøver”. Bestås 10 af prøverne gives der et sekstal ud fra 13
skalaen, dog med det forbehold, at hvis eleven har udført graverende fejl, såsom bagfald på rørene eller der konstateres utæthed ved trykprøven, bestås uddannelsen ikke.
Udvalget har endvidere arbejdet med en spørgeundersøgelse til sektionsmedlemmerne
om jeres syn på uddannelses- og efteruddannelsesbehovene. Spørgeskemaundersøgelsen er blevet udsendt til sektionsmedlemmerne og resultatet af undersøgelsen vil
blive behandlet på et kommende udvalgsmøde og derefter på et bestyrelsesmøde.
Teknik- og Miljøudvalget
Udvalget er i samarbejde med Byggeriets Arbejdsmiljøcenter ved at revidere den eksisterende mappe benævnt Sikkerheds- og Sundhedshåndbog for Kloakmestre. Arbejdet
forventes færdiggjort i foråret 2006.
Håndbogen vil blive baseret på processkemaer og vil som udgangspunkt blive udformet til brug på internettet via Kloaksektionens hjemmeside. Der vil dog også blive optrykt eksemplarer til de medlemmer der ønsker at modtage et eksemplar. Henvendelse
herom kan ske fra august og prisen for de trykte udgaver er blevet fastsat til kr. 250,00
ekskl. moms.
Det er planlagt at afholde en række fyraftensmøder som introducerer håndbogen. Til
disse fyraftensmøder er et eksemplar af håndbogen obligatorisk. Denne vil derfor blive
udleveret på mødet sammen med en faktura på førnævnte beløb. På disse fyraftensmøder vil der endvidere blive orienteret om AT’s kommende screening af bygge- og
anlægsvirksomheder (påbegyndes i januar 2007).
Medlemmer af Kloaksektionen indgår i en abonnementsordning således,at eventuelle
rettelsesblade vil blive tilsendt automatisk.
Udvalget har endvidere været medvirkende til, at Dansk Byggeri har rettet henvendelse
til Erhvervs- og Byggestyrelsen om muligheden for – i forbindelse med revisionen af
energimærknings- og huseftersynsordningen (tilstandsvurderinger ved hushandler) – at
udvide ordningen til også at omfatte kontrol af kloakledninger på privat ejendom.
Erhvervs- og Byggestyrelsen har desværre meddelt Dansk Byggeri, at det ikke er politisk muligt med en udvidelse af ordningen til også at omfatte kontrol af stikledninger.
Formålet med revisionen var sandsynligvis at effektivisere kvalitetssikringen af ordningen og måske specielt i forhold til de personer, der udpeges til at forestå tilstandsvurderingerne.
Kloaksektionen vil dog forsat presse på for at få indført kontrol af kloakledninger ved
hushandler. Mange huskøbere får indenfor få år efter en hushandel store økonomiske
og uventede overraskelser i forbindelse med deres kloakkers dårlige tilstand.
Omkostninger for huskøberne ved fornyelse af kloakkerne er væsentlig større, end hvis
de havde fået foretaget en tv-inspektion i forbindelse med hushandlen. Samtidig er det
en gevinst for miljøet, at dårligt vedligeholdte kloakker opdages så tidligt som muligt.
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Udvalget har fået udarbejdet en revideret garantipjece ”Kloakarbejde med BYG Garanti”. Pjecen kan bestilles hos Dansk Byggeris forsendelse. Et eksemplar vedlægges
nærværende Nyhedsbrev.
Udvalget har endvidere været motoren – efter drøftelser i bestyrelsen og input herfra –
i arbejdet med at oprette Kloaksektionens hjemmeside. Læs mere herom nedenfor.
DTVK-udvalget
Desuden har Kloaksektionens bestyrelse vurderet, at der er behov for et stående
DTVK-udvalg, der kan indkaldes, hvis der er emner af særlig karakter, der ønskes drøftet inden det førstkommende bestyrelsesmøde.
OBS – fremover kan transport af og med dieseltanke give bøder
Fra 1. januar 2006 har entreprenør- og kloakfirmaer samt andre der transporterer de
mobile dieseltanke – i daglig tale ”entreprenørtanke” – rundt til byggepladser, gjort klogt
i at leve op til de tekniske krav i henhold til ADR-konventionen. Efter en overgangsordning på fem år er politiet nemlig pr. 1. januar 2006 klar til at uddele bøder til chauffører,
transportører og afsendere der kører eller får kørt med ulovlige tanke, idet bekendtgørelsen blandt andet indeholder bestemmelser om, at alle tanke skal være godkendte.
Konventionen trådte i kraft i sommeren 2005 og udmøntede sig i Danmark i Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005, der er en ændring af bekendtgørelse nr. 729 af 15. august 2001 om vejtransport af farligt gods.
Der er ingen officiel betegnelse på ”Entreprenørtanke”. Men begrebet dækker over
mange forskellige beholdere, der typisk har et rumfang på mellem 450 og 2000 liter.
Det vurderes i tankproduktionskredse, at mellem 5000 og 10000 tanke bør udskiftes,
for at opfylde de fremtidige regler. Årsagen hertil er, at de gamle tanke ikke er konstrueret til at leve op til emballage-reglerne i ADR-konventionen.
Flere oplysninger om reglerne for transport af ”Entreprenørtanke” og godkendelse af
tanktyper kan søges i Dansk Byggeris Cirkulært nr. 195 dateret den 18. juli 2005 samt
Cirkulært nr. 125 dateret den 5. oktober 2004.
Endvidere kan der opnås godkendelse hos Beredskabsstyrelsen på tlf. 45 90 60 00.

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.
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Kloaksektionens nyhedsbreve vil blive lagt på hjemmesiden snarest efter udsendelsen
Status over antal medlemmer og den fremtidige medlemsorientering
Kloaksektionen har med udgangen af marts 2006 225 medlemsvirksomheder. Den
store tilgang er sket på mindre en 2 år. Kloaksektionens bestyrelse vurderer at sektionen har potentiale til at opnå et antal på mellem 400 og 500 medlemsvirksomheder.
For at minimere udgifterne og bruge flest mulige af kontingentkronerne direkte på medlemsvirksomhederne, har Kloaksektionens bestyrelse drøftet muligheden for at øge
medlemmernes brug af internettet. Dette kan ske ved dels at bruge sektionshjemmesiden som et sted, hvor I som medlemmer henter oplysninger og dels ved at fremsende
nyhedsbreve og anden medlemsinformation elektronisk.
Inden den endelige beslutning træffes herom, ønsker Kloaksektionens bestyrelse at
medlemsvirksomhederne tilkendegiver, hvordan de ønsker at modtage information og
om de elektroniske muligheder.
I bedes derfor snarest muligt og gerne senest fredag den 5. maj 2006 svarer på følgende spørgsmål:
Firmaets navn
Navn på kontaktperson
Kun pr. e-mail

Kun pr. alm. post

E-mail og alm. post

Kloaksektionens Nyhedsbreve
Anden medlemsinformation
Firmaets telefonnummer
Firmaets faxnummer
Firmaets mobilnummer
Firmaets E-mail - adresse

Svaret bedes indsendes til Kloaksektionens sekretariat att. Hans Henrik Kristensen
fax.: 72 16 00 13.
Kloaksektionen vil herefter behandle de indkomne svar på et efterfølgende bestyrelsesmøde.

Aktivitetskalenderen
Kloaksektionen har planlagt følgende aktiviteter i 2006
Bestyrelsesmøder
Fredag den 2. juni 2006 kl. 10.15, bestyrelsesmøde – Servicekontor Århus
Fredag den 1. september 2006 kl. 10.00, bestyrelsesmøde – Servicekontor Odense
Fredag den 24. november 2006 kl. 10.00, bestyrelsesmøde – Hovedkontor i Kejsergade.
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Generalforsamling 2007:
Kloaksektionens generalforsamling for 2007 er fastlagt til Entreprenørskolen fredag
den 9. marts 2007. Nærmere herom i indkaldelse til generalforsamling 2007.
Øvrige møder og aktiviteter:
Som nævnt tidligere holder Kloaksektionens udvalg 2 – 4 møder pr. udvalg pr. år.
Kloaksektionen vil afholde en fyraftensmøderække i det tidlige efterår 2006 om den nye
”Kloakmestrenes Sikkerheds- og Sundhedshåndbog” samt AT’s screening af bygge- og
anlægsvirksomheder med start i januar 2007. Der vil blive orienteret herom senere i
særskilt kursusindbydelse.

Fremtidige opgaver
Af fremtidige opgaver kan nævnes i ikke prioriteret rækkefølge:
Øge medlemstilgangen dels ved informationskampagne internt i Dansk Byggeri og dels
ved større synlighed overfor eksterne kloakfirmaer, eksempelvis ved reklamering af
møderække i nyhedsbreve fra Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S.
En ny kloakkonference når relevante emner foreligger, hvilket forhåbentligt vil være i
vinteren 2006/foråret 2007.
Oprettelse af ”chatroom” på www.kloaksektionen.dk.
Deltagelse i revisionsarbejdet af eksisterende normer, blandt andet lægningsnormen.

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 en god påske samt et godt arbejdsår.
Med venlig hilsen
Hans Henrik Kristensen
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Sekretær for Kloaksektionen
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