Nyhedsbrev nr. 1/2007
Hermed fremsendes Kloaksektionens tredje nyhedsbrev.

Yderligere information kan søges på www.kloaksektionen.dk ,

Kloaksektionens bestyrelse har besluttet at ændre på Nyheds-

Dansk Byggeris miljø- og arbejdsmiljøportal

brevets opsætning og layout. Det medfører at indholdet som

http://www.danskbyggeri.dk/C1256C720035E517/ eller tlf. 72

udgangspunkt er baseret på små korte oplysninger eventuelt

16 00 00. Endvidere kan både Byggeriets Arbejdsmiljøcenter

med henvisninger til mere dybdegående orienterende tekster.

kontaktes på tlf.: 70 20 69 67 eller www.ba-danmark.dk,

Indholdet omhandler blandt andet følgende emner:
•

Formandens indlæg

•

AT’s screening af virksomheder i bygge- og

ligesom Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg kan
kontaktes på tlf.: 36 14 14 00 eller www.bar-ba.dk. AT’s
hjemmeside er www.at.dk og der findes en selvtester på
http://www.at.dk/sw13507.asp.

anlægsbranchen
•

Kloakmesterens Sikkerheds- og Sundhedshåndbog

Kloakmesterens Sikkerheds- og Sundhedshåndbog

•

Ny autorisationslov og bekendtgørelser på

Den af Kloaksektionen samt Byggeriets Arbejdsmiljøcenter (BA)

autorisationsområdet

reviderede udgave af Kloakmesterens Sikkerheds- og Sund-

•

Ejerpension

hedshåndbog kan bestilles og købes igennem servicebutikken

•

Vejledning fra DANVA og udkast fra Miljøstyrelsen

på www.byggerietsforlag.dk. Prisen er 250,00 kr. ekskl. moms

•

BYG-ERFA blade

og medlemmer af Kloaksektionen indgår i en

•

Kort orientering fra sektionens fire udvalg

•

OBS, et emne af særlig interesser for Kloakmestre

•

www.danskbyggeri.dk, orientering om Dansk
Byggeris hjemmeside

•

www.kloaksektionen.dk, kort orientering om
Kloaksektionens hjemmeside

•

Status over antal medlemmer

•

Aktivitetskalenderen

AT’s screening af bygge- og anlægsvirksomheder
Arbejdstilsynet har for alvor påbegyndt screeningsbesøgene af

abonnementsordning.
I forbindelse med udgivelsen af KSS-håndbogen afholdte
Kloaksektionen en række velbesøgte fyraftensmøder, og
tilbagemeldingerne herfra taler sit tydelige sprog, KSShåndbogen er et godt værktøj i dagligdagen og har været
meget efterspurgt.
”Kloakarbejde med BYG Garanti”
Garantipjece ”Kloakarbejde med BYG Garanti” kan bestilles og
købes hos Dansk Byggeris forsendelse på
www.byggerietsforlag.dk og prisen er 1,00 kr. pr. stk. ekskl.
moms.

virksomhederne i bygge- og anlægsbranchen.
Screeningsbesøgene skal bruges til at tjekke, om virksom-

Ny autorisationslov og nye bekendtgørelser på

heden har den lovpligtige, skriftlige arbejdspladsvurdering

autorisationsområdet

(APV) og sikkerhedsorganisation (SiO), samt tjekke om

Folketinget har med virkning fra 1. januar 2007 vedtaget en ny

virksomhedens materielle arbejdsmiljø lever op til lovens krav.

autorisationslov (lovnr. 1601 af 20.12.2006). En af ændringerne

Et screeningsbesøg afsluttes med, at virksomheden bliver

er at der nu indføres brugerbetaling på autorisationsområdet i

katagoriseret i tre farvegrupper. En grøn smiley tildeles de

form af et gebyr på 650,00 kr. for henholdsvis ansøgning om

firmaer der har styr på arbejdsmiljøet og som kun skal modtage

godkendelse som virksomhedsautorisation og godkendelse

kontrolbesøg hvert 3. år.

som teknisk ansvarlig.

Virksomheder der tildeles enten en gul eller rød smiley,

De to ansøgninger er forårsaget af en ændret ansøgnings-

offentliggøres på AT’s hjemmeside.

procedure til Sikkerhedsstyrelsen. Procedureændringen blev
indført i efteråret 2006. Den ændrede ansøgningsprocedure

betyder endvidere, at der sammen med ansøgningen til

Eksempelvis er en autoriseret kloakvirksomhed blevet idømt, at

virksomhedsautorisation skal ske en dokumentation om, at en

betale mere end 160.000,00 kr. Beløbet dækkede lovliggørelse

kontrolinstans efter en foreløbig gennemgang har fundet

af afløbsinstallationerne i et hus samt sagsomkostninger.

virksomhedens kvalitetsstyring fyldestgørende.

Herudover måtte virksomheden påregne at få en bødestraf for

En anden ændring medfører, at forpligtigelsen til at stille
sikkerhed overfor Sikkerhedsstyrelsen pr. 1. januar 2007

”skrivearbejdet”. Udgifter der dermed nærmede sig 200.000,00
kr. for arbejde virksomheden ikke havde fået indtægt for.

bortfalder for opgaver der udføres efter denne dato. For
opgaver udført forinden 31. december 2006 skal der stilles
sikkerhed overfor Sikkerhedsstyrelsen i to år, hvilket vil sig
indtil udgangen af 2008.

Vejledninger
”Vejledning om brug af plastrør til vand- og afløbssystemer”
Den 2. udgave af DANVA-vejledning nr. 54 ”Brug af plastrør til

Samtidig med ikrafttrædelsen af den nye autorisationslov,

vand – og afløbssysstemer” er netop udkommet. Vejledningen

træder der også fire bekendtgørelser i kraft. Det drejer sig om

henvender sig til alle, der anvender plastledninger til vandfor-

bekendtgørelserne nr. 1653, nr. 1667, nr. 1674 og nr. 1675, der

syning og afløb i jord. Vejledningen kan downloades elektronisk

alle har betydning for autoriserede kloakvirksomheder. Af

på www.danva.dk, ligesom den også kan bestilles her. Vejled-

væsentlige ændringer kan nævnes:

ningen er gratis, dog bliver man faktureret et ekspeditionsgebyr.

- Der er nu mulighed for af drive autoriseret virksomhed som
bibeskæftigelse selvom man er ansat som teknisk ansvarlig i

Udkast til ”Vejledning for nedsivningsanlæg”

en anden virksomhed. Betingelserne er dog at der ikke er

Ultimo 2007 vil Miljøstyrelsen udgive en revideret udgave af

ansatte i virksomheden samt at man opfylder KS kravene.

”Vejledning for nedsivningsanlæg”. Baggrunden for revisionen

- Den tekniske ansvarlige kan ansættes på deltid med et på

er amternes nedlæggelse samt det faktum at VA-ordningen er

minimum 30 timer pr. uge, ligesom den tekniske ansvarlige

bortfaldet til fordel for CE-mærkningen, der ikke i sig selv er en

maksimalt må være fraværende fra virksomheden i 6 på

dokumentation for produkters kvalitet.

hinanden følgende uger.

Endvidere vil man i forbindelse med revisionsarbejdet udvide

- Hvis en virksomhed mister sin tekniske ansvarlige –

vejledningen med blandt andet krav til indretning af bundfæld-

eksempelvis som led i et ansættelsesforholds ophør – kan

ningstanke, nedsivning af klorholdigt spildevand, nedsivning i

virksomheden opnå dispensation til fortsat drift af den

lerholdigt jord, fejlfinding på eksisterende nedsivningsanlæg

autoriserede virksomhed i tre måneder. Dispensationen kan

m.m. Kloaksektionen har dels bidraget projektet med 10.000,00

øges i op til et år, hvis virksomheden arbejder under tilsyn af

kr. og endvidere med aktiv deltagelse i formøder samt de

en anden autoriseret kloakvirksomhed.

”brainstorms”-møder der blev afholdt i efteråret 2006. Udkastet

- en autoriseret virksomhed kan indleje arbejdskraft til at

er netop sendt i høring.

arbejde indenfor det autoriserede område under forudsætninger af, at der udarbejdes en skriftlig lejeaftale, hvoraf det

BYG-ERFA blade

fremgår at virksomheden der indlejer arbejdskraften, bærer

BYG-ERFA blad nr. 061206 om ”Tæthedsprøvning af olie-

ansvaret for det udførte arbejde, samt i hvilken periode den

udskillere” er netop udkommet. Bladet gennemgår en række

pågældende er indlejet. Endvidere skal den indlejede

praktiske problemer ved tæthedsprøvning. Der er i forbindelse

arbejdskraft overholde virksomhedens KS system.

med en række systematiske tæthedsprøvninger af olie- og

- Det er tilladt at færdigmelde autoriseret arbejde udført af en

benzinudskillere, konstateret mange utætte udskillere. Ved

anden virksomhed. Dette er betinget af at man følger Sikker-

olieudskillere i forbindelse med vaskeanlæg og påfyldnings-

hedsstyrelsen retningslinier herfor, hvilket indebærer at en

pladser i områder med tung trafik, der er etableret før 1980 har

gennemgang af det udførte arbejde og lovliggørelse af ulov-

det vist sig særligt at være problemer.

lige installationer, samt at der er udført TV-inspektion af det

Udover en gennemgang af praktiske problemer ved tætheds-

færdige arbejde.

prøvning vejledes der i dette BYG-ERFA blad i, hvordan f.eks.

- Udenlandske virksomheder, der ønsker at udføre kloakarbejde i Danmark, skal forinden opnå autorisation ved
Sikkerhedsstyrelsen, samt tilmeldes og have deres KS
system godkendt af en kontrolinstans i Danmark.
Du kan læse mere om de nye love og bekendtgørelser på
http://www.sik.dk, under Kloak og andre erhverv, Kloakmestre,
Love og regler.
En autoriseret kloakmester er fortsat garant for, at det udførte

entreprenører og kloakmestre kan udføre tæthedsprøvning af
olieudskillere ved brug af vand.
BYG-ERFA blad nr. 061227 om ”Drænvand – pumpebrønde” er
ligeledes netop udkommet. Bladet orientere om årsager til
pumpebrønde i forbindelse med drænledninger, om udførelsesmuligheder ved etablering af pumpebrønde, renseforhold samt
tilløb til og udluftning af pumpebrønden.

og anmeldte arbejde er udført korrekt og lovligt, hvorfor det

Endvidere orienteres der om oppumpningsstedet og

stadigvæk er ulovligt at ”skrive for andre”. En række retssager

tilslutningen til kloaksystemet. Afslutningsvis orienteres der om

har igennem tiden stadfæstet dette med store økonomiske

de tekniske krav til drænpumperne.

straffe for den skrivende virksomhed til følge.
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BYG-ERFA blad nr. 061228 om ”Overgangssamlinger –
mellem forskellige typer afløbsrør” er også ligeledes netop
udkommet. Bladet orientere om de forskellige
samlingsmuligheder i skrift samt i gode dokumenterende
billeder.

”Håndbog i vinterbyggeri”
I forlængelse af den reviderede vinterbekendtgørelse har
vinterkonsulenterne hos Teknologisk Institut samlet alle gode
erfaringer, viden og vejledninger i en ”Håndbog i vinterbyggeri”.
Håndbogen er målrettet byggepladsens folk og bør være et

Endvidere orienteres der om den korrekte sammenspænding

naturligt ”must” på alle byggeriets uddannelser, idet fokus er

der er afhængige af rørenes nøjagtige udvendige diameter. Der

lagt på god praksis frem for jura og økonomi.

vises endvidere et bespændingsdiagram.

Håndbogen er til salg i servicebutikken på

BYG-ERFA bladene kan bestilles på www.byggerietsforlag.dk

www.byggerietsforlag.dk og medlemmer af Dansk Byggeri

Pris for medlemmer af Dansk Byggeri er 10,00 kr. ekskl. moms

sparer 10 % ved at købe den der således at salgsprisen er på

pr. blad + ekspeditionsgebyr. Alternativt kan BYG-ERFA

144,00 kr. ekskl, moms og ekspeditionsgebyr.

bladene downloades gratis på www.bygviden.dk’s Kloakdel.
EjerPension
Regler for brug af biler på gule plader samt
mandskabsvogne

Dansk Byggeri og PensionDanmark lancerede i efteråret 2006
et nyt pensionsprodukt – EjerPension. Formålet har været at

I forlængelse af en Højesteretsdom i efteråret 2006 og en deraf

give Dansk Byggeris medlemmer samme gode og billige

følgende usikkerhed om, hvorvidt skattemyndighederne havde

pensionsordning, som lønmodtagerne i bygge- og anlægs-

skærpet praksis i administrationen af regler for brug af varebiler

branchen allerede har.

på gule plader indregistreret til erhvervskørsel, har Dansk
Byggeri kontaktet skatteministeren. Ministeren har svaret, at

Foruden pensionsopsparingen, tilbyder EjerPension også for-

der ikke er ændret ved reglerne eller praksis i SKATs

sikring ved førtidspension, kritisk sygdom og dødsfald samt en

administration af reglerne.

sundhedsordning i en samlet pakke. Samtidig tager pensionsordningen hensyn til de selvstændiges indbetalings-muligheder,

Dansk Byggeri har på den baggrund valgt at udarbejde en kort
beskrivelse af gældende regler for befordring i varebiler
indregistreret på gule plader, samt brug af mandskabsvogne.

således at der i ”gode tider” kan indbetales et større beløb og i
mindre gode tider et mindre beløb. En fleksibel ordning med
andre ord.

Beskrivelsen er at læse i Cirkulært nr. 297/03.01.2006,
emnegruppe 9. Cirkulæret kan downloades på

Yderligere information om EjerPension kan søges på

www.danskbyggeri.dk, ligesom cirkulæret kan bestilles

www.pension.dk/ejerpension, eller ved telefonisk kontakt til

igennem www.byggerietsforlag.dk.

PensionDanmark på tlf. 70 12 13 30.

Vinter

Lovportalen

Vinterbekendtgørelser

Dansk Byggeri kan nu tilbyde sine medlemmer adgang til
samtlige love, bekendtgørelser, cirkulærer g vejledninger, samt

Erhvervs- og Byggestyrelsen har netop udsendt en revideret
vinterbekendtgørelse med tilhørende vejledning. Den reviderede

adgang til en række EU-direktiver via et nyt opslagsværk,
Lovportalen.

bekendtgørelse gælder for opgaver der udbydes efter den 1.
januar 2007, og de væsentligste ændringer er at:
- vinterperioden afkortes med 2 måneder så perioden nu er fra
den 1. nov. til den 31. marts

Lovportalen der er udviklet af Schultz Information, opdateres
dagligt. Dansk Byggeri har orientere om Lovportalen i Cirkulært
nr. 303. Lovportalen findes på forsiden af Dansk Byggeris
hjemmeside samt på www.danskbyggeri.dk/ansættelse.

- vinterforanstaltninger opdeles i årstids- og vejrligsbestemte.
- der indføres en forsøgsordning således, at bygherrer frem til
31. marts 2010 kan udbyde alt arbejde inkl. vinterforanstaltninger i en opgave. For fag- og storentrepriser er minimumsgrænsen 3 mio. kr. ekskl. moms, mens minimumsgrænsen
for hovedentrepriser er på 20 mio. kr. ekskl. moms.

Lovportalen indeholder en avanceret søgemaskine , der gør det
nemt at finde rundt. En kvikguide til søgefunktionen findes
under ikonet ”hjælp” i højre hjørne.
Certifikat til teleskoplæssere
Et enigt regeludvalg har d.d. indstillet til Arbejdsmiljørådet, at

Dansk Byggeri har udarbejdet et Cirkulært nr. 279/13.10.2006

certifikatkravet til teleskoplæssere udskydes til den 1. januar

om den reviderede vinterbekendtgørelse. Cirkulæret, selve

2008. Det forventes at Arbejdsmiljørådet samt

bekendtgørelsen, den tilhørende vejledning, deraf ændrede

beskæftigelsesministeren tiltræder indstillingen.

standardforbehold samt praktiske vejledninger kan downloades
på www.danskbyggeri.dk, ligesom de fleste af de nævnte
dokumenter kan bestilles gennem www.byggerietsforlag.dk.

Dansk Byggeri arbejder nu på højtryk for at få godkendt den
nye certifikatuddannelse hos AT og undervisningsministeriet, så
uddannelsen kan udbydes i AMU-regi.
Ansatte der har erhvervet et gaffeltruckcertifikat B, må fortast
føre teleskoplæssere med gafler uden yderligere uddannelse.
3 af 4

www.danskbyggeri.dk

Generalforsamling 2008:

På Dansk Byggeris hjemmeside kan man orientere sig om

Kloaksektionens generalforsamling for 2008 er fastlagt til

mange emner og endvidere - om aftenen når mange selv-

Entreprenørskolen fredag den 7. marts 2008.

stændige udfører deres kontorarbejde i form af bogholderi

Øvrige møder og aktiviteter:

udregning af tilbud – selv søge på oplysninger der lige skal

Kloaksektionens udvalg holder 3 – 4 møder pr. udvalg pr. år.

bruges.
Dansk Byggeris standardforbehold og de faglige forbehold er
velkendte, men på hjemmesiden findes der også et katalog
over formuleringer af individuelle forbehold, der tager højde for

Status over antal medlemmer
Kloaksektionen har med udgangen af marts 2007 ca. 275
medlemsvirksomheder.

en række specielle risici.
På Kloaksektionens hjemmeside www.kloaksektionen.dk, kan I
Eksempelvis kan man på www.danskbyggeri.dk/forbehold finde
tekstforslag til:

ved at dobbeltklikke på medlemslisten (til venstre på skærmen),
orientere jer om hvilke firma- og adresseoplysninger vi har på

-

forbehold for ledninger i jorden

jer. Er der fejl og mangler i oplysningerne bedes I derfor snarest

-

stikledninger

muligt svarer på følgende spørgsmål:

-

opgravning og flytning af jord.
Firmaets navn

Derudover findes der tekstforslag til flere andre forbehold. Man
skal dog være opmærksom på at forbehold ikke kan tages i
tilbud til en offentlig eller ”halvoffentlig” udbyder, der er omfattet
af tilbudsloven eller EU-udbudsdirektiverne.

Navn på kontaktperson
Firmaets telefonnummer
Firmaets faxnummer

www.kloaksektionen.dk

Firmaets mobilnummer

Ovenstående ”adresse” er kloaksektionens hjemmeside. På

Firmaets e-mail

hjemmesiden er der søgt at samle viden, information og henvisninger således, at brugere kan orientere sig om blandt andet
lønstatistikker, DTVK, producenter, rottespærre og samtidig
kan ”linke” sig videre til andre relevante hjemmesider af
interesse for autoriserede kloakfirmaer.

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.

Endvidere kan man læse referaterne og beretningerne fra
tidligere generalforsamlinger samt genlæse de foregående

Henvendelse til Kloaksektionen

nyhedsbreve. Har du forslag til forbedringer og ændringer til
Kloaksektionens hjemmeside hører vi meget gerne fra dig.

Henvendelse til Kloaksektionen kan ske på følgende måder:

Henvendelse kan ske på en af nedennævnte muligheder og

www.kloaksektionen.dk, og der klikke på det lille konvolut-ikon

adresser.

ved siden af teksten ”Kontakt os”.

Aktivitetskalenderen

Kloaksektionens formand Thorkild Larsen, Vodskov MurerEntreprenørforretning A/S, Følfodvej 30, 9310 Vodskov, tlf. 98

Følgende aktiviteter er i planlagt/under forberedelse i 2007:

29 35 05, fax 98 29 30 88, e-mail tl@vme-as.dk.

- en Kloakkonference i samarbejde med DANVA om

Dansk Byggeri, Kloaksektionen, Att.: Hans Henrik Kristensen,

stikledningernes tilstand den 25. april 2007 i Kolding
- en Kloakkonference i samarbejde med DANVA om fremtidens
kloak- og afløbssystem den 4. september 2007 i Odense

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

- en kursusrække i efteråret placeret 3 – 5 steder rundt i landet.

forslag til behandling på bestyrelsesmøder, udvalgsmøder mv.

Tilmeldinger kan ske på Kloaksektionens hjemmeside.

samt forslag til kursusemner. Forslag til emner i fremtidige

Bestyrelsesmøder
- onsdag den 13. juni 2007 kl. 10.00 i Taastrup (i forbindelse

nyhedsbreve og medlemsinformation er også velkomne.
Afslutningsvis vil bestyrelse ønske jer alle en god sæson.

med Rørcenterdagene).
- torsdag den 6. september 2007 kl. 10.00 i Odense
- fredag den 30. november 2007 kl. 10.00 i Odense
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