Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 1/2008
Pjece om TV-inspektion ved hushandler, Kommunernes håndtering af anmeldelse eller færdigmeldelse
af kloakarbejde, IDA’s Spildevandskomites Skrift nr. 29.
Pjece om TV-inspektion ved hushandler
Undersøgelser indikerer, at de private kloakker er i samme miserable stand som det offentlige kloaknet. Det vil
med andre ord sige, at mere end ½ delen af det private kloaknet, der samlet udgør minimum 50.000 km, trænger
til at blive udskiftet.
Kloaksektionen har på den baggrund udarbejdet en pjece der henvender sig til private forbrugere og – måske
endnu vigtigere – deres rådgivere såsom banker, boligadvokater, forsikringsselskaber og andre der lever af at
rådgive private forbrugere. Henvendelsen skal gerne medføre at flere bliver opmærksomme på det
hensigtsmæssige i at minimere antallet rotter og begrænse udledningen af kolliholdigt spildevand til undergrunden.
”Vil du hælde 40.000 til 100.000 kr. i kloakken” og ”Undgå at overtage en rotterede” er de 2 one-liner’s, som
Kloaksektionen har taget i brug for at skabe opmærksomhed på problemet.
Vil du se en elektronisk udgave af pjecen kan du aktivere ordet pjece.
Ønsker du at se følgeskrivelsen der blev udsendt til forbrugernes rådgivere sammen med pjecen kan du aktivere
ordet følgeskrivelse.
Ønsker du at se pressemeddelelsen der blev udsendt i forbindelsen med udgivelsen af pjecen kan du aktivere ordet
pressemeddelelse.
Ønsker du at bestille et antal eksemplarer af pjecen bedes du udfylde bestillingssedlen der fremkommer ved at
aktivere ordet bestillingsseddel.
Kommuners håndtering af anmeldelse eller færdigmeldelse af kloakarbejde
Kloaksektionen og Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S har igennem det seneste 1½ år fået henvendelser fra
medlemmer og tilknyttede firmaer om, at kommunernes sagsbehandling ikke lever op til de krav, der er gjort
gældende i autorisationsloven.
Heri står der i § 28 stk. 2, at kommunen skal påse at autorisationskrævende kloakarbejde bliver udført af en
autoriseret kloakmester.
De kloakmestre der har henvendt sig oplyser at kommunerne beder sig fritaget for at modtage materialet med
begrundelser om stort arbejdspres, manglende ressourcer etc.
Foranlediget heraf har Kloaksektionen udarbejdet en skrivelse som Kloaksektionen har sendt til samtlige
kommunalbestyrelser, tekniske udvalg i kommunerne samt de tekniske forvaltninger.
Vil du se en elektronisk udgave af skrivelsen kan du aktivere ordet skrivelse.
IDA’s Spildevandskomites Skrift nr. 29
IDA’s Spildevandskomite har netop udsendt Skrift nr. 29, ” Forventede ændringer i ekstremregn som følge af
Klimaændringer”. Heri argumenters der for at afløbsledningernes størrelse skal forøges med 30 %.
Vil du se en elektronisk udgave af skrivelsen kan du aktivere ordet skrivelse.
Næste elektroniske nyhedsbrev
Kloaksektionen vil udsende et elektronisk nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden dog maksimalt 10 gange årligt.
Sektionsmedlemmer der ikke har oplyst deres e-mailadresse, vil i en periode modtage nyhedsbrevet pr. post
Eventuelle henvisninger i nyhedsbrevet kan blive eftersendt ved henvendelse til Kloaksektionens sekretær.
Eftersendelsen vil ske samlet 1 gang i kvartalet.

Det henstilles at sektionsmedlemmerne snarest belejligt oplyser deres e-mailadressen til Kloaksektionens sekretær.
I løbet af 2009 vil nyhedsbrevet udelukkende blive udsendt elektronisk.
Kontaktmuligheder til Kloaksektionen
Kloaksektionens formand Jørn Berner Pedersen kan træffes på mobil 21 24 34 54 eller e-mailadresse:
email@bernerpedersen.dk.
Kloaksektionens sekretær Hans Henrik Kristensen kan træffes på tlf. 72 16 02 92 eller e-mailadresse:
hhk@danskbyggeri.dk
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