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Formandens refleksion over 2009 og syn på 2010
2009 har på mange måder været et bøvlet år, hvor krisen har kradset. Og så igen, det har ikke
været så galt endda, det kunne have været ”møj værre”. Det er nok sådan, at dem der ikke har
lagt alle sine æg i samme kurv, har kunnet holde hjulene i gang, og jeg tror at det er sådan vi skal
overleve det næste årstid eller to.
I Kloaksektionen har vi også oplevet et lidt turbulent år, ikke fordi vi ikke har haft noget at lave, (der
har været rigeligt), men fordi vi dels har mistet et bestyrelsesmedlem, Peter Tang Lystbæk fra Per
Aarsleff A/S, der udtræder af sektionen og bestyrelsen, og dels fordi vi indtil videre har måtte
skrinlægge et af vores store ideologiske projekter, nemlig tankerne omkring tryksatte kloak- og
afløbsledninger i byer og bynære områder.
Men det vil jeg ikke dvæle længe ved, men i stedet se på et par af de større projekter der lykkedes
og som sektionen og medlemmerne nu kan have glæde af.
Kloaksektionen er nu en del af Branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører, der er en
tværfaglig sammenslutning, som fremover vil synliggøre anlægsfagene. Det er hensigten at
synliggørelsen sker via en bred vifte af tiltag, hvor det at deltage i den offentlige debat landet over,
når det handler om infrastruktur og fagligt relaterede emner, vil være et vigtigt aktiv. Det er nemlig
tanken at Danske Anlægsentreprenører skal være branchernes fælles talerør over for politiker,
embedsapparatet og pressen.
Der ligger i fremtiden en stor udfordring i at være synlig og være med, der hvor meninger dannes.
Det er bestyrelsen i Danske Anlægsentreprenørers opfattelse at det er synlighed der skal til, hvis
vi vil have indflydelse og sætte præg på beslutningerne i vores samfund. Det var også et af
hovedargumenterne ved etableringen af Danske Anlægsentreprenører.
Et andet tiltag vi i Kloaksektionen kan glæde os over og være stolte af, er at etableringen af
Kloakmestrenes TV-inspektion er en realitet. Sammenslutningen er dannet i samarbejde med
Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationerne og Entreprenører.
Vi er nu næsten klar til at starte de første kurser primo 2010, så du er velkommen til at tilmelde dig
hos konsulent for Kloaksektionen Hans Henrik Kristensen, der også er sekretær for
sammenslutningen. Tilmeldingen bedes ske på hhk@danskbyggeri.dk. Hos Hans Henrik
Kristensen kan du ligeledes rekvirere de tekniske kravspecifikationer samt oplysninger om
kontingent mm.
Vi har i den forbindelse haft møder med forsikringsselskaber, repræsentanter for
DanskeBoligadvokater og Parcelhusejernes Landsforening samt et større antal
håndværkstaksatorer fra TopDanmark.
Vi er blevet positivt mødt, og det er min opfattelse, at denne ordning vil blive meget efterspurgt af

boligejere og forsikringsselskaber, der – i forhold til ikke certificerede tv-inspektionsfirmaer - gerne
vil betale lidt ekstra for en tv-inspektion, hvor der er krav til forkundskaberne samt grund- og
efteruddannelserne af tv-operatøren, og hvor der endvidere er krav til proceduren ved
udformningen af en rapport, der sker på baggrund af en tv-inspektion.
Det er på sigt fortsat vores mål at få tv-inspektion af kloakkerne gjort til en del af
Huseftersynsordningen, således at der i forbindelse med at en privat ejendom bliver sat til salg
skal tilstandsrapporten indeholde et afsnit om tilstanden af kloakken på matriklen.
Det jo ikke hensigtsmæssigt, at man kontrollerer og klassificerer alt det man med det blotte øje kan
se, mens det der ikke umiddelbart er synligt, og som det virkelig kan være hensigtsmæssigt at
kontrollere – eksempelvis husets kloak- og afløbsledninger samt installationer – det lader man som
om ikke eksistere.
Det er ikke sjældent, at det der umiddelbart har virket som en god handel, ender i en bitter og
personligt opslidende uoverensstemmelse mellem sælger og den nybagte – vrede – husejer, der
måske har købt en rotterede, hvor striden i sidste ende kun kan bilægges ved de civilretlige
domstole. Det vil dog være optimalt, om hushandler for fremtiden bliver foretaget på et mere
korrekt og retvisende grundlag.
2010 bliver året, hvor vi må ruste os og optimere vores spidskompetencer. Der bør også være
året, hvor vi søger uddannelse og dygtiggør os, således at vi allerede ved den næste opturs
gryende start står (bedre) rustet til at håndtere de udfordringer, der også forekommer i
opgangstider.
Her tænker jeg naturligvis på certificering af tv-operatører og firmaer, men også på de mange
kurser Dansk Byggeri tilbyder blandt andet leder- og medarbejder kurser. Ligeledes er det også
vigtigt at tilmelde sig (nogle af) de mange særdeles udmærkede kurser Byggeriets Kvalitetskontrol
A/S (tidligere Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S) udbyder, hvor målet er dygtiggørelse inden for
det faglige område.
Jeg vil hermed ønske alle en god jul og et rigtigt godt nytår. Vi ses ved generalforsamlingen den 4.
marts 2010 på Hotel Fredrik den II i Slagelse.
J. Berner Pedersen
Formand for Kloaksektionen
Kloakmestrenes TV-Inspektion – en ny Certificeringsordning
Danske Kloakmestre, Foreningen af Danske Maskinstationer og Entreprenører samt
Kloaksektionen i Dansk Byggeri har pr. 11. november 2009 etableret en fælles
certificeringsordning kaldet Kloakmestrenes TV-Inspektion.
Formålet med ordningen er samlet at opnå en højere kvalitet af udført tv-inspektionsarbejde til
gavn for kunder og tilsluttede virksomheder. Den højere kvalitet skal bl.a. opnås gennem
ensartede procedurer for rapportering, skadesklassifikation, en nyudviklet grundig
basisuddannelse efterfulgt af brush-up kurser samt eksterne audits af firmaets
kvalitetssikringssystemer.
Sammenslutningen vil politisk blive ledet af et triumvirat – tre formænd repræsenterende hver af
de stiftende foreninger – og sekretariatets daglige ledelse vil blive håndteret af Hans Henrik
Kristensen, der også er sekretær for Kloaksektionen og i øvrigt ansat i Dansk Byggeris
Arbejdsgiversekretariat.
Som sammenslutningens første formand valgtes Allan Skovgaard Jessen, mens Søren
Christensen blev valgt som 1. næstformand og Jørn Berner Pedersen blev valg som 2.
næstformand.
Hvordan kommer mit firma med og hvilke krav skal opfyldes?

Som forudsætning for at komme med i ordningen stilles en række krav til både tv-operatøren og til
firmaet.
Krav til tv-operatøren:
Har firmaet ikke arbejdet under nedenstående ordninger, skal tv-operatøren gennemføre et 4dages AMU kursus samt én certificeringsdag.
Hvis dit firma tidligere har været tilknyttet DTVK trin 1 ordningen, eller er tilknyttet en nuværende
og fremtidig DTVK ordning, skal tv-operatøren kun gennemføre certificeringsdagen.
Tv-operatøren skal endvidere kunne dokumentere minimum 2 års erfaring samt have en
uddannelse som kloakmester, kloakrørlægger eller anlægsstruktør.
Krav til firmaet:
Udover kravene til tv-operatøren kommer en række kravspecifikationer, som firmaet skal leve op til
og kunne dokumentere gennem firmaets kvalitetsstyringssystem.
De certificerede tv inspektionsvirksomheder vil blive auditeret af eksterne med intervaller på
maksimum 2 år.
Hvad koster det?
Er dit firma medlem hos én af de ovenfornævnte stiftende foreninger, er der et indmeldelsesgebyr
på 2.000,00 kr. samt et årligt kontingent på 3.500,00 kr. Dertil kommer udgifter til uddannelse og
audits samt andre brugerafhængige udgifter.
Er dit firma ikke medlem hos én af de stiftende foreninger, er indmeldelsesgebyret på 5.000,00 kr.
samt et årligt kontingent på 5.000,00 kr. Dertil kommer der de samme udgifter til uddannelse,
audits og andre brugerafhængige udgifter som ovenfor.
Hvad får firmaet og tv-operatøren ud af medlemskabet?
Medlemskabet giver sikkerhed for, at de til ordningen tilknyttede firmaer og operatører er underlagt
samme kvalitetskrav og har gennemgået samme basisuddannelse. Derudover vil der kunne opnås
større indflydelse på diverse beslutningstagere og interessenter, og mulighed for at bruge
ordningens logo mv. i markedsførings øjemed.
Hvem skal jeg kontakte?
Du kan kontakte din organisation eller certificeringsordningens sekretariat direkte på mail:
hhk@danskbyggeri.dk
Kloaksektionens generalforsamling
Kloaksektionens bestyrelse tillader sig atter engang, at gentage en meddelelse.
Til orientering kan det oplyses, at den kommende generalforsamling afholdes den 4. marts 2010,
på Hotel Fredrik den II i Slagelse.
Der skal ved generalforsamlingen findes to nye bestyrelsesmedlemmer, idet Thorkild Larsen ikke
ønsker at genopstille, og Peter Tang Lystbæk har meddelt, at han trækker sig.
Kloaksektionens bestyrelse skal i den forbindelse opfordre alle sektionsmedlemmerne til at
vurdere, om de selv eller en kollega har lysten, tiden og evnerne til at deltage i
bestyrelsesarbejdet.
Ønsker I at drøfte arbejdet som bestyrelsesmedlem, bedes I kontakte sektionens formand Jørn
Berner Pedersen på mobilnr. 21 24 34 54.
Nye regler om ændret arbejdsmiljøarbejdet (tidligere SIO)
I forbindelse med en trepartsaftale (aftale mellem regeringen samt DA og LO) fra april 2009,
forventes der at ske ændrede regler på arbejdsmiljøområdet, som forventeligt træder i kraft den 1.
juli 2010.

Disse ændrede regler om arbejdsmiljøområdet får konsekvenser for firmaernes
Sikkerhedsorganisation (SiO).
Dansk Byggeri sidder med i det udvalgsarbejdet der skal drøfte og udforme de ændrede regler på
arbejdsmiljøområdet, og vil naturligvis søge at påvirke resultatet bedst muligt.
Dansk Byggeri vil endvidere udvikle det eksisterende uddannelsestilbud til sikkerhedsgruppen som
organisationen i forvejen udbyder således, at de nye regler indarbejdes i uddannelsen.
Dansk Byggeri vil løbende orientere om konsekvenserne for branchen i forbindelse med
regelændringerne.
Ønsker du allerede nu, at orientere dig mere om de ændrede regler, kan du aktivere ordet
arbejdsmiljøarbejdet.
Endelig kan du kontakte Danske Byggeris Arbejdsmiljøafdeling på tlf.: 72 16 00 00.
Globaliseringsaftale – praktikpladspræmie på 50.000,00 kr.
Ved indgåelse af globaliseringsaftalen i november, er der sket tiltag, der har betydning for
erhvervsuddannelserne.
Der er nemlig sket en forhøjelse af praktikpladspræmien, således at der gives et samlet tilskud på
50.000,00 kr. ved indgåelse af en praktikplads efter 5. november 2009 og frem til udgangen af
2010.
Det har betydning for de af jer, der ønsker at indgå en lærlingekontrakt med en anlægs- eller
bygningsstruktørelev. Efter endt læretid af den samlede struktøruddannelse kan eleven deltage i,
og eventuelt bestå, den teoretiske kloakmestereksamen, og derefter kan man søge godkendelse
som teoretisk ansvarlig i en autoriseret virksomhed.
Derfor skal Kloaksektionens bestyrelse gentage opfordringen:
Da kloakmestrefirmaer nu har fået mulighed for at bruge erhvervsuddannelserne – herunder
betaling af medarbejdere under uddannelse med almindelige lærlingelønninger og refusion fra
AER ved elevernes skoleophold samt modtage 50.000,00 kr. i praktikpladspræmie – skal
Kloaksektionen stærkt opfordre til, at firmaerne nu får indgået mange uddannelseskontrakter og
derved uddannet mange kloakrørlæggere. Endelig gives den færdiguddannede anlægs- eller
bygningsstruktør mulighed for en økonomisk hensigtsmæssig måde at tilegne sig viden, der efter
endt struktøruddannelse, muliggør deltagelse i den teoretiske kloakmestereksamen.
Du kan orientere dig mere om praktikpladspræmien ved at aktivere beløbet 50.000,00 kr.
Yderligere oplysninger om struktøruddannelsen kan søges på fagets hjemmeside
www.blivstruktoer.dk.
Revideret udgave af Kloakmestrenes Sikkerhed og Sundhedshåndbog (KSS-Håndbog)
2. reviderede udgave af Kloakmesterens Sikkerheds- og Sundhedshåndbog er netop blevet
færdiggjort og er mulig at bestille nu. Den reviderede udgave er primært blevet ændret med nyt
logo og forside samt en ny indholdsfortegnelse og indledning.
Endvidere er der på selve indholdet kommet nye udgaver:
 i afsnit 4 af Kort om: Arbejde med farlige stoffer…
 i afsnit 4 af Kort om: Særligt farligt arbejde…
 i afsnit 6 af At-vejledning D.2.23
 i afsnit 8 af Arbejdspladsbrugsanvisninger

Revisionen er atter foretaget i et tæt samarbejde mellem Kloaksektionen og Alectia (tidligere
Byggeriets Arbejdsmiljøcenter), og der er ikke ændret ved håndbogens opbygning.
Medlemmer af Dansk Byggeris Kloaksektion indgår automatisk i en abonnementsordning, hvorfor
de Kloaksektionsmedlemmer der tidligere har bestilt KSS-Håndbogen har fået eller snart vil
modtage ovennævnte nye dokumenter.
Kloaksektionens bestyrelse har vurderet, at en udskiftning af alle dokumenterne til abonnenterne
ikke sker.
Medlemmer af Kloaksektionen der fremad køber en udgave af KSS-Håndbogen, vil således
modtage de eventuelle få rettelser, der vil forekomme indenfor de nærmeste år.
Kloaksektionens bestyrelse håber, at I vil få glæde af håndbogen. God arbejdslyst.
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 9. elektroniske nyhedsbrev. Tidligere udsendte
nyhedsbreve kan ses på Kloaksektionens hjemmeside www.kloaksektionen.dk.
Nyhedsbrevet udsendes nu udelukkende elektronisk.
Har du kendskab til kollegaer, der ikke har modtaget nærværende nyhedsbrev, kan de kontakte
sektionens sekretær ved en af nedennævnte kontaktmuligheder.
Kontaktmuligheder til Kloaksektionen
Kloaksektionens formand Jørn Berner Pedersen kan træffes på mobil 21 24 34 54 eller emailadresse: email@bernerpedersen.dk.
Kloaksektionens sekretær Hans Henrik Kristensen kan træffes på tlf. 72 16 02 92 eller emailadresse: hhk@danskbyggeri.dk.

