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Nyudviklet dækselløfter til beton- og støbejernsdæksler, Seeker SPR – materiel der hindre
overgravninger af rør, kabler og ledninger, Drifts- og vedligeholdelsesplaner fra KK A/S, Ny
ERFA-gruppe om rotter i forbindelse med kloak- og afløbssystemet.
Nyudviklet dækselløfter til beton- og støbejernsdæksler
Dækselløftere til støbejernsdæksler har været kendt og brugt i længere tid. Nu har et af
Kloaksektionens medlemmer – Frank Thomsen – udviklet en dækselløfter der både kan
håndtere støbejernsdæksler og de ofte tungere dæksler af beton.
Forudsætningen for at den nyudviklede dækselløfter kan bruges ved betondæksler er at man
frigraver (rundt om) betondækslet. Betondækslerne løftes ved at en klemmeanordning fastholder
dækslet på tre punkter. Klemmeanordningen er fastgjort til løfteren via en kæde.
Yderligere oplysninger om den nyudviklede dækselløfter kan søges ved at aktivere ordet
dækselløfter. Endvidere kan opfinderen – Frank Thomsen – kontaktes på tlf.: 74 48 90 30.
Seeker SPR – materiel der hindrer overgravninger af rør, kabler og ledninger
Ovennævnte produkt er oprindeligt udviklet til det Engelske forsvarsministerium til brug for
sporing af landminer udført af plastik. Materielt er efterfølgende blevet videreudviklet og kan nu
med fordel bruges på det private marked.
Materiellet der grundlæggende virker efter samme princip som en metaldetektor, nemlig ved at
sende frekvenser ned gennem jordlagene, kan finde fiber- og kobber kabler samt rør i plast eller
metal.
Erfaringerne med brugen af materiellet er ved at indfinde sig og er for nærværende gode oplyser
Christian Hertzog fra firmaet Hertzog Maskinhandel der selv importere og forhandler systemet.
De problemer som ledningsejere og entreprenører tilkendegiver at have, burde for en stor dels
vedkommende være ”ikke eksisterende” ved brug af Seeker SPR.
Ønsker du yderligere oplysninger om materiellet kan du aktiver ordet Seeker. Her vil der også
være mulighed for at finde kontaktoplysninger på Christian Hertzog.
Drifts- og vedligeholdelsesplaner fra KK A/S
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S har udviklet drifts- og vedligeholdelsesplaner der opfylder
betingelserne i Autorisationsloven.
Du kan læse mere om KK A/S drifts- og vedligeholdelsesplaner samt downloade dem ved at
aktivere ordene drifts- og vedligeholdelsesplaner.
Ny ERFA-gruppe om rotter i forbindelse med kloak- og afløbssystemet
Med det formål at formidle faktuel viden om rotter i kloak- og afløbssystemet har DANVA opstartet
en ny erfaringsudvekslingsgruppe. Gruppen vil indhente erfaringer, der kan danne grundlag for
udarbejdelse af informationsmateriale.

Gruppens faste deltagere vil være kloakejere og myndigheder og derudover vil forskere, rådgivere,
producenter samt entreprenører – herunder tv-inspektionsfirmaer – blive inviteret med efter den
enkelte dagsordens relevans.
DANVA opfordre alle interesserede til at tilmelde sig. I det tilfælde at du ønsker yderligere
oplysninger om ERFA-gruppen eller ønsker at tilmelde dig gruppe kan du aktivere ordet ERFAgruppe.
Virksomheder tvinges til at gå online
Der er ikke længere nogen vej uden om en internetopkobling. Fra 1. januar skal alle virksomheder
angive moms elektronisk til Skat. Folketinget vedtog i 2007, at al kommunikation med det offentlige
skal ske digitalt senest i 2012. ErhvervsBladet side 4 (090908).
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 4. elektroniske nyhedsbrev og antallet af medlemsvirksomheder vi ikke har e-mailadresse på er efterhånden forsvindende lille. Det takker vi for.
Endnu engang skal det dog henstilles, at de sektionsmedlemmer der endnu ikke oplyst deres emailadresse snarest belejligt oplyser denne til Kloaksektionens sekretær.
I forlængelse af ovennævnte oplysning vil nyhedsbrevet udelukkende blive udsendt elektronisk
allerede engang i første kvartal 2009.

Afslutningsvis ønsker Kloaksektionens bestyrelse her i årets sidste nyhedsbrev, at ønske
samtlige sektionsmedlemmer en glædelig jul samt et godt og lykkebringende nytår.

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.

