Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 1/2009
Reform af struktøruddannelsen, an- og færdigmeldelse af kloakarbejde, TV-inspektion af
privates kloakker, Dansk Byggeris forslag strategi- og handlingsplan, udpegning af syns- og
skønsmænd på kloakområdet.
Reform af struktøruddannelsen
I Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev nr. 2 i 2008 orienterede vi om muligheden for
kontraktmæssige ansættelsesforhold for kloakrørlæggerlærlinge.
Af teksten kan det forstås, at det kun er på anlægsstruktørlinien, at muligheden er der. Det skal
derfor præciseres, at muligheden for den trinopdelte struktøruddannelse er gældende for både
anlægsstruktøruddannelsen samt bygningsstruktøruddannelsen.
Endelig skal det præciseres, at man først efter den samlede struktøruddannelse kan deltage i,
og eventuelt bestå, den teoretiske kloakmestereksamen, og derefter kan man søge godkendelse
som teoretisk ansvarlig i en autoriseret virksomhed.
Afslutningsvis 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 – skal Kloaksektionen stærkt opfordre til, at firmaerne nu får
indgået mange uddannelseskontrakter og derved uddannet mange kloakrørlæggere.
Ønsker du at se den oprindelige tekst i nyhedsbrev nr. 2, kan du aktivere ordet nyhedsbrev.
Yderligere oplysninger søges på fagets hjemmeside www.blivstruktoer.dk.
An- og færdigmeldelse af kloakarbejde
Kloaksektionen har tidligere omtalt ovenstående i form af et skriv fra Kloaksektionen til en række
kommunale instanser. Kloaksektionen har modtaget reaktioner fra knap 10 % af de tilskrevne
kommuner. Et af de gennemgående kritikpunkter er på de autoriserede kloakmesterfirmaers
ansvar og mangel på anmeldelse og færdigmeldelse af kloakarbejde.
Kloaksektionen ønsker at bevare kravet om autorisation. Derved sikre vi, at det kloakarbejde der
udføres er forankret i og følger gældende lovgivning. For at bevare autorisationskravet er det
særdeles vigtigt, at alle, der udfører autoriseret kloakarbejde, anmelder og færdigmelder de
kloakopgaver, de udfører. Alt andet vil være en underminering af autorisationskravet.
Kloaksektionen har i Miljøstyrelsen en forbundsfælle i synspunktet på bevarelsen af
autorisationskravet. Miljøstyrelsen er af den opfattelse, at man ved bevaring af
autorisationskravet sikrer hensynet til miljøet bedst muligt.
Har du kendskab eller begrundet mistanke til, at der bliver udført kloakarbejde, der ikke er
forankret i gældende lovgivning – eksempelvis at arbejdet bliver udført af et firma, der ikke er
autoriseret – har du flere muligheder. Du kan enten kontakte den kommune arbejdet bliver udført
i eller kontakte Sikkerhedsstyrelsen, SIK www.sik.dk.
.

Alternativt kan Kloaksektionens bestyrelse kontaktes ved henvendelse til sektionens sekretær.
Kontakten skal ske på telefon efterfulgt af et skriftligt notat, der beskriver arbejdsopgaven, der
bliver udført, datoen og stedet for arbejdet, kontaktoplysninger på firmaet samt om muligt
billeddokumentation af arbejdet.
TV-inspektion af privates kloakker
Pr. 31. december 2008 ophørte Kloaksektionens engagement i DTVK (Danske TV-firmaers
Kontrolordning). Engagementet, der har været et samarbejde mellem Kloaksektionen og TVinspektionsgruppen, har eksisteret siden 1. januar 2005, og Kloaksektionen havde store
forventninger til engagementet.
Disse forventninger er desværre ikke blevet indfriet, hvorfor samarbejdet ophørte.
Kloaksektionen har gennem alle årene søgt at påvirke politikerne til at ændre
Huseftersynsordningen, der regulere bestemmelserne om Tilstandsvurderinger ved hushandel.
Det har desværre ligeledes været med begrænset succes.
Det er dog fortsat Kloaksektionens opfattelse, at der i branchen – der arbejder med TVinspektion af privates kloakker – generelt er basis for et kvalitetsløft således, at den overvejende
del af branchen fremadrettet arbejder under ordnede forhold.
Kloaksektionen har drøftet den fremadrettede aktivitet og har besluttet sig for at indbyde de to
søsterforeninger – Danske Kloakmestre samt Danske Maskinstationer og Entreprenører – til en
drøftelse om etableringen af en Certificeringsordning. Det er Kloaksektionens ønske, at en
sådan ordning kan etableres og være ”køreklar” pr. 1. juli 2009.
Kloaksektionen vil løbende orientere medlemmerne om arbejdet med en Certificeringsordning.
Orienteringen vil ske i nyhedsbrevet. Endvidere vil Kloaksektionens bestyrelse gerne opfordre
medlemmerne til at fremkomme med forslag, kommentarer og ideer til en Certificeringsordning.
Dansk Byggeris forslag til strategi- og handlingsplan
Dansk Byggeris bestyrelses iværksatte i 2007 et ”femårs eftersyn” af organisationen. Det er der
kommet ovenfornævnte forslag til strategi- og handlingsplan ud af.
I forslaget er der fokus på øget politisk indflydelse for byggeerhvervets rammebetingelser, øget
synlighed for byggeerhvervet og en øget oplevelse af nærhed og identitet i forholdet mellem
virksomheder og Dansk Byggeri. Disse tre overordnede mål bliver yderligere konkretiseret i 11
delmål.
I forslaget lægges der op til, at man via aftaler med sektionerne og en styrkende intern
koordinering opnår en mere målrettet og ensartet betjening af sektionerne. Der skal videre være
mulighed for, for sektioner med et højt ambitionsniveau, at indgå aftale med Dansk Byggeri om
tilkøb af supplerende sekretariatsbetjening.
Man ligger i forslaget også op til at gøre sektionerne og områderne i Dansk Byggeri ligevægtige
ved Dansk Byggeris repræsentantskab. For nærværende har områderne 175 repræsentanter og
sektionerne 75. Ifølge forslaget ændres fordelingen til 100 repræsentanter fra både områder og
sektioner og derforuden Dansk Byggeris bestyrelse.
Ønsker du at gennemlæse forslaget til strategi- og handlingsplanen, kan du aktivere ordene
strategi- og handlingsplan.
Forslaget er blevet sendt i høring i Dansk Byggeris områder og sektioner samt i
branchefællesskaberne og lokalforeningerne, og man har til og med 9. marts 2009 til at komme
med indsigelser. Forslaget skal endelig vedtages på Dansk Byggeris repræsentantskab den 14.
maj 2009.

Med det formål at give sektionens medlemmer mulighed for at deltage i drøftelserne om
fremtidens Dansk Byggeri og videre, at komme med ændringsforslag til Dansk Byggeris
oprindelige oplæg, har Kloaksektionens bestyrelse valgt at programsætte emnet på
Kloaksektionens generalforsamling, der holdes den 5. marts 2009.
Du kan se invitationen og programmet for generalforsamlingsdagen, dagsordenen for selve
generalforsamlingen samt tilmeldingsblanketten ved at aktivere ordet generalforsamling.
Generalforsamlingen afholdes på Tornøes Hotel i Kerteminde, og Kloaksektionens bestyrelse
skal herved stærkt opfordre sektionsmedlemmer til at møde op.
Udpegning af syns- og skønsmænd på kloakområdet
Kloaksektionen er af Dansk Byggeris Ankenævn blevet anmodet om at udpege et antal
medlemmer, der kan fungere som syns- og skønsmænd på kloakområdet.
Kloaksektionens bestyrelse efterlyser i den forbindelse emner til egnede kandidater. I
forbindelse med indstillingen af kandidater, bedes der indsendes en beskrivelse af kandidatens
metier.
I bedes snarest belejligt, og gerne senest i forbindelse med Kloaksektionens generalforsamling,
fremkomme med emnerne til kandidaterne.
Kloaksektionens bestyrelse vil efterfølgende foretage en udvælgelse blandt de indstillede
kandidater.
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 5. elektroniske nyhedsbrev, og vi skal endnu engang
henstille til, at de sektionsmedlemmer, der endnu ikke har oplyst deres e-mailadresse snarest
belejligt oplyser denne til Kloaksektionens sekretær.
Nyhedsbrevet vil i løbet af første halvår af 2009 kun 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.

