Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 3/2009
Arrangement for Kloaksektionens medlemmer torsdag den 20. august 2009, Branchefællesskabet ”Danske Anlægsentreprenører”, TV-inspektion af privates kloakker, ny udgave af
standard for PVC-U rørsystemer, Ændret gebyr for ansøgning om autorisation, Rørcenterdagene
Arrangement for Kloaksektionens medlemmer den 20. august 2009
Kloaksektionens bestyrelse har besluttet at afholde et medlemsarrangement. Arrangementet
foregår i Odense den 20. august 2009 med start kl. 9.30.
Formålet med arrangementet er dels at give medlemmerne mulighed for at tilegne sig en viden,
og dels at give medlemmerne mulighed for socialt samvær med ligesindede. Endelig vil
arrangementet være en naturlig mulighed for at netværke.
Vi skal besøge Ejby Mølle rensningsanlæg på Ejby Møllevej i Odense samt besøge et
tunnelprojekt i Dalum også i Odense.
Programmet for dagen er som følger.
Kl. 9.30 – 12.00

Besøge Ejby rensningsanlæg.
Vi starter med en kop kaffe hvortil der serveres rundstykker. Herefter får vi en
orientering om, hvordan spildevandet håndteres, når det når frem til
rensningsanlægget. Orienteringen sker ved Gerda Hald fra Odense Vandselskab. Der
vil være mulighed for at stille spørgsmål.
Efter orienteringen vil vi få en rundvisning på rensningsanlægget.
Vi slutter formiddagen af med en orientering om det tunnelprojektet, vi skal se om
eftermiddagen. Orienteringen forstås af Hans Jørgen Jensen, medlem af
Kloaksektionens bestyrelse og projektleder på tunnelprojektet.

Kl. 12.00 – 13.30 Frokost på restaurant Carlslund. Restauranten er kendt for sin gode æggekage,
som vi har bestilt til alle. Turen til restauranten kan foretages på fod.
Kl. 13.30 – 16.00 Rundvisning på tunnelprojektet.

Man skal selv forestå transporten til og fra Odense. Der vil blive udleveret kørselsvejledning fra
rensningsanlægget til byggepladsen.
Pris for deltagelse udgør 200,00 kr. pr. deltager og dækker fortæringen. Betalingen vil ske ved
udsendelse af faktura sammen med bekræftelse på tilmelding.
Tilmelding med beskrivelse af antal, navn og firmaoplysninger kan ske på e-mail
jmk@danskbyggeri.dk, faxnr. 72 16 00 13 eller pr. brev til Dansk Byggeri Kloaksektionen,
Agerbæksvej 17, 8240 Risskov Att.: Hans Henrik Kristensen.
Seneste tilmeldingsmulighed er fredag den 31. juli 2009 kl. 12.00.
Der vil være et begrænset antal pladser på 60 personer og disse vil blive håndteret efter ”først til
mølle”-princippet.

Branchefællesskabet ”Danske Anlægsentreprenører”
Den 3. juni 2009 var der stiftende generalforsamling i Danske Anlægsentreprenører. I
umiddelbar tilknytning af generalforsamlingen, blev Knud Erik Kastrup valgt som
branchefællesskabets første formand. Knud Erik Kastrup, der er teknisk direktør hos Arkil A/S er
tillige formand for Vejbygningssektionen.
Stiftelsen af Danske Anlægsentreprenører får den økonomiske betydning for Kloaksektionens
medlemmer – i forlængelse af vores generalforsamling den 5. marts 2009 – at grundkontingentet
hæves med 250,00 kr. pr. år (fra 500,00 kr. til 750,00 kr.).
Grundkontingentet opkræves pr. kvartal, og forhøjelsen af grundkontingentet får virkning fra og
med 3. kvartal 2009. Grundkontingentet til Kloaksektionen vil herefter udgøre 187,50 kr. ekskl.
moms pr. kvartal.
Ønsker du at læse mere om Danske Anlægsentreprenører kan du aktivere ordet
pressemeddelelse.
TV-inspektion af privates kloakker
I fortsættelse af sidste nyhedsbrev har Kloaksektionen samt de to søsterforeninger – Danske
Kloakmestre samt Danske Maskinstationer og Entreprenører – haft møde med de største
kontrolinstanser. Mødets formål var dels at orientere om baggrunden for oprettelsen af en
certificeringsordning og dels at indgå i drøftelser om tilknytningen til kontrolinstanserne.
Resultatet af mødet var konstruktivt, og mødet bar præg af en god dialog. Der var enighed om,
at der var emner og formuleringer, der skal rettes. Der blev afslutningsvis givet tilsagn om et
samarbejde fra flere af kontrolinstanserne.
Kloaksektionen har fortsat et ønske om, at ordningens ikrafttrædelse kan ske i løbet af efteråret
2009.
Ny standard for PVC-U-rørsystemer – DS/EN 1401-1
Dansk Standard har udsendt en ny udgave af ovenstående standard.
Standarden specificerer krav til rør, fittings og samlinger til trykløse PVC-U afløbs- og
drænsystemer i jord både udenfor og indenfor bygningens fundament.
Derudover specificerer standarden parameter for de prøvningsmetoder, der er referere til
standarden. Standarden dækker en række nominelle størrelser, serier af rør og formstykker,
samt stivhedsklasser. Desuden giver standarden anbefalinger vedrørende farver.
DS/EN 1401-1:2009 erstatter DS/EN1401-1 fra 2000.
Du kan bestille den ved at aktivere ordene DS/EN 1401-1, og prisen er 402,00 kr. ekskl. moms
og ekspeditionsgebyr.
Ændret gebyr for ansøgning om autorisation og godkendelse som teknisk ansvarlig
Pr. 1. juni 2009 er gebyret for ansøgning om autorisation blevet ændret fra 650,00 kr. til 1.250,00
kr. pr. ansøgning.
Det indebærer, at i det tilfælde et nyt firma ønsker at blive autoriseret kloakmesterfirma, skal der
efter den 1. juni 2009 betales i alt 2.500, 00 kr. (et gebyr for ansøgning om godkendelse som
teknisk ansvarlig og et gebyr for ansøgning om autorisation).
Dette er en lovændring, som flere organisationer har gjort indsigelse mod i høringsperioden –
desværre uden nogen virkning.

Sikkerhedsstyrelsen begrunder det ændrede gebyr med mere komplicerede sager grundet
sammenlægning til større firmaer samt et større antal autorisationssager som følge af flere
udenlandske firmaer.
Rørcenterdagene
Det kan oplyses, at ovennævnte dage i år afholdes den 17. og 18. juni 2009 på Teknologisk
Institut, Gregersensvej, 2630 Tåstrup.
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 7. elektroniske nyhedsbrev, og vi skal i den forbindelse
oplyse, at fremtidige nyhedsbreve udelukkende vil blive udsendt elektronisk.
Det næste nyhedsbrev forventes udsendt sidst i august eller først i september 2009.
Vi ønsker alle Kloaksektionens medlemmer en god sommer.
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.

