Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 1/2010
Ejerlederuddannelsen, Kloakmestrenes TV-Inspektion, Kloaksektionens generalforsamling
2010, Arbejde i udlandet - pas på faldgruber, Sikkerhedsstyrelsens kamp mod
lovovertræder, Ændring af loven for Ledningsejerregisteret LER - Flere ledninger skal
registreres.
Ejerlederuddannelsen
Dansk Byggeri har været medvirkende i udviklingen og udformningen af et kursusforløb
særligt rettet mod ejere af mellemstore virksomheder i bygge- og anlægsbranchen.
Forinden uddannelsesstarten vil der blive afholdt en visitationssamtale. Uddannelsen er
baseret på 7 moduler og strækker sig over en periode på 9 måneder.
Ønsker du yderligere oplysninger kan du aktivere ordet ejerlederuddannelsen.
Kloakmestrenes TV-Inspektion – en ny Certificeringsordning
Ønsker du at blive tilknyttet ordningen bedes du udfylde det skema, du kan aktiverer her.
Efterfølgende bedes du indsende skemaet til nærværende e-mailadresse:
jmk@danskbyggeri.dk.
Herefter vil du modtage uddybende materiale om ordningen.
De første kursister på det kommende 4-dages AMU-kursus forventes at have gennemgået
kurset inden påsken 2010, hvorefter de er klar til at gennemgå Certificeringsforløbet.
Ligeledes vil de første deltagere i Certificeringsforløbet (tidligere tilknyttet DTVK Trin 1
ordningen) forhåbentlig være klar til, at gennemgå forløbet inden påsken 2010.
Kloaksektionens generalforsamling
Kloaksektionen har i år udsendt indkaldelsen til generalforsamlingen pr. e-mail til de
firmaer vi har registreret med en e-mailadresse. De firmaer vi ikke har registreret med en
e-mailadresse, samt de firmaer, hvis e-mailadresse returnere med et ”negativt” svar om
modtagelse, vil få indbydelsen tilsendt pr. brev.
Har du ikke registreret indkaldelsen eller uheldigvis slettet den, kan du se den her ved at
aktivere ordet generalforsamling. Her kan du også tilmelde dig.
Arbejde i udlandet – pas på faldgruber
Flere af Dansk Byggeris medlemsvirksomheder overvejer, eller har allerede besluttet sig
for, at vende fokus mod udlandet. Dette er givet begrundet væsentligt i den nuværende
krise i bygge- og anlægssektoren.
Virksomhederne har dog ikke altid brugt den nødvendige tid til at sætte sig ind i de stedlige
love, regler og arbejdsvilkår.

Ønsker du, at orientere dig mere om udlandsarbejde, kan du aktivere ordet
udlandsarbejde.
Endelig kan du kontakte Danske Byggeris eksportrådgiver Anita K. Larsen på tlf.: 72 16 02
94.
Sikkerhedsstyrelsens kamp mod lovovertrædere.
Den juridiske afdeling hos Sikkerhedsstyrelsen har i de første tre kvartaler af 2009 meldt
135 virksomheder, der arbejder indenfor el, vvs og kloakområdet, til politiet. I 2008 var det
sammenlignelige tal 86 virksomhedsanmeldelser
Sikkerhedsstyrelsen har oprettet et team bestående af fire jurister til at håndtere
overtrædelsessager, med det formål at få større fokus på området. Og som tallene
indikerer er teamet allerede en succes, med en større grad af effektivitet og en mere
strømlinet behandling af sagerne.
Når Sikkerhedsstyrelsen modtager en anmeldelse sender de en kvittering retur. Herefter
bliver forholdet vurderet, og hvis det vurderes, at ”sagen” kan holde, sker der en
politianmeldelse. Det sker i langt de fleste tilfælde.
En typisk anmeldelse drejer sig om færdigmelding af arbejde, hvor en virksomhed har
færdigmeldt et stykke arbejde, de ikke selv har udført. En anden typisk overtrædelse er,
hvor en virksomhed reklamerer med, at den er autoriseret uden at være det.
Straffen for de to eksempler er en bødestraf på mellem 5 og 8.000,00 kr. med mulighed for
inddragelse af autorisationen ved grove eller gentagne overtrædelser af reglerne.
Bødestørrelserne er i øjeblikket ved at blive vurderet. Sanktionsmulighederne er ikke
nødvendigvis optimale, erkender Sikkerhedsstyrelsen.
Ønsker du at orientere dig nærmere om SIK’s håndtering af overtrædelserne i 2009, kan
du aktivere ordet autorisationsovertrædelser.
Kloaksektionens bestyrelse skal i den forbindelse indskærpe overfor medlemmerne, at
gældende lovgivning skal overholdes. I det omfang Kloaksektionens medlemmer
konstaterer, at nogle virksomheder eller private ikke overholder gældende lovgivning på
autorisationsområdet, opfordres medlemmet til at kontakte Kloaksektionens sekretariat på
hhk@danskbyggeri.dk.
De oplysninger vi skal have er oplysninger om lovbruddet, lovbryderen, tidspunktet og
stedet for handlingen, gerne vedlagt gode billeder.
Ændring af loven for Ledningsejerregisteret LER - Flere ledninger skal registreres
Loven om ledningsregistrering, der har til formål at reducere antallet af skader på
nedgravede ledninger, er blevet ændret.
Ændringerne træder i kraft fra den 1. september 2010 og medfører primært, at
forespørgselspligten i Ledningsejerregisteret LER udvides fra offentlige vejarealer, og
arealer udlagt til private fællesveje til også at omfatte:
Rør, ledninger og kabler mv. der er nedgravet i jord (herunder søer) eller nedgravet i eller
anbragt på havbunden inden for det danske søterritorium, hvis disse:
 indgår i et kollektivt net




fungere som stikledninger eller ledninger der afleder spildevand eller kølevand m.m.
til et vandløb, til en sø eller et havområde
indgår i et privat, brugerdrevet telenet med en årlig indkomst på mere end
50.000,00 kr.

Stikledninger er kun omfattet af loven i det omfang, stikledningerne er ejet af forsyningsog distributionsselskaber. Drænledninger eller ledninger, som tjener til afvanding af en vej,
er ikke omfattet af registreringspligten.
I løbet af foråret vil Dansk Byggeri i forlængelse af en oplysningskampagne som Erhvervsog Byggestyrelsen formidler, orientere nærmere om konsekvenserne for ovennævnte
ændringer.
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 10. 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.

