Kloaksektionens elektroniske nyhedsbrev for medlemmer 2/2010
Kloaksektionen og underudvalg, Pjecen ”Fordele ved medlemskab af Kloaksektionen”,
Vandafledningsafgift, Kloakmesterens Arbejdsmiljøhåndbog, Kloakmestrenes TV-Inspektion,
Kloakmestres erstatningsansvar, Kloaksektionens medlemstur i 2011, IFAT-messen 2012, Ny
bekendtgørelse om registrering af ledningsejere.
Kloaksektionen og dens underudvalg
Kloaksektionens bestyrelse har drøftet den politiske opbygning af sektionen og dens underudvalg.
Disse drøftelser har resulteret i, at bestyrelsen fremadrettet har valgt at etablere sig i fire primære
underudvalg, der varetager de arbejdsopgaver, der naturligt er hjemmehørende her.
De fire udvalg er:
Udvalg for Uddannelse, Udvikling og IT. Det udvalg har Lars E Andersen som formand.
Udvalg for Autorisation, Kvalitetsstyring og Arbejdsmiljø. Det udvalg har Mogens K Pedersen som
formand.
Udvalg for Teknik og Miljø. Det udvalg har Hans Jørgen Jensen som formand.
Udvalg for Presse og Kommunikation. Det udvalg har Jørn Berner Pedersen som formand.
På Kloaksektionens hjemmeside kan du få yderligere oplysninger om sektionens opbygning. Her
vil du ligeledes kunne orientere dig om, hvilke handlings- og aktivitetsplaner udvalgene har for det
kommende år.
Hvis du som medlem af sektionen ønsker emner behandlet af sektionsbestyrelsen, er du meget
velkommen til at tage kontakt til sektionsformanden eller sektionskonsulenten. Deres
kontaktmuligheder er nævnt sidst i nyhedsbrevet.
Se udvalgene på Kloaksektionens hjemmeside
Pjecen ”Fordele ved medlemskab af Kloaksektionen”
Kloaksektionen har revideret ovenstående pjece, som kun findes i en digital udgave. Hvis du som
medlem af Kloaksektionen ønsker at orientere kollegaer om sektionen, kan dette nyhedsbrev
videresendes.
Se pjecen her
Vandafledningsafgiften
Henover sommeren har der i medierne været meget skriveri om, hvordan danskerne fremadrettet
skal håndtere regnvand, der falder på egne matrikler. Blandt andet har Miljøminister Karen
Ellemann udtalt sig positivt om generelt at pålægge husejere øgede omkostninger i form af
etablering af nedsivningsanlæg, separerede systemer og andre alternative løsninger.
Kloaksektionen er af den opfattelse, at beslutningerne skal tages på et lidt mere nuanceret
grundlag, hvilket Kloaksektionens formand svarede Miljøministeren i en artikel i Politikken –
samme avis som Indenrigsministeren selv havde brugt til sin meddelelse.
Læs artiklen her

Via Kloaksektionens deltagelse i Branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører, er der
ligeledes udsendt et forslag til en National Handlingsplan. Formålet med handlingsplanen er at
sætte skub i renoveringen af kloaknettet.
Endvidere har Kloaksektionen fået muligheden for at udforme lederen til et tematillæg udgivet af
Berlinske Medier. Tematillægget omhandler ”Ude af øje, ude af sind”.
Læs om handlingsplanen her
Læs lederen her
Kloakmesterens Arbejdsmiljøhåndbog
Kloaksektionen har netop gennemgået ovennævnte i forbindelse med, at der vil ske en ændring
af reglerne om arbejdsmiljøorganisationen.
Gennemgangen har ikke ført til så væsentlige ændringer, at det er nødvendigt at udsende
rettelsesblade til abonnenter. Abonnenter skal være medlemmer af Kloaksektionen.
Kloakmesterens Arbejdsmiljøhåndbog kan for medlemmer af Kloaksektionen erhverves for 250,00
kr. ekskl. moms, mens prisen for andre er på 375,00 kr. ekskl. moms.
Klik her for bestilling af Kloakmesterens Arbejdsmiljøhåndbog
Kloakmestrenes TV-Inspektion – en ny Certificeringsordning
Kloaksektionen har været initiativtager og aktiv deltager i etableringen af sammenslutningen af
Kloakmestrenes TV-Inspektion, der er en certificeringsordning på tv-inspektionsområdet.
Ordningen, der kort fortalt er baseret på uddannelse og egenkontrol i stil med, hvad der er kendt
på autorisationsområdet, har nu fået de første firmaer tilknyttet.
Uddannelsen er dels baseret på et 4-dages AMU-kursus og dels et 1-dages certificeringsforløb.
Det 4-dages AMU-kursus har været afholdt seks gange, og der har været flere end 75 kursister
igennem kurset.
Certificeringsforløbet har været afholdt tre gange, og her har flere end 40 tv-operatører været
tilmeldte.
Hvis du ønsker at blive tilknyttet ordningen, er første betingelse, at du tilmelder dig et af de 4dages AMU-kurser, der afholdes. De skoler, der på nuværende tidspunkt er godkendt af
sammenslutningen som uddannelsesgrundlag, er VIA UC i Horsens og AMU Aalborg.
Gå til hjemmesiden VIA UC, Horsens
Gå til hjemmesiden AMU Aalborg
Læs mere om Kloakmesterens TV-Inspektion her
Kloakmesterens erstatningsansvar
Forårsaget af henvendelser fra sektionsmedlemmer og flere drøftelser i sektionens bestyrelse,
har bestyrelsen valgt at give denne korte redegørelse.
Man kan grundlæggende slå fast, at ansvaret for, at arbejdet udføres i henhold til indgået aftale
med bygherren og overholdelse af landets love og regler, herunder bygningsreglementet og
tilknyttede normer samt reglerne i miljølovgivningen, ligger hos den udførende kloakmesters.
Herudover skal den udførende kloakmester overholde de vilkår og retningslinjer, kommunen og
andre myndigheder har udstukket i forbindelse med tilladelser, forordninger, lokale klausuler mv.

Kloakmesterens indskærpede pligt
Herudover har kloakmesteren, som enhver anden udførende håndværker og entreprenør, en
generel pligt til at orientere og vejlede kunden om ulovlige installationer. Denne orientering og
vejledning skal ske både inden og under arbejdets udførelse.
Endelig gælder der for autoriserede virksomheder en indskærpet pligt til at give denne orientering
og vejledning, idet sådanne personer og virksomheder har fået en særlig uddannelse, og
endvidere er blevet bemyndiget med en statslig eneret – autorisationen – til at udføre bestemte
(autorisationspåkrævende) arbejder.
Samtidig er der i autorisationsloven bestemmelser om, at en autoriseret kloakmester har pligt til,
at underrette kommunen, hvis der konstateres fejl på afløbsinstallationer, der kan føre til ulemper
eller fare for sundhed, sikkerhed eller miljø.
Er ulovlighederne af mindre og begrænset betydning for miljø, sikkerhed og sundhed,
eksempelvis en fejl, der kun giver driftsforstyrrelser for kunden selv, kan kloakmesteren forslå, at
der bliver udfærdiget en afvigelsesrapport, der forelægges kunden. Samtidig oplyses kunden om,
at der vedlægges en kopi i forbindelse med fremsendelsen af fakturaen.
Er ulovlighederne – og fejlen – af mere alvorlig karakter, eksempelvis utætheder, der kan medføre
rottegener eller nedsivende spildevand til grundvandet mv., skal der ud over ovennævnte
afvigelsesrapport tillige foretages en underretning til kommunen af problemstillingen. Det er i alle
tilfælde vigtigt, at kloakmesteren arkiverer dokumentation for, at der er gennemført en orientering
og vejledning af kunden, ligesom dokumentation for, at underretning af kommune og andre
myndigheder er udført, skal gemmes.
For at kunden – eller andre – kan have et erstatningskrav, skal det først konstateres, at kunden
har lidt et tab, altså har kunden fået ekstraudgifter ud over de til opgaven hørende, som
kloakmesteren kan drages til ansvar for.
Der ud over skal der være en direkte årsagsforbindelse mellem kloakmesterens fejl og skaden,
der ønskes erstatning for.
Endelig er der en sidste forudsætning for, at kloakmesteren kan drages til ansvar, nemlig at
skaden er en forventelig følge – påregnelighed – af en fejl, der er begået af kloakmesteren.
Kloaksektionens medlemstur i 2011
Kloaksektionens bestyrelse har besluttet at arrangere en medlemstur i 2011.
Arrangementet, der endnu ikke er planlagt i detaljer, foregår i Århus-området, hvor vi vil besøge
Skejby Universitetshospital DNU samt Århus Syd motorvejens tilknytning til tunnelen under
Marselis Boulevard og videre til Århus Havn.
Arrangementet, hvor der tillige vil være mulighed for frokost og kollegialt samvær - vil foregå i juni
2011, og der vil blive sendt invitation ud umiddelbart efter påske 2011.
Læs mere om Skejby-projektet her
Læs mere om Vejanlægget Åhavevej her
IFAT-messen 2012.

Kloaksektionen har i samarbejde med Branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører
besluttet at arrangere en tur til IFAT-messen i München i 2012. Kloaksektionen arrangerede selv
en tur til IFAT-messen i München i 2008.
Turen bliver udbudt således, at der kan deltage 50 personer, og indbydelserne vil blive udsendt til
samtlige medlemmer af Danske Anlægsentreprenører og Kloaksektionen på samme tid.
Der vil blive tale om bindende tilmelding og en forhåndsindbetaling. Arrangementet, der endnu
ikke er detajlplanlagt, forløber over tre dage med to overnatninger.
Læs mere om IFAT messen her
Ny bekendtgørelse om registrering af ledningsejere – udvidet dækning
Loven om ledningsregistrering, der har til formål at reducere antallet af skader på nedgravede
ledninger, er blevet ændret.
Ændringerne trådte i kraft den 1. september 2010 og medførte, at fra blot at være gældende for
gravearbejde i offentlige vejarealer eller arealer udlagt til privat fællesvej, vil loven fremadrettet
tillige være gældende for alle arealer på land samt det danske søterritorium.
Ændringerne medfører, at alle der udfører erhvervsmæssigt gravearbejde skal indhente
oplysninger i LER, inden gravearbejdet påbegyndes. Dette gælder, uanset hvor gravearbejdet
foregår, hvorfor det også vil være gældende i parcelhushaver, hvor gravearbejdet er dybere end
almindelig terrasseetablering eller etablering af indkørsler.
Pligten til at registrere er dog fortsat forbeholdt professionelle ledningsejere, såsom forsynings- og
distributionsselskaber.
Dansk Byggeri har orienteret herom i Cirkulært nr. 552 dateret den 1. juli 2010, samt omtalt det i
Nyt fra Dansk Byggeri.
Læs Cirkulært nr. 552 her
Læs Nyt fra Dansk Byggeri her
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 10. elektroniske nyhedsbrev. Tidligere udsendte
nyhedsbreve kan ses på Kloaksektionens hjemmeside.
Gå til Kloaksektionens hjemmeside
Nyhedsbrevet udsendes nu udelukkende elektronisk.
Har du kendskab til kollegaer, der ikke har modtaget nærværende nyhedsbrev, kan de kontakte
sektionskonsulenten 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.

