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Danske Anlægsentreprenørers konference den 13. september 2011

For at vise rådgivere, arkitekter, bygherrer og andre beslutningstagere de spændende og mangeartede
opgave- og løsningsmuligheder der udbydes af branchen, har Branchefællesskabet Danske
Anlægsentreprenører – som Kloaksektionen er en del af – valgt at arrangere en konference.
Konferencen, der afholdes den 13. september 2011 om eftermiddagen, finder sted på det nye og
spændende Hotel Bella Sky i København.
Om formiddagen har Kloaksektionen temamøde samme sted. ”Tryksatte afløbssystemer i byer og bynære
områder”, og det altid relevante emne ”Monsterregn” er på programmet. Det er Kloaksektionens opfattelse,
at der er mange umiddelbare gevinster ved at indføre tryksatte systemer. Dels vil en væsentlig del af
rotteproblematikken
minimeres,
dels
vil
generne
af
den
almindelige
samfærdsel
ved
kloakrenoveringsopgaver begrænses betragteligt, og dels vil fremtidige oversvømmelser af kloaknettet i
forbindelse med monsterregn være mindre fækalieholddig, da spildevandet er i separate anlæg.
Indlægsholderne ved Kloaksektionens formiddagsarrangement er Børge Holst Hansen, salgsleder fra
Grundfos, der orienterer om ”Tryksatte systemer” samt Jeppe Sikker Jensen, seniorspecialist og civilingeniør
fra Cowi, der orienterer om ”Monsterregn”
Du får mulighed for at invitere kunder, samarbejdspartnere og forretningsforbindelser med som dine gæster
til medlemspris.
Om eftermiddagen er det den kendte tv-vært Steffen Kretz, der er ordstyrer for et spændende program.
Det er meget vigtigt, at alle i sektionen bakker op om arrangementet og benytter lejligheden til at invitere
gode kunder og samarbejdspartnere til en spændende dag. Dagen byder på såvel inspirerende indlæg som
mulighed for at pleje netværket med kunder, kolleger og samarbejdspartnere.

Derfor opfordrer Kloaksektionen kraftigt sine medlemmer til at tilmelde konferencedagen.
Du kan se programmet her.
Du bedes være opmærksom på, at tilmeldingen sker via hjemmesiden www.danskeanlægsentreprenører.dk.
Du er naturligvis også meget velkommen til at kontakte mig, hvis du har spørgsmål til programmet,
tilmeldingen eller andet i forbindelse med konferencen.
Bestyrelsen for Branchefællesskabet Danske Anlægsentreprenører – DAE
På forårets generalforsamling i DAE skete der en del personudskiftning i bestyrelsen.
Henrik Styrup blev valgt som formand, idet Knud Erik Kastrup havde valgt at trække sig helt ud af
bestyrelsen. Henrik Styrup er nyt bestyrelsesmedlem fra Anlægsentreprenørsektionen og ansat i Arkil A/S.
Herudover er følgende nyvalgt til bestyrelsen:
Jesper Arkil, Arkil A/S for Vejbygningssektionen
Michael H Thomsen, NCC A/S for Rørtekniksektionen
Kaj Pedersen, Kajs TV-Inspektion A/S for Rørtekniksektionen
Endvidere afløser Peter Hermann, Claus Andersen som repræsentant for Kabel- og Ledningssektionen.
Claus Andersen er i stedet valgt som DAE’s revisor.
Endelig kan det oplyses, at Rørtekniksektionen er blevet en del af DAE.
Afslutningsvis henledes opmærksomheden på DAE’s nyhedsbrev, hvor den seneste udgave netop er
udkommet. Der kan læses nærmere om nyhedsbrevet her.
Kloakmestrenes TV-Inspektion
Sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion er nu inde i en god gænge.
Ca. 85 tv-operatører er allerede blevet certificeret og ca. 20 virksomheder er blevet virksomhedscertificeret. I
løbet af det kommende halve år forventer vi, at yderligere 10 virksomheder bliver certificeret.
Der vil i efteråret fortsat være mulighed for at deltage i de 4-dages AMU kurser, der er første betingelse for at
blive certificeret tv-operatør. Efter deltagelse i disse 4-dages AMU-kurser, er det vores erfaring, at flere end
halvdelen tilmelder sig det certificeringsforløb der umiddelbart følger.
Ud over Learnmark Horsens (tidligere VIA UC) og AMU Aalborg er EUC Sjællands afdeling i Køge godkendt
af sammenslutningen som uddannelsessted for det 4-dages AMU-forløb.
Learnmark Horsens holder et 4-dages AMU-kursus fra den 4. oktober 2011. AMU Aalborg holder et 4-dages
AMU-kursus fra den 7. november 2011 samt den 14. november 2011. Skolen i Køge har for nærværende
ikke planlagt et 4-dages AMU-kursus, men ved at henvende sig til skolens kursussekretær (Berit Roholte tlf.
25 23 57 64) kan du få oplyst, hvornår et kursus forventes etableret og forhåndstilmelde dig kurset.
Gå til hjemmesiden VIA UC, Horsens
Gå til hjemmesiden AMU Aalborg
Gå til hjemmesiden EUC Sjælland
Læs mere om Kloakmesterens TV-Inspektion her.
Bekendtgørelse 377 om kvalifikationskrav til visse førere i vejtransport

Dansk Byggeri har igennem det seneste år modtaget en række henvendelser om kvalifikationskrav til visse
førere af køretøjer i vejtransport.
Henvendelserne er blandt andet forårsaget af påståede oplysninger fra forskellige uddannelsessteder til
medlemsvirksomheder i Dansk Byggeri om, at alle ansatte der kører erhvervskørsel for et firma skal på et
efteruddannelseskursus.
Dansk Byggeri har i den forbindelse henvendt sig til Trafikstyrelsen, der varetager reglerne på området, og
reglerne herfra er ganske klare.
Vi skal i det følgende redegøre for bestemmelserne.
Krav om efteruddannelse
Efteruddannelsesforløbet, der har en varighed på fem dage, er brancherelateret, og omfatter 3 dage med
obligatorisk indhold og 2 dage med valgfrit indhold, som vælges blandt en række kurser, der er godkendt af
Trafikstyrelsen.
Indholdet i de 3 kursusdage med obligatorisk indhold er ajourføringer inden for:
Færdselsregler, regler for arbejdstid, køre/hviletid.
Transportlovgivning og andre bestemmelser af relevans for erhvervstransporten.
Hjerte-Lunge-Redning.
Trafiksikkerhed, defensiv og energirigtig kørsel, herunder orientering om ny teknologi.
Lastsikring (kun for godschauffører).
Det vil være en kombination af praktisk og teoretisk uddannelse.
Kravet om efteruddannelse omfatter alle nuværende og kommende chauffører, og efteruddannelsen skal
gentages hvert 5 år
Bekendtgørelse 337 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport, kan ses her.
Endvidere kan vejledningen til bekendtgørelsen ses her.
Undtagelser fra krav om efteruddannelse
Førere af et køretøj, der benyttes til transport af materiel eller udstyr, og hvor materiellet eller udstyret skal
anvendes under udøvelsen af førerens erhverv, er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse for
chauffører.
Det vil med andre ord sige, at førere af tv-inspektionskøretøjer og spulevogne således er undtaget fra kravet
om kvalifikationsuddannelse for chauffører. Disse førere transporterer alene materiel eller udstyr, der skal
anvendes under udøvelsen af deres erhverv.
Det samme vil ligeledes være gældende for førere af minigravere, der selv transportere minigraveren rundt
mellem de forskellige arbejdsopgaver.

Derimod er førere af slamsugervogne omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse for chauffører, da der
sker transport af slam o.a., og dette sidestilles med transport af gods.
Sammenfattet vil det medføre, at de fleste der arbejder med at spule kloakkerne skal gennemgå
kvalifikationsuddannelsen, da spulemateriellet oftest er placeret i forbindelse med slamsugerudstyret og
tankene til transporten af slammet.
Som eksempel på andre fag, der er undtaget fra kravet om kvalifikationsuddannelse, kan nævnes
autoværnsmontører, stilladsarbejdere og teaterteknikkere.
Betaling for chaufførernes uddannelse
I de tilfælde, hvor føreren er omfattet af kravet om kvalifikationsuddannelse for chauffører, opstår der så
spørgsmål om, hvem der skal betale for chaufførens deltagelse i efteruddannelsesforløbet.
En kendelse fra Arbejdsretten har givet arbejdsgiversiden ret i, at der ikke i ordlyden af bestemmelserne i
bekendtgørelsen, i Hovedaftalen mellem DA og LO eller i den konkrete overenskomst, foreligger en
betalingsforpligtigelse for virksomheden.
Forudsætningen for virksomhedens betalingsforpligtigelse i henhold til den konkrete overenskomst er, at
man deltager i ”aftalte uddannelsesaktiviteter”.
Der er tale om en lovpligtig - men ikke aftalt - efteruddannelsesaktivitet, hvorfor det er Dansk Byggeris
opfattelse, at medarbejderen har en selvstændig interesse i at deltage i efteruddannelsen
Medarbejderen må derfor selv betale for deltagelse i kurset. Det gælder både den tid, der bruges på kurset
og det eventuelle kursusgebyr.
Konsekvens for chaufførens manglende uddannelse
Hvis medarbejderen ikke gennemfører den lovpligtige efteruddannelse, kan der være tale om en
misligholdelse af ansættelsesforholdet, hvilket i sidste ende kan medføre en opsigelse af
ansættelsesforholdet.
Forholdet kan sidestilles med, at en medarbejder – hvis ansættelse er afhængig af at have et gyldigt
kørekort – mister kørekortet, og derved ikke kan opfylde sine ansættelsesretlige forpligtigelser overfor
virksomheden. For denne medarbejders vedkommende er der også tale om misligholdelse af
ansættelsesforholdet, med opsigelse af ansættelsesforholdet som mulig konsekvens.
Voldgiftskendelsen kan ses her.
Nyheder om arbejdsmiljø
Folketinget er blevet enige om at afsætte yderligere 30 mio. kr. til forebyggelsespakker i 2011, hvor der i
forvejen var afsat 25 mio. kr.
Fra 1. januar 2011 har virksomheder i særligt nedslidningstruede brancher kunnet søge om støtte til en
såkaldt forebyggelsespakke, hvis formål er at forebygge fysisk og psykisk nedslidning.
Forebyggelsespakkerne skal hjælpe virksomhederne med at forbedre det psykiske arbejdsmiljø, fremme
sundheden og undgå, at medarbejderne får problemer med muskler og skelettet som f.eks. ondt i ryggen.
Det er nemt for virksomhederne at påbegynde arbejdet med forebyggelsespakkerne. Dels er der udarbejdet
et på forhånd fastlagt forløb, og dels kan man få hjælp fra BAMBUS-konsulenterne.

Pressemeddelelse om forebyggelsespakkerne kan ses her.
Orientering om BAMBUS kan ses her.
Dansk Byggeris Arbejdsmiljøafdeling, har som en prøve her i 2011 besluttet sig for at udarbejde et
elektronisk nyhedsbrev.
Nyhedsbrevet der udkom sidst i marts kan ses her.
Nyhedsbrevet der udkom sidst i juni kan ses her.
IFAT 2012

IFAT messen i München i 2012
Danske Anlægsentreprenørers bestyrelse har besluttet at tilbyde medlemsvirksomhederne muligheden for at
deltage i en studietur til IFAT messen i 2012.
IFAT messen er verdens største messe indenfor miljøområdet herunder affald, og affaldshåndtering, vand
samt kloak- og spildevandshåndtering og foregår i dagene 7. til 11. maj 2012.
Oplysninger om selve messen, udstillerne og meget andet kan fås på messens hjemmeside www.ifat.de.
Studieturen for medlemmerne af Danske Anlægsentreprenører – som Kloaksektionen er en del af – afholdes
i dagene 7. til den 9. maj 2012. Messen foregår i München.
Det kan være ganske vanskeligt at få pladser på ture til IFAT. Derfor har Danske Anlægsentreprenører
forhåndsreserveret 50 pladser.
I bedes allerede nu reservere plads i jeres kalendere, så I har mulighed for at deltage i studieturen sammen
med kolleger fra Danske Anlægsentreprenører.
Studieturen er opdelt således at der rejses med 25 deltagere fra Kastrup og 25 deltager fra Billund tirsdag
den 7. maj og med hjemrejse torsdag den 9. maj 2012 og dermed er der to overnatninger i München.
Opholdet på hotel i München vil ske i enkeltværelser. Enkelte måltider, dansk rejseleder og entre samt
transport til og fra udstillingen, vil være inkluderet i prisen. Prisen ligger endnu ikke fast, men I skal regne
med en deltagerpris på ca. 8.500,00 kr.
Vi har allieret os med rejsebureauet HRG Nordic, der forestår det praktiske omkring rejsen. Bureauet vil
oprette en internetportal, hvor der orienteres om studieturen inkl. betingelser og tilmelding. Portalen vil kunne
ses på Danske Anlægsentreprenørers hjemmeside www.danskeanlægsentreprenører.dk
Tilmeldingen vil være bindende, og vil blive behandlet efter ”først til mølle” princippet. Sidste tilmeldingsfrist
er endnu ikke fastlagt, men vil afhænge af flyselskabernes frister.
Huseftersynsordningen - tilstandsvurderinger
Kloaksektionens bestyrelse har, som en af sine fornemste opgaver, igennem de seneste 5-6 år, arbejdet for
at tilstandsvurderingerne, der bliver udarbejdet i forbindelse med de fleste hushandler, vil komme til at
indeholde et afsnit om de udvendige kloak- og afløbsinstallationer på private matrikler.

Vi har blandt andet været repræsenteret i et justitsministerielt udvalg der for et par år siden gennemgik
lovstoffet, der lå bag huseftersynsordningen. Kloaksektionens forslag til udvalgsarbejdet, var at gøre tvinspektion af kloakkerne til en del af tilstandsvurderingerne.
Det blev i først omgang ikke imødekommet, men Kloaksektionens bestyrelse arbejder fortsat mod det mål.
Som en udløber af det justitsministerielle udvalgsarbejde, har justitsministeren ultimo 2010 fremsat forslag til
lov om ændring af forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast
ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v.
I forlængelse af lovforslaget lægges der op til, at der med tilstandsrapporten skal udleveres en generel
beskrivelse af de væsentlige karakteristika ved den hustype, som tilstandsrapporten er udarbejdet på. Derfor
er der nedsat en referencegruppe, der har til opgave at godkende ca. 20-25 generelle hustypebeskrivelser.
I det udvalg repræsenteres Kloaksektionen og Dansk Byggeri også, og Kloaksektionens bestyrelse er netop
ved at beskrive de forskellige kloak- og afløbsinstallationer, der er blevet udført gennem de sidste ca. 150 år.
Rent pressemæssigt søger Kloaksektionens bestyrelse også at påvirke beslutningstagerne i vores retning.
Dette gøres ved udsendelser af pressemeddelelser og artikler.
Den seneste pressemeddelelse, der netop omhandler de udfordringer kommende boligejere kan få, når
tilstandsrapporterne ikke indeholder et afsnit om tv-inspektion af kloakkerne, og en anbefaling om, at
køberne kræver at sælger får udarbejdet en tv-inspektion, kan læses her.
Det er Kloaksektionens håb, at sektionens medlemmer vil fortsætte debatten rundt om i landet, med det mål
for øje at få huseftersynsordningen ændret, således at fremtidens tilstandsrapporter vil indeholde et afsnit
om kloakker.
Pjecen ”Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter”
Dansk Byggeri har udarbejdet pjecen ”Kend bygge- og anlægsbranchen på 5 minutter”.
Den kan bestilles ved henvendelse til Dansk Byggeris servicebutik eller her.
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 kolleger om sektionen, kan dette nyhedsbrev videresendes.
Se pjecen her.
Skuemestre ved anlægsstruktøruddannelsen og censor ved kloakmesteruddannelsen
Ved forårets svendeprøve for anlægsstruktørlærlinge var der på landsplan en mangel af
arbejdsgiverrepræsentanter som skuemestre. Det er desværre en tendens, som har eksisteret i de sidste par
år, men ved forårets svendeprøver var antallet urimeligt højt.
Samme tendens har man set ved hvervet som censor ved kloakmesteruddannelsen.
Kloaksektionens bestyrelse efterlyser på den baggrund kandidater til hvervene. Dels som skuemestre til
anlægsstruktøruddannelsen og dels som censorer til kloakmesteruddannelsen.
Ønsker I selv at kandidere til et eller begge hverv, eller har I kendskab til en kollega, der vil være oplagt til
hvervet eller hvervene, bedes I rette henvendelse til Kloaksektionens konsulent Hans Henrik Kristensen. Se
kontaktoplysningerne sidst i nyhedsbrevet.

Ønsker du nærmere information om, hvervet som skuemester kan Jesper Juel Sørensen fra Dansk Byggeri
kontaktes på telefonnr. 72 16 01 80.
Ønsker du nærmere information om hvervet som censor kan Bill de Place fra Byggeriets Uddannelser
kontaktes på telefonnr.: 35 87 87 87.
Kloakmesteruddannelsen
Ved årets kloakmesteruddannelse deltog der 260 elever. 206 af disse bestod.
Kloaksektionen ønsker de 206 nye kloakmestre tillykke med uddannelsen og god vind fremover.
I forlængelse, af ovenstående om kloakmesteruddannelse 2011, kan det oplyses, at Kloaksektionen har
modtaget en række henvendelser fra indehavere og ledende medarbejdere ved bornholmske murer- og
entreprenørvirksomheder, om muligheden for at etablere et enkelt forløb af kloakmesteruddannelsen på
Bornholm.
De henvendelser Kloaksektionen har modtaget, skyldesi en frygt for og usikkerhed om et snarligt underskud
af uddannede kloakmestre på Bornholm, grundet naturlig aldersmæssig tilbagetrækning blandt de
nuværende kloakmestre.
Da det er nemmere, billigere og mere fornuftigt at etablere et kursusforløb på Bornholm med en underviser
hentet ind fra Sjælland, Fyn eller Jylland, og 12 gerne 15 eller flere elever fra Bornholm, end det omvendte,
har Kloaksektionen indvilget i at være behjælpelig med at undersøge potentialet for et kursusforløb på
Bornholm.
Ved at etablere et enkelt forløb af kloakmesteruddannelsen på Bornholm, oplever kursisterne og deres
familier ikke et afsavn, som et uddannelsesforløb på Sjælland bevirker.
Kloaksektionen har derfor tilskrevet en stor del af entreprenørbranchen, herunder også murer- og
tømrerfirmaer på Bornholm, om deres interesse i projektet.
Svarfristen er umiddelbart efter sommerferien, og Kloaksektionen håber på en stor opbakning. Med en stor
indsats, en smule held og det nødvendige antal potentielle elever, vil muligheden for, at
kloakmesteruddannelsen – for et enkelt forløbs vedkommende – er at finde på Bornholm i 2012 eller 2013
være til stede.
Kloaksektionen ønsker det bedste for branchen på Bornholm
Kommende elektroniske nyhedsbreve
Kloaksektionen har hermed udsendt det 12. 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 på en af nedennævnte kontaktmuligheder.
Kloaksektionens bestyrelse ønsker alle medlemmerne en god sommer og sommerferie, til de af jer der har
mulighed for at holde det.

Kontaktmuligheder til Kloaksektionen
Kloaksektionens formand Jørn Berner Pedersen kan træffes på mobil 21 24 34 54 eller e-mailadresse:
email@bernerpedersen.dk
Kloaksektionens konsulent Hans Henrik Kristensen kan træffes på tlf. 72 16 02 92 eller e-mailadresse:
hhk@danskbyggeri.dk

