Kloaksektionens nyhedsbrev – april 2013
Klimatilpasningskampagne fra Naturstyrelsen
Under overskriften ’Få et gratis klimatjek af din bolig og undgå overraskelser’ skød
miljøminister Ida Auken og Naturstyrelsen fredag den 23. november 2012 en
landsdækkende kampagne om klimatjek af boliger i gang.
Hensigten er at henlede opmærksomheden hos
landets boligejere på, at der måske er muligheder
for at reducere risikoen for ubehagelige
overraskelser med oversvømmelser på egen grund
ved at overveje forebyggende investeringer på
grundens terræn, installationer og ledninger.
Kloaksektionen i Dansk Byggeri støtter initiativet ved på medlemslisten på hjemmesiden at
anføre, hvilke af sektionens medlemmer, der vil udføre et gratis klimatilpasningstjek for
husejerne. Fra kampagnehjemmesiden www.klimatilpasning.dk henvises med link til
denne liste på Kloaksektionens hjemmeside.
Til gengæld er alle tilmeldte virksomheder blevet tilbudt et gratis kursus i
klimatilpasningstjek, som gennemføres af Teknologisk Institut. Kurset er ikke obligatorisk,
men vil opgradere virksomhedens kvalifikationer til at gennemføre klimatjek.
Kursusdatoerne var:
- 17. december 2012, 7. februar og 15. april 2013 i Taastrup
- 23. januar og 27. februar 2013 i Aarhus.
Kampagnen løber frem til 1. juli 2013.

Nye udgaver af standarder
I november 2012 blev den nye udgave af standarden DS 475, Norm for etablering af
ledningsanlæg i jord udgivet. Standarden indeholder en række bestemmelser, der skal
sikre en forsvarlig etablering af ledningsanlæg i jord. Normen er opdateret i forhold til
europæiske standarder på området, og er tilpasset de danske krav – særligt med hensyn
til afstandskravene i forbindelse med lægning af ledninger i jord.
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I forbindelse med revisionen af DS 475 er 3 andre
normer, DS 430, DS 437 og DS 455, også opdateret
og samlet i en ny håndbog nr. 169:2012 Vand- og
afløbssystemer i jord – Lægning af stive og fleksible
ledninger.
Du kan med fordel og medlemsrabat købe den nye
DS 475 og håndbogen hos Byggeriets
Kvalitetskontrol på www.byggekvalitet.dk.

Rottebekæmpelse
Opsætning af rottespærre indenfor det autoriserede
område (stikledninger og brønde) kræver i dag både autorisation som kloakmester og –
efter den nye rottebekendtgørelse, som trådte i kraft den 1. juli 2012 – autorisation som
rottebekæmper.
Kravet om dobbelt autorisation synes ikke rimeligt, hvorfor Kloaksektionen hen over
vinteren har afholdt møder med Naturstyrelsen, som havde to formål:
- Beskrivelse af delmål om opsætning af rottespærre i kloakmesteruddannelsen
- Udarbejdelse af et kort efteruddannelseskursus i AMU-regi til eksisterende
kloakmestre, rørlæggere og anlægsstruktører.
Efter møderne har Naturstyrelsen nu sendt en ændringsbekendtgørelse i høring, hvoraf
det fremgår, at kravet nu reduceres til et kort efteruddannelseskursus (én dags varighed)
for kloakmestre, anlægsstruktører og rørlæggere. Høringsfristen er mandag den 22. april,
hvorefter bekendtgørelsen sendes til behandling i Folketinget. Bekendtgørelsen forventes
derfor at kunne træde i kraft i løbet af sensommeren 2013, hvorefter Byggeriets
Kvalitetskontrol vil udbyde kurserne hurtigst muligt. Mere information om dette udsendes,
når der er taget endelige beslutninger i Folketinget.

Generalforsamling og kommende nyhedsbreve
Kloaksektionen har fremadrettet som mål at udsende nyhedsbreve hyppigere end tidligere,
nemlig 3-4 gange årligt. Derfor kan du forvente, at det næste nyhedsbrev kommer inden
sommerferien, når den årlige ordinære generalforsamling har været afholdt den 16. april
2013. Efter generalforsamlingen vil såvel formandens beretning som referat fra
generalforsamlingen blive lagt på sektionens hjemmeside, www.kloaksektionen.dk.

Eventuelle spørgsmål til dette nyhedsbrev kan rettes til sektionskonsulent Mikael
Mortensen på mmo@danskbyggeri.dk eller telefon 7216 0192.
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