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Screening af arbejdsmiljøet i
bygge- & anlægsbranchen
Arbejdstilsynet vil fra januar 2007 give alle virksomheder i Bygge og Anlægsbranchen, der ikke i forvejen er
arbejdsmiljøcertificeret, et såkaldt screeningsbesøg.
Formålet med besøget er at bedømme niveauet for virksomhedens arbejdsmiljø, og i første omgang klassificeres
virksomhederne som enten gode eller dårlige.
De gode virksomheder får tildelt en hvid mærkat med
dato, og vil herefter blive screenet hvert 3. år, hvorimod de dårlige skal igennem et grundigere tilpasset tilsyn med risiko for jævnlige besøg af Arbejdstilsynet.

Inden Arbejdstilsynet kommer på besøg, er det derfor en
god ide at få styr på papirarbejdet, ved at have udarbejdet APV og have dokumentation for, at alt udstyr er i
forsvarlig stand, inklusive nødvendige instruktioner.
Tag en snak med medarbejderne om sikkerheden, idet
mange ulykker skyldes manglende respekt for konsekvenserne af sjusk m.v.

Smiley ordning
Efter screeningsbesøget bliver virksomheden oplistet på
Arbejdstilsynets hjemmeside med angivelse af en glad,
tilfreds eller sur smiley.
Listen bliver tilgængelig for offentligheden.

Der sker hele tiden ny udvikling i lovgivning, produkter og
metoder som har betydning for kloakmesterens hverdag.
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol udbyder derfor igen i
den kommende vinter en række relevante korte efteruddannelseskurser for kloakmestre m.v.

§
Screeningsbesøget
Screeningsbesøget er uanmeldt, og ved besøget vil
Arbejdstilsynet først og fremmest undersøge om virksomheder med ansatte har udarbejdet en skriftlig
Arbejds- Plads- Vurdering (APV), og om virksomheder med
over 10 ansatte har oprettet en sikkerhedsorganisation.
Herefter vil Arbejdstilsynet gennemgå virksomhedens
arbejdsmiljø, både hjemme og på arbejdspladsen, for at
tjekke om der er styr på de mest almindelige arbejdsmiljøproblemer, herunder:
●
●
●
●

Indsats mod ulykker
Arbejde med kemiske stoffer
Certifikatuddannelser
Instruktioner, brugsanvisninger og eftersyn

Hvis virksomhederne fx ikke har udarbejdet en tilfredsstillende Arbejds- Plads- Vurdering, ikke har styr på
arbejdsmiljøet på pladsen eller ikke anvender de rigtige
brugsanvisninger til maskiner og materiel, er der risiko
for et rådgivningspåbud.

Kloakmestres viden skal ajourføres

Kursusbeskrivelser og tilmeldingsblanketter er lagt som
indstik i dette nummer af KloakmesterNYT
Vi anbefaler hurtig tilmelding da der er begrænset deltagerantal på kurserne.
Virksomhedstilpassede kurser
For virksomheder der ønsker det, kan vi desuden tilbyde
virksomhedstilpassede kurser. På disse kurser sammensættes program og indhold m.v. efter aftale med
virksomheden. Kontakt os for mere information.

Arbejds- Plads- Vurdering (APV)
Alle virksomheder med ansatte har pligt til at lave en
skriftlig Arbejds- Plads- Vurdering hvert 3. år, samt når
nye maskiner indkøbes og nye arbejdsmetoder indføres.
Det betyder at det ikke længere er nok at arbejdsmiljøet planlægges af arbejdsgiveren. Arbejdsmiljøet skal
på bordet og drøftes med medarbejderne. Der skal udarbejdes handlingsplaner på kort og lang sigt, og de skal
gøres til et redskab i hverdagen.

Læs mere om:
•
•
•
•
•
•
•

Konsulenthjælp
Autorisationsloven moderniseres
Afgrænsning af det autoriserede arbejdsområde
Overtagelse af kloakarbejde
Møder om nedsivningsanlæg
Trekantede afløbsskåle og render
KS sikring i kloakuddannelsen

Autorisationsloven moderniseres
Sikkerhedsstyrelsen har haft et lovforslag til ændret
autorisationslov i høring ved organisationer, kommuner
og kontrolinstanser m.v. Lovforslag om ændret autorisationslov fremsættes i Folketinget den 4. oktober 2006,
og ventes at træde i kraft med virkning fra den 1.
januar 2007.
Faser i Arbejds- Plads- Vurdering (APV)
APV skal være skriftlig og tilgængelig for alle virksomhedens medarbejdere.
Der er ingen fast formel for hvordan en APV skal laves,
men den skal som minimum indeholde følgende 4
faser:
●

●

●

●

Problemer – hvilke problemer har vi med arbejdsmiljøet?
Årsager – hvilke årsager har ført til
problemerne?
Løsninger – hvordan fjerner vi årsagerne og løser
problemerne?
Opfølgning – har vi gjort som vi aftalte? Og virker
det?

Arbejdsmiljøproblemer ved jord og kloakarbejde
Nogle af de vigtigste arbejdsmiljøproblemer ved jord
og kloakarbejde er sammenskridning af udgravninger,
påkørsler, tunge løft og arbejdsstillinger, støj og
vibrationer fra værktøj og maskiner. Påvirkninger som
kulde, smittefare, trivsel og sygefravær er også vigtige
arbejdsmiljøproblemer at fokusere på i forbindelse med
en APV.

Der er foreslået følgende ændringer som får betydning for autoriserede kloakmestre.
●

●

●

●

●

●

●

Konsulenthjælp
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol kan tilbyde de tilsluttede virksomheder hjælp til, at indarbejde et afsnit om
arbejdsmiljø i virksomhedens godkendte KS system.
Afsnittet om arbejdsmiljø vil indeholde procedurer
for hvordan arbejdsmiljøindsatsen udføres og vedligeholdes. Endvidere vil afsnittet indeholde skemaer til
APV m.v.
Formålet er at virksomheden kan overholde arbejdsmiljøloven ved efterlevelse af omtalte procedure, og
gennemgå Arbejdstilsynets screeningsbesøg med
betegnelsen god.
Prøvescreening
For virksomheder der ønsker det, kan vi fra 2007 udføre
en prøvescreening af virksomhedens arbejdsmiljøindsats,
eventuelt i forlængelse af et lovpligtigt kontrolbesøg på
virksomhedens KS styring af kloakarbejdet.
Kontakt vore konsulenter Johs. Pedersen eller Klaus
Ising Hansen for yderligere information.

●

●

●

Kravet om sikkerhedsstillelse på kr. 30.000 for
opnåelse af autorisation og drift af autoriseret
virksomhed bortfalder.
Der indføres gebyr på kr. 650,00 i forbindelse med
ansøgning om autorisation, og godkendelse af
teknisk ansvarlig, samt for ændring af oplysninger
i registreringen ved Sikkerhedsstyrelsen.
Der indføres krav om at KS systemet skal forhåndsgodkendes ved kontrolinstansen, inden
ansøgning om autorisation indsendes til
Sikkerhedsstyrelsen.
Reglerne for ansættelse af teknisk ansvarlig person præciseres med hensyn til opsigelsesvarsel og
ledelsesmæssige beføjelser.
EU borgeres adgang til at arbejde som teknisk
ansvarlig her i landet bliver gennemført, i overensstemmelse med fællesretlige regler herom.
Der indføres regler for udenlandske virksomheders
adgang til at drive autoriseret virksomhed i
Danmark, herunder krav til KS styring og kontrol.
Der indføres en regel om at virksomhedens autorisation bortfalder, hvis den teknisk ansvarlige person er fraværende i mere end 6 på hinanden følgende uger.
Der indføres en regel om videreførelse af autoriseret virksomhed uden teknisk ansvarlig person tilknyttet. Således at virksomheden kan få dispensation til drift i 3 måneder, og dispensationen kan
forlænges i op til 1 år, under tilsyn af en anden
autoriseret virksomhed.
Der indføres en regel, som betyder at den teknisk
ansvarlige persons godkendelse kan tilbagekaldes,
uden at virksomheden automatisk mister autorisationen.
Der lempes lidt på reglerne med hensyn til retten
til at betegne sig som kloakmester, selvom man
ikke er i besiddelse af autorisation.

Derudover er der en række redaktionelle ændringer.
Omtalte regelændringer er forslag der har været i
høring, så det er ikke sikkert, at alle ændringerne vedtages, eller bliver gjort gældende som her beskrevet.
Efter vedtagelsen af den moderniserede autorisationslov, vil de vedtagne ændringer blive omtalt i førstkommende KloakmesterNYT.

Afgrænsning af det autoriserede
arbejdsområde.
Sikkerhedsstyrelsen har udsendt nye regler og fortolkninger på autorisationsområdet, hvor grænsefladen
mellem vvs installatør og kloakmester området præciseres.
Årsagen er at der hidtil har været en række gråzoner,
der har givet anledning til forskellige fortolkninger
med tvivl om, om et givent arbejde skal udføres af en
kloakmester eller en vvs installatør. Endvidere om
hvilke arbejder der må udføres uden autorisation.

Grænseflade mellem vvs installatør og
kloakmester
I rum hvor gulvet er placeret mod jorden er det kloakmesteren der etablerer og tilslutter gulvafløb.
Tilslutningsledningen fra gulvafløb med vandlås til
håndvask kan etableres af både autoriseret vvs installatør og kloakmester.
Rør fra overgang i gulv og til vandlås under køkkenvask
kan etableres af både autoriseret vvs installatør og
kloakmester.

Kloakmesterautorisationen gælder for
følgende områder:
I kloakerede områder
Ydergrænserne regnes fra og med tilslutning til hovedkloak i gaden, og indtil gulvhøjde mod jord i bygning
på grunden.
Alle arbejder på ledninger og brønde, bygnings- og
omfangsdræn, herunder reparationer.
Udenfor offentlig kloakering
Udførelse af nedsivningsanlæg, minirenseanlæg, sandfilteranlæg, alle afløbsledninger på landbrugsejendomme og ajle- og gylleanlæg m.v.
Områdeafgrænsningen i det åbne land er tilsvarende
gældende fra gulv mod jord i bygning, og indtil
afløbsinstallationen afledes til jorden (nedsivning),
eller sluttes til markdræn, vandløb, grøfter, søer,
havet m.v.

Undtagelser fra autorisationskravet
Regnvand fra tage på beboelsesbygninger, carporte,
udestuer samt landbrugets driftsbygninger, som føres til
faskine på egen grund.

Arbejde og reparationer på den offentligt ejede del af
stikledningen, under den forudsætning at arbejdet
udføres af kommunens egne fastansatte medarbejdere,
som opfylder gældende uddannelseskrav.

Overtagelse af ansvar for andres arbejde

Landbrugets stalde m.v.
Alle afløbsinstallationer for personalefaciliteter i driftsbygninger.
I stalde omfattes gulvafløb, rørledninger, pumpebrønde
og slambrønde, vakuum udslusningssystemer fra og med
tilslutning i bunden af gyllekanal og indtil tilslutning
til gyllebeholder.

Sikkerhedsstyrelsen har udsendt regler for overtagelse
af ansvaret for arbejder, udført af anden virksomhed.
I de tilfælde hvor en virksomhed nægter eller bliver ude
af stand til at færdiggøre, eller færdigmelde et fuldført
kloakarbejde, er der nu mulighed for, at anden autoriseret virksomhed udfører en inspektion og eventuelt færdiggør arbejdet, og derefter færdigmelder hele arbejdet
til kommunen.
Sikkerhedsstyrelsen kan, efter indstilling fra kommunen,
udstede tilladelse. Der skal indsendes en underskrevet
erklæring, som godtgør at arbejdet er inspiceret og lovliggjort i overensstemmelse med gældende regler.

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S
Vestergade 21, 1. sal, 6500 Vojens,
Tlf. 72 16 01 10, Fax 72 16 00 48, www.kloakkontrol.dk

Erklæringen kan udskrives fra www.kloakkontrol.dk

Møder om Nedsivningsanlæg
Strukturreformen betyder at amterne nedlægges, og
kommunernes ansvar og arbejdsopgaver ændres. Det vil
få den betydning, at spildevandsbekendtgørelsen skal
ændres. Samtidig hermed ønsker Miljøstyrelsen, at indholdet i den røde vejledning nr. 2 om udførelse af nedsivningsanlæg får et servicetjek.
Teknologisk Institut har derfor i samarbejde med Kontrolinstanserne gennemført en række møder i august
2006 rundt om i landet. Møderne havde det formål at
indsamle erfaringer om nedsivningsanlæg, udført på
baggrund af vejledning nr. 2, med særligt fokus på
anlæg der ikke fungerer. Disse erfaringer skal efterfølgende indarbejdes i Miljøstyrelsens nye vejledning om
udførelse af nedsivningsanlæg.
Der indkom mange forslag som får betydning for fremtidige krav til forundersøgelser, samt nedsivningsanlægs
og bundfældningstankes indretning, udformning og
udluftningsforhold.
Mere herom på vore kurser og i næste KloakmesterNYT.

Nye typer gulvafløb
Der er gennem de seneste år kommet flere nye typer
gulvafløb på markedet. Gulvafløbene er enten trekantede
eller udformet som render, og anvendes både i nybyggeri og ved renovering, og får stadig større udbredelse
grundet det flotte design.
De nye typer er godkendt til at placere helt op mod
vægge eller direkte i hjørner.
Montering af omtalte gulvafløb er præcisionsarbejde og
kræver stor omhu af kloakmesteren. Placering i forhold
til færdige vægge og gulv inklusive flisebeklædning,
skal kendes 100 % ved monteringen, idet de nye afløbstyper ikke er forsynet med justeringsmuligheder.

De danske producenter af de nye typer gulvafløb, nemlig Blücher og Unidrain har begge udarbejdet monteringsvejledninger som vi anbefaler følges nøje.
Hør mere herom på vore kurser.

Internet baseret KS system i
kloakuddannelsen
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har som omtalt i tidligere numre af KloakmesterNYT udarbejdet et Internet
baseret KS system, hvor kloakmestrene kan udføre alt
KS sikring på PC med efterfølgende lagring på Internettet.
Vi tilbyder skoler der gennemfører kloakuddannelsen
en gratis oprettelse som bruger af Internet baseret KS
system. Det har mange fordele, bl.a. kan systemet
anvendes i undervisningen, således at kursisterne i forbindelse med praktikopgaver m.v. trænes i at udføre KS
sikring på samme vis, som i deres virksomheder.
Endvidere er underviseren altid sikker på at arbejde med
et ajourført KS system, idet vi sikrer løbende opdatering.
Kontakt vores konsulent Keld Madsen for nærmere information, oprettelse og password.

Kontaktpersoner
Medarbejderne hos Kloakmesternes Kvalitetskontrol A/S
er klar til at hjælpe de tilsluttede virksomheder med at
indarbejde og anvende KS-systemer, med efteruddannelse
eller rådgivning om kloak- og afløbsområdet.
Chefkonsulent Klaus Ising Hansen
Direkte tlf.: 72 16 02 42
Mobil: 40 29 76 74
E-mail: kih@kloakkontrol.dk
Konsulent Hans Ove Kronborg
Direkte tlf.: 72 16 02 87
Mobil: 23 29 39 66
E-mail: hok@kloakkontrol.dk
Konsulent Johs. Pedersen
Direkte tlf.: 72 16 02 41
Mobil: 40 29 92 23
E-mail: jop@kloakkontrol.dk
Konsulent Keld Madsen
Direkte tlf.: 72 16 00 45
Mobil: 24 83 52 06
E-mail: kma@kloakkontrol.dk
Sekretær Lotte Baungaard Sørensen
Direkte tlf.: 72 16 02 40
E-mail: lbs@kloakkontrol.dk
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Den kloakmester der færdigmelder en installation på
omtalte vilkår, har ansvaret for den samlede installation, på samme vilkår som havde han selv udført hele
arbejdet. Vi vil derfor på det kraftigste anbefale, at man
undersøger kvaliteten af kloakarbejdet nøje, inden man
underskriver erklæringen.

