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AUT. registret er åbent for alle på: www.dgp.dk
Adgangskoden er fjernet, og nu har alle endelig fået adgang
til Sikkerhedsstyrelsens autorisations register som indeholder
oplysninger om alle landets autoriserede kloakvirksomheder
og navnet på den teknisk ansvarlige kloakmester.
Det betyder at borgere, inden de indgår aftale om udførelse
kloakarbejde, har mulighed for at undersøge hvilke autoriserede kloakmestre der findes i et hvilket som helst lokalområde i Danmark. Endvidere har myndigheder let ved at kontrollere om anmeldt kloakarbejde udføres af en autoriseret
kloakvirksomhed.

Ved søgning på registret kan det anbefales udelukkende at
indtaste postnummeret som søge kriterium for det område
man vil søge i og derefter klikke på ”start søgning” derefter
fremkommer samtlige autoriserede kloakmestre i det givne
område.
Offentliggørelsen af AUT. registret er et væsentlig bidrag til at
sikre borgere og samfundet i øvrigt mod uautoriseret og derved ulovligt arbejde.

Nyheder til KS systemet

TV inspektion af afløbsledninger

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har på det seneste udarbejdet en række kontrolplaner der kan anvendes til at supplere de virksomheders KS system der udfører kloakarbejder
indenfor Opgravningsfri ledningsrenovering og kloakering
i landbruget. Virksomheder der udfører arbejde indenfor
nævnte områder anbefales derfor at anvende følgende kontrolplaner:
2 Opgravningsfri strømpeforing af afløbsledninger
2 Opgravningsfri punktrenovering af afløbsledninger
2 Afløbsanlæg med vacumudslusning (gylle)

DTVK er i samarbejde med Kloakmestrenes Kvalitetskontrol
i fuld gang med at etablere en ny kontrolordning for TV inspektion af afløbsledninger. Ordningen omfatter ledninger
på maksimalt 160 mm. Krav til udstyr er økonomisk overkommeligt og uddannelse som operatør kan erhverves via
AMU systemet med løntabsgodtgørelse.

Herudover har Kloakmestrenes Kvalitetskontrol udarbejdet
følgende kontrolplaner der kan anvendes til ikke autorisationskrævende arbejder:
2 Fundamentsstøbning med udsparing til afløbsledninger
2 Slamsugning af bundfældningstanke m.v.
Følgende blanketter kan anvendes ved aftaleindgåelse og
anmeldelse eller færdigmelding af kloakarbejde:
2 Aftaleseddel
2 Tilbudsblanket
2 Overslagsblanket
2 Anmeldelse / Færdigmelding af kloakarbejde

Der udsendes yderligere information når ordningen er endelig etableret
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Kontrolplaner og øvrige blanketter kan nedtages fra vores
hjemmeside www.kloakkontrol.dk eller bestilles ved henvendelse til Kloakmestrenes Kvalitetskontrol
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Virksomhedstilpassede kurser

Standardisering og materialegodkendelser
Kloakering i det åbne land

Advarsel

Miljøstyrelsen har i efteråret 2003 opjusteret tallet for ejendomme i det åbne land der i de kommende år skal have
forbedret spildevandsrensning inden nedsivning eller udledning.

Vi er i flere tilfælde gjort bekendt med at visse vvs grossister
der primært reklamerer og sælger afløbsprodukter via internet og ”Den Blå Avis” reklamerer med VA godkendte produkter, men de leverede materialer er ikke VA godkendte.
Det er i henhold til byggeloven klart ulovligt både at sælge
og anvende sådanne rør indenfor det autoriserede område.

Det forventes nu at mindst 90 – 100.000 ejendomme skal
etablere forbedret spildevandsrensning.
Det kan anbefales at kontakte egen kommune og få et eksemplar af spildevandsplanen, heri fremgår hvilke spildevandsløsninger der skal etableres og hvornår det skal ske for
hvert enkelt kloakopland i kommunen. Man kan som kloakmester ligefrem planlægge sin markedsføring overfor private
forbrugere ved at læse spildevandsplanen.
Der findes nu 3 typegodkendte mini biologiske renseanlæg
til det åbne land, alle er godkendt til renseklasse SOP.
2 New Line minirenseanlæg
2 Kongsted minirenseanlæg
2 Biokube minirenseanlæg

Ny VA godkendt rottespærre til
spulebrønde
Wavin har fået VA godkendt en rottespærre til montering
direkte i eksisterende 425 og 315 mm spulebrønde med lige
gennemløb. Rottespærren er udført i rustfrit stål og kan
monteres på meget kort tid.Yderligere beskrivelse og monteringsvejledning kan rekvireres hos Wavin eller den lokale
leverandør.

Ny lov
Ny lov om registrering af ledningsejere blev vedtaget i folketinget d. 17. februar 2004. Det betyder at ejere af rør, kabler,
gasledninger m.v. skal indberette et givent ledningsnets
beliggenhed til registret.
Loven forpligter alle der udfører gravearbejde i offentlig eller
privat fællesvej til at forespørge i registret inden gravearbejdet påbegyndes. Al forespørgsel skal foregå via en hjemmeside på internettet der oprettes til formålet.
Det forventes at al forespørgsel skal foregå på denne måde
fra september 2005.

Videncenter / Svartjeneste
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol får dagligt flere henvendelser fra kloakmestre og andre med spørgsmål på kloakområdet. Vi bringer her nogle enkelte af spørgsmålene og de
givne svar som har almen interesse.

Spørgsmål
Er det lovligt at montere en pumpebrønd på et nedsivningsanlæg for at sikre funktionen hvis siverørene ligger i
eller under grundvandsspejlet?

Spørgsmål
Kan kloakmesteren drages til ansvar hvis et nedsivningsanlæg fejldimensioneres fordi der ikke er udført sigteanalyse af jordbunden, også selvom kommunen ikke har
forlangt sigteanalyse udført?

Svar
Nej bunden af nedsivningsanlægget skal i alle tilfælde placeres mindst 1 m over højeste grundvandsspejl.

Svar
Ja kloakmesteren har ansvar for korrekt udførelse af et afløbsanlæg med overholdelse af gældende love og regler.
Kommunen kan dog drages til ansvar for mangelfuld sagsbehandling i forbindelse med udstedelse af tilladelsen.

Spørgsmål
Kan man anvende galvaniserede patentbånd eller plastikstrips til opstropning af afløbsledninger under bygning?
Svar
Nej galvaniserede patentbånd er ikke egnede da de ikke
tilstrækkeligt holdbare, de korroderer med tiden og kan
knække. Plasticstrips duer ikke på grund af deres plasticitet,
med tiden strækker de sig og faldet på ledningerne ændres
derved.
Der skal bruges korrosionsbestandige materialer til opstropning som fx syrefast rustfrit stålbånd.

Spørgsmål
Når en kloakmestervirksomhed udfører autoriseret arbejde
som underentreprenør skal der udføres KS sikring. Er det
hovedentreprenøren eller underentreprenøren der er ansvarlig for udførelsen af KS sikring?
Svar
Det er altid den udførende kloakmestervirksomhed der skal
udføre KS sikring på eget arbejde. Denne KS sikring kan
eventuelt udføres på blanketter udleveret af hovedentreprenøren. Kloakmesteren skal dog godkende udleverede blanketter inden de anvendes.

Spørgsmål
Kan en kloakmester drages til ansvar for følgeskader, fx
rotteskader i beboelsen, hvis han i forbindelse med et
kloakarbejde under et hus afbryder en gammel ubenyttet
kloakledning og undlader forsvarlig afpropning af denne?
Svar
Kloakmesteren skal altid afproppe ikke benyttede ledninger
forsvarligt. Han kan derfor drages til ansvar for dels den
manglende afpropning, men også eventuelle følgeskader.
I den situation er det vigtigt at være godt forsikret, en produktansvarsforsikring ville i et sådant tilfælde dække følgeskader forårsaget af rotter, men dog ikke selve den manglende afpropning.

Spørgsmål
Hvor længe efter arbejdets aflevering hæfter kloakmesteren for fejl og mangler ved arbejdet?
Svar
Der er almindelig vis 20 års forældelse på anlægsarbejde,
dog skal forbrugeren reklamere senest 5 år efter at en mangel er konstateret eller burde være konstateret.
Hvis der er indgået en skriftlig aftale mellem kloakmester
og bygherre hvoraf det fremgår at reklamationsfristen for
mangler er 5 år efter arbejdets aflevering er denne aftale
gældende og 20 års fristen bortfalder. Det kan eventuelt
gøres ved at bruge AB 92, Dansk Byggeris standardforbehold
eller en aftaleseddel med dette forbehold som aftalegrundlag.
Det skal bemærkes at det ikke er tilstrækkeligt til begrænsning af ansvarsperioden til 5 år, blot at henvise til AB 92 i et
tilbud til private forbrugere. Her skal man vedlægge AB 92,
eller som minimum henvise til fx en internet side hvor AB
92 kan læses.
Endvidere er der andre forhold i AB 92 entreprenøren i så
fald ligeledes skal opfylde for at AB 92 kan betragtes som
vedtaget, fx garantistillelse m.v.

Kontaktpersoner
Medarbejderne hos Kloakmestrenes 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.
Konsulent 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 36 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
Sekretær Rita Drost Christensen
Direkte tlf: 72 16 02 40
E-mail: rdc@kloakkontrol.dk

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

Uddannelse

Virksomhedstilpassede kurser
Kloakmestrenes kvalitetskontrol har fået adskillige henvendelser fra større virksomheder, der har ønsket interne kurser
der er målrettet mod egne aktiviteter
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har blandt andet gennemført et målrettet efteruddannelseskursus for Davidsen Partnere A/S, Fredericia.

Indførelse af kvalitetsstyring i de autoriserede kloakvirksomheder har betydet øget fokus på medarbejdernes kvalifikationer.

Davidsen Partnere A/S satte i forbindelse med den årlige
interne efterprøvning af kvalitetsstyringssystemet i januar
måned 2004 fokus på medarbejdernes kvalifikationer på
kloakområdet.

I forbindelse med efterprøvning i mange virksomheder er der
konstateret mangler i forhold til kravet om, at der mindst
skal være en medarbejder på hvert arbejdshold der har kursusbevis for kloak trin 1. (tidligere trin 1 og 2).
En rundspørge til nogle af landets AMU og EUC centre fortæller at der er stor søgning til kloakkurser og at der på visse
skoler er ventelister.
Turbokurserne” der giver erfarne medarbejdere mulighed for
at gennemføre kloak trin 1 på afkortet tid er gennemført flere
steder i landet, og efterspørgslen er stigende.
Planlægning af egne og medarbejdernes efteruddannelse for
vinteren 2004/05 kan derfor med fordel foretages allerede
nu.

Medarbejderne kunne i den forbindelse fremsætte specifikke
kursusønsker.
I forlængelse heraf udarbejdede Kloakmestrenes Kvalitetskontrol et kursusprogram omfattende 1 dags kursus for 33
medarbejdere som blev afholdt i Davidsen Partneres A/S egne
lokaler i Fredericia.
Linda Pedersen der er uddannelsesansvarlig hos Davidsen
Partnere A/S udtaler efter kurset:

Efteruddannelse
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol
har hen over vinteren gennemført 3 forskellige efteruddannelseskurser.
2 Kloakering i det åbne land
2 Projektering og dimensionering
2 Ajourføringskursus for kloakmestre
Cirka 350 personer deltog i kurserne. Det store deltagerantal
viser at kloakmestre er kvalitetsbevidste og prioriterer ajourført viden højt.

Vi valgte at afholde et kursus i opdatering af viden på
kloakområdet fordi vi ønsker at sikre at vore medarbejdere er
klædt på til at udføre korrekt kloakarbejde herunder opfylde
kravene til kvalitetssikring. Vore medarbejdere havde ligeledes efterspurgt et sådant kursus.
Vi valgte et internt kursus fordi vi ønsker selv at kunne definere kursusindholdet og dermed komme så tæt på vores
egen hverdag som muligt.
Motivationen hos deltagerne var da også stor, idet spørgelysten og interessen var så overvældende, at vi måtte erkende
at indholdet var for omfattende, så vi nåede ikke at behandle alle planlagte emner, det vil vi råde bod på med flere
kurser efter samme recept.
Der har udelukkende været positive tilbagemeldinger fra
medarbejderne, så det er bestemt en kursusform vi vil satse
på i fremtiden.

