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For annoncering i FAKTUELT
kontakt Verner H. Kristiansen
på mail hamselv@verner-hk.dk

Har du nogle kommentarer til vores medlemsblad Faktuelt, vil vi
meget gerne have, at du sender et par ord til Marianne på sekretariat@danskekloakmestre.dk, så vil hun sørge for, at vi får det at
vide, uden at du bliver hængt ud. Vi vil gerne lave Faktuelt så godt
som overhovedet muligt. Det kan vi kun, hvis vi får nogle kommentarer til, hvordan vi kan gøre det bedre.
Der gøres opmærksom på, at indhold i artikler og annoncer er
annoncørernes ansvar og ikke udtryk for en offentlig holdning
hos Danske Kloakmestre. Bladets redaktion redigerer alene det
redaktionelle indhold.
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Bestyrelsens beretning for år 2008
Bestyrelsen
Der er holdt 9 bestyrelsesmøder i løbet af år 2008 (8 ordinære og 1 ekstraordinært). Møderne holder vi rundt omkring i landet, da vi jo nu har repræsentanter i bestyrelsen
fra hele Danmark. Tidligere har vi hovedsageligt holdt møderne hos Dansk Byggeri i København.
Der har været lidt turbulens i bestyrelsen i løbet af året.
Først trådte Allan Skovgaard Jessen ud af bestyrelsen på
grund af sygdom. Senere meldte Jens Peter Kusk sig ud af
bestyrelsen.
Jesper Brokholm trådte ind i bestyrelsen fra sin suppleantpost efter Allan. På grund af det sene tidspunkt på året,
hvor Jens Peter forlod os, traf vi det valg, ikke at supplere
bestyrelsen.
Igen i år har vi afholdt et enkelt bestyrelsesseminar under
ledelse af Grobund.
Medlemmer
Med udgangen af år 2008 havde foreningen 481 medlemmer/personer. Der er blevet udmeldt 37 medlemmer i løbet af året, og vi har fået 37 nye medlemmer.
Vi har valgt ikke at sende medlemmer til inkasso på grund
af manglende betaling af kontingent – udgifterne er større
end indtægterne, så de bliver bare slettet af medlemslisten
(men de bliver ikke glemt)!
Faktuelt
Faktuelt er udkommet 4 gange i år. 3 numre til vores medlemmer og 1 nummer – decembernummeret – er udsendt til samtlige autoriserede kloakmestervirksomheder i
Danmark, til alle udstillere på Rørcenterdagene og nogle
kloakleverandører. Ca. 3.500 kloakinteresserede modtog
Faktuelt i december måned. Vi i bestyrelsen synes, Faktuelt
er blevet superflot og er stolte af det.
Finansieringen af Faktuelt bliver hjulpet godt på vej af annoncesalget. Vi er opmærksomme på, at balancen mellem
relevant stof og annoncer ikke må falde ud til annoncesidens fordel.

Seminarer
I november holdte vi igen seminaret ”Afløbstekniske problemstillinger fra kloakmesterens hverdag” - denne gang
7 steder rundt i landet. Og det var igen i år en stor succes. I alt 195 personer deltog – hovedsageligt vores egne
medlemmer (157). Det er flot, og vi er stolte over den store
tilslutning. Det er 45 flere deltagere end i 2007.
Som noget nyt blev 2 af seminarerne holdt på EUC-skoler,
og ét blev holdt hos en leverandør. Vi vil gerne takke Biokube for det flotte arrangement, de havde sat op for os. Det
gentager vi gerne. Bestyrelsen har allerede besluttet, at der
skal holdes 9-10 nye seminarer i efteråret 2009. Foreningen
bruger KK som underviser (Johs. Petersen) – og det har vi
stor succes med. Tommy Borlund Olsen har støttet Johs. på
alle seminarerne som foreningens tovholder.
I de 17 år Danske Kloakmestre har på bagen, har det altid
været bestyrelsens hensigt at hæve kvaliteten af kloakarbejdet til et højere niveau, og det skal være via undervisning
og oplysning. Vi mener, vi er godt på vej. I år har ca. 1/3 af
vores medlemmer deltaget bare på vores egne seminarer.
Mange har også deltaget på KK-kurser og kurser holdt TI.
Komprimerings-kurser
I oktober holdte vi 5 velbesøgte kurser rundt i landet om
komprimering. Disse kurser blev sponseret af Uponor A/S.
Uponor A/S arrangerede kurserne i samarbejde med AMU
Nord og V. Løwener A/S. Både Uponor A/S og V. Løwner
A/S er med som udstiller her til generalforsamlingen, stor
tak til dem.
Undertegnede kan bekræfte, at kurserne var udbytterige.
Mange deltagere oplyste, at de i fremtiden vil gøre mere
ud af komprimeringen efter denne undervisning.
ERFA-grupper
ERFA-grupperne kører godt, efter hvad jeg hører fra Jesper,
som er bestyrelsens kontaktmand til ERFA-grupperne.
Ud over de møder de enkelte ERFA-grupper selv har holdt,
har der i år været fællesmøde for Jylland og Sjælland. Det
blev holdt hos Lauridsen Handel-Import A/S.
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Efter en god orientering om det brede udsnit af produkter
Lauritzen forhandler, blev der udvekslet erfaringer de to
grupper imellem. Intet emne er for stort eller lille, vi har alle
en mening om det. Det viste sig, at der ikke var den store
forskel på kloakkerne på de to landsdele.
Skulle der være interesserede medlemmer, der vil deltage i
en ERFA-gruppe, skal I blot henvende jer til Jesper, og han
vil sætte jer i forbindelse med en gruppe. Skulle I blive for
mange til en gruppe, er der hjælp at hente til opstart af en
ny gruppe.

nu
nyt kan man
Som noget
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på Faktue
abonnere
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Studietur
Vi forsøgte at arrangere en studietur til Oslo, men endnu en
gang har vi måttet sande, at interessen for socialt samvær
ikke er til stede.
Tur til Rørcenterdagene i Taastrup
Vi forsøgte i 2009 at arrangere en 2-dages tur til Rørcenterdagene, den største kloakrelaterede udstilling i landet,
med lidt socialt input, en tur til Bakken/Cirkusrevyen m.v.
Men ikke engang dette arrangement med så meget fagligt
indhold kunne trække så mange kloakmestre til, at det vil
være økonomisk forsvarligt at gennemføre.
Det tyder på, at vi skal koncentrere os om undervisning, når
vi skal have kloakmesteren op af stolen.
Forsikring/garantistillelse
Vi har en rådgiveransvarsforsikring for bestyrelsen. Thisted
Forsikring, hvor forsikringen er tegnet, ophører med den
slags forsikringer i løbet af dette år, så vi må ud og finde en
anden leverandør.
Vi kan ikke undvære en sådan forsikring, da vi kan komme
til skade ved blot at give et godt råd i telefonen, som er
blevet misforstået.
Samhandels-/samarbejdsaftaler
Vi har samhandelsaftaler med 4A, Brdr. A & O Johansen A/S
og Danpipe A/S. Du får rabat, når du køber materialer hos
disse virksomheder. Du skal dog selv gøre opmærksom på
dit medlemskab af Danske Kloakmestre.
Vi har en samarbejdsaftale med Per Aarsleff A/S, Rørteknik
og Danpipe A/S gående ud på, at foreningens medlemmer
ydes en rabat på anvist arbejde vedrørende henholdsvis
strømpeforing og opgravningsfri ledningsrenovering. Her
skal man også selv gøre opmærksom på sit medlemskab i
Danske Kloakmestre. De fleste ordninger skal genforhandles i dette år.
Hjemmesiden
Vores hjemmeside udvikles stadig. Det sidste nye er, at vi kan
nu tilmelde os forskellige arrangementer via hjemmesiden.
Syn- og skøn
Bestyrelsen har været på et syns- og skønskursus i april måned. Underviserne var Per Helwigh fra Voldgiftsnævnet og
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skønsmand civilingeniør Allan Johansen. Udbyttet var så
godt, at to af vores jyske bestyrelsesmedlemmer allerede
har været ude at arbejde som skønsmænd anbefalet af
Voldgiftsnævnet.
Foreningen får selv ind imellem henvendelser fra advokater, der beder os om at bringe en egnet syns- og skønsmand i forslag. I 2008 var der 8 henvendelser.
Mariager Fjord-projektet
Verner overtager: Vi kalder det Mariager Fjord projektet,
men det hedder faktisk ”Innovation under jorden” – og
hvad betyder det så? Innovation er jo en proces, hvor man
forsøger at accelerere fra ide til afprøvning i praksis. Projektet er blevet støttet af EU, Fødevareministeriet og Velfærdsministeriet samt Mariager Fjord Kommune. Vi har et samlet
budget på godt 1,3 mil. kr. Hvoraf Danske Kloakmestre har
spenderet de 100.000 kr. + lidt ”interesse” timer.
Projektet går ud på, at nogle borger får information om,
hvorfor det er vigtigt at få tømt bundfældningstanken en
gang om året, samt hvordan en bundfældningstank med
tilhørende udledning bør laves i orden, så vi kan beskytte
vores grundvand.
Den del af projektet, som nok interesserer os mest, er registrering af afløbsforhold på 324 ejendomme. Vi har formodning om, at det ser meget dårligt ud med hensyn
til, hvad der bliver tilledt bundfældningstanken og ikke
mindst, hvad der ikke bliver tilledt.
De erfaringer vi har gjort viser, at ved langt over 50% af
ejendommene er det ikke alt spildevandet fra boligen, der
løber i bundfældningstanken. Det vil sige, at rigtig mange
udleder spildevand direkte i naturen uden opsamling af
bundfældige kemikalier m.v., som der er en del af i vores
vaskepulver, opvaskemiddel, sulfo, shampoo, m.v. Og det
er ikke godt for vores grundvand. Vi har drøftet projektet
med Teknologisk Institut, som siger, der ikke er lavet en sådan undersøgelse før. Vi har allieret os med TI til at udfærdige en evalueringsrapport, som skal sendes til samtlige
kommuner i Danmark. Alle kommune bliver indkaldt til en
konference om, hvad vi alle har fået ud af projekt ”Innovation under jorden”.
Vi håber, at der vil blive sat meget mere fokus på spildevand i det åbne land, og med hvad dette måtte bringe af
arbejde for de danske kloakmestre. På baggrund af under-
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søgelsen af bundfældningstanke/septiktanke og nedsivningsanlæg er vi indbudt til at komme med et indlæg på
en af konferencerne på Rørcenterdagene.
Dansk Byggeri
Administrationsgebyret for år 2008 til Dansk Byggeri er
blevet nedsat med 20.000 kr., fordi vi har valgt at sende
Faktuelt ud via ekstern distributør. Nedsættelsen dækker
portoen for Faktuelt.
Tilbuddet fra Dansk Byggeri om at søge om optagelse i
Dansk Byggeri/Kloaksektionen, uden at skulle betale optagelsesgebyret på 3.000 kr. ekskl. moms gælder stadig. Man
skal dog have været medlem af Danske Kloakmestre i minimum 1 år først.
Dansk Byggeri, Kloaksektionen
Vi var i sin tid, sammen med Kloaksektionen, igangsætter
til DTVK Trin 1-ordningen. Ordningen har ikke været nogen
succes. Der har stort set ikke været tilslutning til den. Den
har nok været for bøvlet.
Vi er på nuværende tidspunkt i fuld gang med forhandlinger med Kloaksektionen og Maskinstationerne, helt uden
om DTVK, om en ny fælles TV-inspektionsordning, der skal
sikre en højere standard for TV-inspektioner af kloakskader
og mindre tilstandsvurderinger på de mindre kloakledninger. Et godt samarbejde, som ifølge vores bedste overbevisning vil viser, at vi mener det alvorligt med, at vi skal have
den fornødne uddannelse for at blive taget seriøs.
Vi er dog meget opmærksomme på, at ordningen skal
være nem at være med i.
Sikkerhedsstyrelsen
Foreningen har i år anmeldt 6 virksomheder til Sikkerhedsstyrelsen for ulovligt at annoncere med udførelse af kloakarbejde – uden at virksomheden har en kloakautorisation.
Det er nu 2 år siden den nye autorisationslov trådte i kraft,
hvilket bl.a. indebærer, at man ikke længere skal have en
sikkerhedsstillelse.
LER
LER - det landsdækkende ledningsejerregister – som er
iværksat af Erhvervs- og Bygge¬styrelsen for at gøre det
nemmere at undgå graveskader – trådte i kraft den 1.
Marts 2004 og fra den 1. september 2005, skulle alle kloak-
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mestre og andre graveaktører hente ledningsoplysninger i
LER-registeret  før der graves.
Tommy Borlund Olsen repræsenterer foreningen i en brugergruppe.
Diverse
Foreningen deler et medlemskab i Dansk Standard – Afløbsteknik (DS-315) – sammen med Kloaksektionen. Klaus
Ising, KK, er vores fælles repræsentant. Grunden til at vi nu
deler repræsentant med Kloaksektion er, at kontingentet er
steget fra 10.000 kr. til 20.600 kr. om året.

Udstilling
Foreningen har lejet en stand på Rørcenterdagene i juni
2009. I den forbindelse er et udvalg i bestyrelsen i gang
med at udvikle præsentationsmateriale. Det er tanken at
alle, der har relationer til kloakbranchen, skal vide hvem
”Danske Kloakmestre” er.
Vi håber at skulle hilse på mange nuværende og kommende medlemmer på udstillingen.
Der er planer om, at alle besøgende på vores stand får en
lille gave med hjem. En gave som vi tror, I bliver glade for
og ikke smidt væk lige som alle brochurerne.

Vi har stadig aftalesedler - bestyrelsen opfordrer jer til at
bruge disse flittigt (nye er i trykken og kan rekvireres hos
sekretariatet fra næste måned).
Vi har i år solgt de sidste tegneprogrammer – Visio Professional 2003 med LDM Kloakmodul.

På bestyrelsens vegne
Leif Hansen

Landsdækkende geoteknisk ekspertise
Vi får sandheden på boret ...
Undgå:
• sætningsskader i belægninger
• differenssætninger på kloakledninger
• problemer pga. grundvandsforhold
Vi tilbyder:
• geoteknisk rådgivning
• geoteknisk tilsyn
• rådgivning omkring sortering, bortskaffelse og
genanvendelse af råjord
• komprimeringskontrol af indbyggede materialer
GEOTEKNISK SPECIALFIRMA

A/S

Jylland/Fyn • Norgesvej 7A • DK - 6100 Haderslev
Sjælland • Nørrelundvej 2A • DK - 2730 Herlev
Tlf. +45 70 20 60 62 • Fax. +45 70 20 60 36
E-mail: geosyd@geosyd.dk
www.geosyd.dk

Danske Kloakmestre . Marts 2009

Side 7

Kloakplan

NOTE:

Nye kloakker er udført af Allerød Kloak i år. 2006
Skovgaard-Entreprenøren har gennemgået og
filmet kloakken d. 09-02-2009 med håndskub-TV
og fundet den ok til brug.
Ny spildevandsKloak er Ø 110 pp med min. 20 %o.
tilsluttet eksisterende Ø 1000 bt.
Alle ubenævnte nye rør
er Ø 110 pp med min. 20 %o.

Ø

Ny Ø 110 pp 20 ‰

Skovgaard-Entreprenøren har udført dette.
Eksisterende Ø 300 bt. Sandfangsbrønd sløjfes.
Eksisterende Ø 100 bt. Under hus, afproppes i
brønd.
Eksisterende Ø 100 bt. Fra nedlagt Ø 300 bt.
afproppes i begge ender.

32

Afproppet

GA 100

Ø 100 bt

5
TV

Tal 1-5 henviser til
billedeserie og viser
hvor de er taget

TV

Afproppet

Ny Ø 110 pp 20 ‰

3

GA 100

Ø 1000 bt

1

Afproppet

Ø 100 bt

Ø 150 bt

4

2

Adresse

Kollerødvej 19, 3450 Allerød
5q, Lillerød by, Lillerød

Matr.nr.
Tegning af:

kloak. er defækt
BilledeRenoveret
1, bund i brønd
Dato : 18-02-2009
Revideret:

A

Form

A4

Målestok

1:100

Kloaktegning.vsd

Billede 1, bund i brønd er defækt

Billede
1, bund i brønd er defækt
2, rør i brønd er ikke omstøbt
Billede 1, bund i brønd er
defækt
Billede 2, rør i brønd erBillede
ikke omstøbt

Billede 2, rør i bund
er ikke omstødt

Billede 1, bund i brønd er defekt

Billede 1, bund i brønd er defækt

Billede 3, Hul i kloak

Billede 3, Hul i kloak

Billede 3, Hul i kloak

Billede 4, flamingo i rør, efter rotter.
Billede 4, flamingo i rør, efter rotter.

Billede 4, flamingo i rør, efter rotter.
Billede
4, flamingo i rør,
efter rotter

Billede 5, grå rør brugt på kloak under gulv.
Billede 5, grå rør brugt på kloak under gulv.

Side :

1

Billede 2, rør i brønd er ikke omstøbt

Billede 3, Hul i kloak

Billede 3, hul i kloak

Billede 3, Hul i kloak

Billede 2, rør i brønd er ikke omstøbt

Billede 2, rø

Tegnet af:

Allan Jessen

Billede 4, flamingo i rør, efter rotter.

Billede 5, grå rør brugt på kloak under gulv.

Billede 5, grå rør brugt
på kloak under gulv

Billede 5, grå rør brugt på kloak under gulv.

Billede 4, f
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Faktuelt udkommer 4 gange om året. I december måned
sendes det til samtlige kloakmestre i Danmark.

DANSKE KLOAKMES

Ved én faktura og abonnement
på min. 5 stk. får du . . . . . . . . . .

10 % rabat

n pr.
Prise
DAN

Bestilling på
www.danskekloakmestre.dk

TRE

år er

kr.
0
0
,
0
25 oms.

STRE
SKE KLOAKME

ekskl. m

Se det hele på ef.dk
ef.d
f

Bøgernes grundlæggende afsnit er ens, mens specialekapitlerne
indeholder uundværlig viden for alle i entreprenørbranchen,
lige fra lærlinge til teknisk ansvarlige.

Anlægsstruktørbogen
31268-1
263 sider, kr. 480,-

Bygningsstruktørbogen Brolæggerbogen
31270-1
31269-1
212 sider, kr. 400,237 sider, kr. 440,-

Alle priserne er ekskl. moms og forsendelse

Nye og mere omfattende udgaver af entreprenørbranchens grundbøger til de
tre hovedområder: Anlægsstruktør, Bygningsstruktør og Brolægger.

Munkehatten 28
DK-5220 Odense SØ
Tlf. 63 15 17 00
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HUSK kloakmesterens eget ansvar
Jeg blev ringet op af en kunde hvor der med stor sandsynlighed var rotter under
gulv i køkkenet, hun havde hørt gnave lyde i køkkenet.
Jeg spurgte ind til om hun havde kontaktet den kommunale rottebekæmper. Hun svarede, at det havde hun, og
der var hængt gift i gennemløbsbrønden, men han havde
anbefalet at få fat i en aut. kloakmester.
Jeg køre derefter ud til kunden for at lave en TV-inspektion,
hvor der viser sig at være en åben samling i betonrøret lige
uden for brønden. Efterfølgende finder jeg, at støbejernsrøret er fuldstændig gennemtæret i toppen af en 450 bøjning, som ligger 1,3 under køkken gulvet, - så ikke noget
at sige til, at der har været gnavelyde i køkkenet. Efter endt
TV-inspektion taler jeg med kunden om, at hun skal ringe
og anmelde skaden til sit forsikringsselskab, hvilket hun
også gør.
Her går alt galt...
Taksatoren ringer fluks til mig for at få uddybet skadens
omfang. Jeg fortæller ham, hvad jeg har observeret ved TVinspektionen, og taksator er lyn hurtig. Den skal strømpes,
men jeg har jo ingen strømpeudstyr, så han vil ringe til en
anden kloakmester for at få et tilbud. Det er OK for mig, da
jeg ikke vil være kassekredit for forsikringen.
Taksator har derefter ringet til en anden kloakmester for
at få skadens omfang belyst. Han tager af sted for at køre
endnu en TV-inspektion på ejendommen, og jeg bliver
derefter ringet op om, at der IKKE er nogen skader på den
pågældende ejendom. Ja, det forstår jeg ikke en ”dyt” af,
men har jeg set forkert, er det det, jeg har gjort. Men jeg

er sikker i min sag om, hvad det var jeg havde set. Så er jeg
sådan set sat skakmat i denne situation, for jeg har ingen
ret til at køre ud på ejendommen for at se efter.
Men, men, jeg har heldet med mig. Den kommunale rottemand kontakter mig for at høre, hvad jeg har fundet ud af.
Jeg fortæller ham, at jeg godt nok havde fundet de 2 omtalte ting på den pågældende kloakledning, men jeg var
blevet underkendt af en kollega. Han forstod ikke noget.
Han havde ” kørt røg” på systemet, og der var utætheder i
afløbssystemet, det var han ikke i tvivl om. Han fortalte, at
han havde en aftale med den pågældende kunde allerede
om et par dage, så om jeg ikke lige ville komme forbi sammen med ham og køre endnu en TV-inspektion? - Det ville
jeg selvfølgelig gerne, så vi mødtes for at køre den pågældende ledning igen (taksator var underrettet).
Det var ikke den store overraskelse i at køre den igen, for
jeg havde set rigtigt første gang. Taksator blev underrettet
at mig, for at genåbne sagen. Han var ikke særlig tilfreds
med udfaldet, mildest talt rigtig sur.
Men skaden var der og skulle udbedres. Han VIL stadig
have den strømpet, men jeg fortæller ham, at det vil jeg
ikke, da det er en uhensigts mæssig måde at løse problemet på. Strømpen ”vulker” i bøjningen og den indvendige
diameter bliver mindre end forskrifterne, der er på 95 mm
indvendigt på en ledning, der har toilet på. Samtidig kan
man være uheldig, at ”vulken” holder på toiletpapiret og

Danske Kloakmestre . Marts 2009

Side 10

derved kan kloakken stoppe. Jeg får at vide at det skal jeg
sku ikke tænke så meget over, og så ville han tage det billigste tilbud overhovedet.
Jeg får dog tilbuddet om at opgrave fra brønden og 1,3 m
ind under huset, hvilket jeg ikke vil, da jeg har nogle medarbejdere, jeg sætter højt og ikke vil sætte deres helbred
på spil.
Jeg sætter mig for at undersøge sagen nærmere omkring
lovligheden i at udføre en strømpeløsning i en bøjning,
Gudskelov... Hvis jeg havde bøjet mig for taksator, og det
går galt, er det mig som kloakmester, der har ansvaret, selv
om det er et andet firma, der levere opgaven. Det er kloakmesteren, der er rekvirenten, og dermed påtager sig ansvaret og udgifterne til en omlægning af ny kloakledning.
Jeg skriver derefter en mail til den pågældende taksator, at
jeg ikke agter at løse opgaven.

Moralen er
Tænk jer om inden forsikringen eller bygherre forlanger
en bestemt løsning, det er nemlig JER, der har ansvaret og
ikke andre.
Som afslutning på denne sag blev, at en 3. kloakmester, der
ikke på noget tidspunkt var involveret i denne sags opstart,
tog opgaven og fik strømpet den kloakledning, der var
utæt. Træls han ikke viste bedre.

Iben Dalgas Andersen
Bestyrelsesmedlem
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Har du overforsikret..? Har du underforsikret..? Betaler du for meget i forsikringspræmie..?

Vi tilbyder:
• Forsikringsgennemgang
• Oprettelse af forsikringer
• Abonnementsaftaler
• Forsikringsadministration

• Forsikringskontrol
• Skadesbehandling
• Forsikringsrådgivning

Optimal sikkerhed med udvidet dækning ved
Skader på bygninger ved gravearbejde, nedbrydning samt kloakeringsarbejde
Forsikringsservice har mange års erfaring
med arbejde for entreprenører og kloakmestre.
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Rottespærrer/fælder

Med henvisning til Sikkerhedsstyrelsens fortolkning af
autorisationsloven, er der følgende afgørelse på spørgsmålet om, hvem der må monterer rottespærrer/fælder.    

Begrundelse:
Rottespærrer/fælder forårsager indsnævring i rørdimensioner og brønde og er derfor et indgreb i installationen.

Montering af rottespærrer/fælder i afløbsinstallationer indenfor det autoriserede område skal udføres af virksomheder med autorisation som kloakmester. Det gælder, om
det er mekanisk virkende eller elektroniske fælder, som for
eksempel wisetrap m.v. (som blev præsenteret på vores
seminar november 2008).
annonce.qxd

22-11-2007

14:32

Tommy Borlund Olsen
Bestyrelsesmedlem
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Kontaktpersoner
- Danpipe A/S er et datterselskab af Per
Aarsleff A/S, Rørteknik.
- Danpipe udfører strømpeforing som underleverandør for kloakmestre i hele Danmark.
- Danpipes biler er udover strømpeforingsudstyr udstyret med TV, cutter og spul.
- Danpipes medarbejdere er erfarne, og
flere har 5-10 års erfaring med strømpeforing.
- Danpipe arbejder med en fast prisliste til
konkurrencedygtige priser.
- Danpipe bruger Aarsleff Strømpen, og
anvender damp til udhærdning for at sikre
en høj kvalitet.

Kloakmester
Allan Mikkelsen
Telefon +45 3288 4614
Mobil +45 3016 4614
E-mail ami@danpipe.dk
Kørselsleder
Søren German
Telefon +45 3288 4612
Mobil +45 3016 4612
E-mail sge@danpipe.dk
Direktør
Bent Rasmussen
Telefon +45 3288 4611
Mobil +45 3016 4611
E-mail bsr@danpipe.dk
www.danpipe.dk

Danpipe A/S
Birkemosevej 32
8361 Hasselager
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Vores folk er den vigtigste ressource
Hennings Kloakrens klarer det meste i
Nordsjælland. Henning og fruen gør
meget for at få glade medarbejdere, og
glade medarbejdere giver glade kunder.
Bor du i Nordsjælland, kender du muligvis de røde biler fra
Hennings Kloakrens. De kommer i hvert fald over det hele.
Det har de gjort i stigende grad siden Henning Sørensen
blev selvstændig i Ølstykke i 1992. I virkeligheden kunne
Hennings Kloakrens sagtens hedde Winnies Kloakrens, for
Hennings hustru har været med hele vejen. Bortset lige fra
den dag, Faktuelt lagde vejen forbi med journalist og fotograf, er Winnie altid i kulissen.
Det er også Winnie, som har en afgørende i rolle i det, som
betyder så meget for ægteparret, nemlig medarbejdernes
trivsel. ”Vi ved jo, at hvis det ikke fungerer, og medarbejderne ikke er glade for at gå på arbejde, så går det ikke.
Vi gør noget for at engagere os lidt i hinanden, så alt ikke
er helt vildt fagligt. Og hvis nogen har noget at læsse af,
går de ind til Winnie og lukker døren. Hun er som en mor
for dem,” forklarer Henning Sørensen. Når firmaet holder
julefrokost, og det Henning kalder en ”lille sommerfest”, er
firmaets i alt 20 medarbejdere blevet til 40. For hustruerne
og kæresterne bliver også inviteret. På den måde lærer alle
hinanden lidt bedre at kende, mener Henning Sørensen.
”Vores folk er den vigtigste ressource vi har. Har nogen et
problem, prøver vi at lytte lidt og så få problemet af vejen,”
siger han.
For et par år siden blev Hennings Kloakrens nomineret
til prisen som den mest rummelige arbejdsplads i Frederiksborg Amt. Henning har en medarbejder, som har haft
svært ved at have andre jobs, men trives godt i firmaet i
Ølstykke. Og et par medarbejdere med problemer af forskellig art, har Henning og Winnie sendt til psykolog. Bare
sådan for at nævne et par eksempler.
Også andet end bløde værdier
Henning Sørensen kan huske, at han for nylig har læst, at
unge mennesker anser kloakrenser for at være det mest
usexede job man kan forestille sig. Så de unge mennesker

står ikke ligefrem i kø for at komme ind i branchen. ”Vi synes det er spændende at arbejde med unge mennesker
– ja med mennesker i det hele taget - og vi har et par lærlinge på transportsiden i dag. For at blive en god slamsugerchauffør skal man jo nærmest i en slags gammeldags
mesterlære, men vi prøver også at fylde lidt ekstra viden på
dem,” forklarer Henning Sørensen.
Nu er det ikke sådan, at alt i firmaet handler om mennesker
og bløde værdier. De kan også bestille noget i Hennings
Kloakrens. Sammen med et par medarbejdere skabte Henning Sørensen for nogle år siden en ”satellit-spuler”. Et apparat, som kan sørge for kloakspuling på steder, hvor en
lastbil ikke kan komme frem. ”Jeg havde talt med et par
af slamsugerne om den, og en skønne dag, ringede en af
dem til mig og sagde, at nu skal vi altså bruge den. Vi skulle
rense under shoppingcentret Fields i Ørestaden. Det var
først på formiddagen, og allerede næste eftermiddag kom
smeden med den. Så der er vel ikke langt fra tanke til handling hos os,” konstaterer Henning Sørensen.
Siden har satellit-spuleren været brugt masser af steder,
hvor bilen ikke kan køre. Faktisk laver de det hele i den 20mand store virksomhed i Ølstykke, og har underleverandører til det meget specialiserede. Hovedforretningen er
kloakrensning. Og som Henning konstaterer, kan det da
godt være, at byggebranchen går i stå under finanskrisen,
men uanset ”om renten stiger eller falder, skal folk jo stadig
på potten.”
Som mange andre i branchen oplever Hennings Kloakrens,
at reparationer af kloaksystemet udgør en stadig større del
af forretningen. De seneste par år er service på højvandslukker også begyndt at fylde mere og mere. Hennings
Kloakrens har serviceaftale for Kessler Højvandslukke.
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Generalforsamling Danske Kloakmestre 2009
Da vi ankom kl. 13 og skulle indkvarteres, fik vi at vide at vi
først kunne komme på værelserne ca. kl. 13. 50. Det gjorde
nu ikke så meget, for så fik vi jo lejlighed til at sige hej til alle,
før det hele blev skudt i gang, og ræset skulle starte.
Der blev delt håndtryk og knus ud rundt omkring. Det var
dejligt at se, at folk var glade for gensynet med hinanden,
ikke kun kloakmestrene, men også deres ledsager. Det gav
en god varm stemning fra starten.
Der var allerede kommet mange udstillere, som var i gang
med at stille alt deres materiale op. Det var dejligt at se så
mange udstillere, der havde lyst til bakke op om vores generalforsamling og gøre den til et spænende møde med
alt det nye, der er kommet på markedet.
Så begyndte ræset... Mens vi kloakmestre skulle holde generalforsamling, skulle ledsagerne fordrive tiden med noget andet (mere om det senere). Vi var mødet 44 kloakmestre op til generalforsamlingen. Mogens fra Dansk Byggeri
var som vanen tro igen indbudt med den bagtanke at vi
skulle vælge ham som dirigent (hvilke også holdt stik i år)
han blev valgt. Ligeledes var Johs fra KK også indbudt, hvis
vi altvidende kloakmestre havde nogle spørgsmål til ham
om kloak.
Generalforsamlingen startede, som sådan en nu gør, med
at formand Leif Hansen bød velkommen. Det har Leif gjort
i de seneste 12 år som formand. Det var en flot beretning,
som Leif kunne fremlægge for bestyrelsen, med mange
nye tiltag, som Danske Kloakmestre har sat deres stempel
på, for at gøre opmærksom på miljø og kloakker (flot). Men
det kunne desværre også ud fra beretningen læses, at det
sociale i foreningen er ved at gå lidt i stå. De flotte arrangementer, som foreningen prøver at afholde for os medlemmer, såsom tur til Oslo eller tur til Rørcenterdagene på TI,
blev aflyst. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at det er svært
at trække os medlemmer ud af gravemaskinerne og rive et
par dage ud af kalenderen og drage af sted sammen med
en flok kloaknørder, for både hygge og
Kloakviden er indeholdt i disse turer
Diskussionen omkring beretningen gik da også på den
drejning, som Danske Kloakmestre har taget siden 1992.

De fleste var da enige i, at det er en god drejning, hvor
vi med det stigende medlemstal har fået mere slagkraft i
både medierne og i krese, der beskæftiger sig med kloak.
Verner H. Kristiansen fremlagde et flot regnskab med et flot
overskud på kr. 62.090, det blev selvfølgelig godkendt.
Ligeledes fremlage Verner et budget for 2009 med et forventet underskud på kr. -128.000, dette blev også godkendt.
Kontingentet på kr. 1.800 excl. moms blev fastholdt, også
optagelsesgebyret på kr. 500 excl. moms blev fastholdt.  
Det var nu lidt vemodigt, da Leif Hansen og Jørgen Lyngholm valgte at takke af efter mange år i bestyrelsen. Det
er 2 personligheder, der har været med til at tegne Dansk
Kloakmestre igennem mange år. De har begge været med
til at hive foreningen op fra ca. 8 medlemmer i 1992 til det,
foreningen er i dag, (meget flot arbejde… Hmm er sku lidt
stolt over at jeg har lært dem af kende). Både Leif og Jørgen
blev ved stående bifald gjort til æresmedlemmer af Danske Kloakmestre.

Da et generationsskifte på formandsposten var uundgåeligt,
blev der stillet forslag om at
Verner H. Kristiansen blev valgt
som ny formand.
Verner har været næstformand i de sidste 2 år. Verner blev
valgt ligeledes med stående bifald.
Der skulle også vælges nye medlemmer til bestyrelsen, 5
poster skulle besættes. Der var 6, der stillede op til de 5 poster. Dejligt at se at så mange gerne ville være med til at
gøre en forskel og udføre et arbejde omkring Danske Kloakmestre. De 6, der stillede op, var Jesper Brokholm (blev
valgt til bestyrelsen), Allan Skovgaard Jessen (blev valgt til
bestyrelsen), Henning Lübcke (blev valgt til bestyrelsen),
Tommy B. Olsen (blev valgt til bestyrelsen), Keld Olsson
(blev valgt til bestyrelsen), Anders Risager (blev valgt som
suppleant) ligeledes blev Jan Ohmann også valgt som
suppleant.   

Danske Kloakmestre .  Juni 2008

Allan Skovgaard Jessen stillede et forslag om, at Danske
Kloakmestre skulle have en garantiordning. Der var en
del snak om, at vi skulle have en Garantiordning. De fleste
mente, at det var en nødvendighed, at vi skulle have en
form for en garantiordning, og det blev vedtaget, at den
nye bestyrelse skulle nedsætte et udvalg, så der målrettet
kunne arbejdes frem mod, at Danske Kloakmestre får en
garantiordning. Alt i alt en god generalforsamling...
Også i år havde bestyrelsen lagt sig i selen for at finde lidt
underholdning. I år skulle vi underholdes af John Engelbrecht. Må sku´ indrømme, at da jeg så navnet, tænke jeg
- hmm... Ja det bliver sku´ nok sjovt... GAB. Men, men, igen i
år formåede bestyrelsen at finde en person, der bare kunne
tage os alle med storm. John Engelbrecht kunne bare det
der med at få os alle til at grine. Den måde han kunne lege
med sproget var bare dejligt, morsomt og hylende skægt
at høre på. Dejligt at få rørt lattermuskelen. Ham kan jeg
godt anbefale, at man bruger lidt tid sammen med.
Ligesom det er blevet en tradition, at der er et godt og
underholdende indslag for lattermusklerne, er det også
blevet en tradition, at vi efter indslaget smutter på værelserne og laver det helt store tryllenummer med hensyn
til påklædning.1-2-3 og vupti så mødes vi alle igen til velkomstdrinks. Men denne gang stråler alle damerne i deres
flotte kjoler, bluser, bukser m.m., og herrerne havde skiftet
deres arbejdstøj ud med det flotteste dress fra bunden af
klædeskabet. Syntes der lugtede lidt af mølkugler. Efter
velkomstdrinks var der gallamiddag, forret, middag og
dessert. Alt var en fryd for ganen. Indimellem blev det hele
krydret med taler og vin, og traditionens tro var det vores
udstillere, som også denne gang var vært med vin. De var
alle meget flittige til at sørge for, at vi ikke manglede noget
i glassene.
Jeg skrev tidligere, at jeg ville komme tilbage til, hvad ledsagerne fordrev tiden med, mens vi kloakmestre holdt generalforsamling. Det opdagede vi, da vi skulle have dessert.
De havde stået i køkkenet og udformet den dejligste dessert, der smagte nord for Kongeåen.
Vores nye formand Verner holdt en flot tale, hvor han blandt
andet takkede Leif og Jørgen for deres gode arbejde med
Danske Kloakmestre og de blev begge begavet med et
ophold på Hindsgavl Gods med ledsager. Derefter takkede
Leif af som formand gennem 12 år. Han havde en speciel
tak til Mogens fra Dansk Byggeri for det flotte samarbejde
de havde haft gennem mange år, også Jørgen Lyngholm
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takkede Leif, for de mange år, de havde haft sammen i
bestyrelsen. Både Leif og Jørgen takkede Marianne (sekretæren) for det flotte og varme samarbejde, de havde haft
gennem 10 år. Leif og Jørgen havde i fællesskab været på
shoppingtur og fundet en gave til Marianne. Hun skulle på
kroophold med ledsager.
Vanens tro var der efter spisning musik og dans, og baren
åbnede. Det der med sådan en bar og kloakmestre, er noget underligt noget. Det er måske ikke de omgivelser, vi er
vant til, men efter bare 10 minutter kunne man se, hvordan
en kloakmestre kan vende sig til nye omgivelser, ja man
skulle ligefrem tro, at vi havde prøvet det før, for alle følte
sig godt tilpas.
Der skulle gå lidt længere tid før dansegulvet blev taget ordentlig i brug. Måske var det de nypudsede sko, der klemte
lidt forkert, men da dansegulvet var set lidt an, og musikken
spillede, gik det nu meget godt. Dansegulvet blev da fyldt.
Dagen efter var der morgenmad for de morgenfriske... og
de andre. Udstillerne havde sørget for, at resten af formiddagen blev fyldt ud med massere af flotte stande. Dagen
sluttede kl. 12 med frokost.
Jeg vil her til slut takke bestyrelsen for et flot arrangement...

Allan Jessen
Suppleant
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Tak fra den nye formand
1000 tak for tilliden på generalforsamlingen. Det var en
fantastisk oplevelse at blive valgt til formand for Danmarks
største brancheforening for kloakmestre. Jeg håber virkelig, at jeg kan leve op til jeres forventninger, selv om det
jo ikke er let at overtage efter en så erfaren formand som
Leif Hansen.
Som sagt vil jeg dog gøre mit bedste, og jeg tror ikke, at det
bliver så svært med den bestyrelse, som også blev valgt på
generalforsamlingen. De ”gamle” kender jeg jo, og de nye,
som jeg har fået en kort snak med efterfølgende, virker tillidsfulde og ”friske” til at gøre noget ekstra for foreningen
og dermed medlemmerne af Danske Kloakmestre.

Med venlig hilsen
Verner H. Kristiansen
Formand

Vi ”arbejder” når det regner!
- faskiner kan også udføres med Leca®
Skræddersyede Leca® faskine poser

Faskiner med løs Leca® i kornstr. 10 - 20 mm

Den ønskede faskine kapacitet kan opnås i forholdet: 7,5 m³ plastkasser, 13 m³ Leca ® letklinker eller 21 m³
Singels. (Fra beregningseksempel og figur 5.1 ”Rørcenteranvisning 009”, juni 2005).

Du kan anvende Leca®
• Under belægninger
• Under P-pladser
• Under vejen
• I haven

Du kan læse mere i brochuren ”Leca® faskine”,
som du finder på www.weber.dk
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Brug af regnvand

til wc skyl og vaskemaskiner
Danske Kloakmestre er budt med til revision af Rørcenteranvisning 003, 2. udgave juli 2002, BRUG AF REGNVAND
til wc-skyl og vaskemaskiner i boliger.

Kontakt gerne
Verner H. Kristiansen på tlf. 40 26 78 18.

Til dette har vi behov for at, de af vores medlemmer,
som har etableret sådanne anlæg til genanvendelse af
regnevand, eller været med til det, vil kontakte Verner H.
Kristiansen for en snak om, hvordan det forgår mv.
Vi har haft det første møde, hvor det på rigtigt mange
måder faldt tilbage på, at den udførende kloakmester
eller vvs mester havde lavet fejlene, så anlæggene ikke
virkede. Det vil vi meget gerne være med til at lave om
på, så derfor mangler vi erfaringer fra de udførende.

Kloakmestervirksomhed København sælges
Værksted med gode personaleforhold og lager,
samt garage, beliggenhed Folehaven/Gl. Køge
landevej.
Arbejdsområde
Valby, Vanløse og Frederiksberg
• 	 Faste kunder
• 	 4 stk. Wv transporter, 5 år
(2 stk. ladvogne og 2 stk. kassevogne)
• 	 1 stk. Wv Caddy, 4 år
• 	 Div maskiner for kloakarbejde
• 	Edb for kvaliteteskontrol med tegneprogram fra
Danske Maskinstationer
• Relevante reklamer
Kontakt
Aalholm kloak på 38 74 13 68, Claus Brandt.

Lidt stemningsbilleder fra
Generalforsamlingen 2009
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markedets mest kompakte minirenseanlæg
• Pænt resultat med lille, kørefast
dæksel

WS bioclean™ er enkelt og driftsikkert.

• Fuldintegreret og let at installere

komplet med integreret bundfældnings-

• Ingen følsom elektronik i tanken

Leveres direkte i udgravningshullet,

tank og skal blot sættes til en 220V
stikkontakt. WS bioclean™ kan nemt

• 20.000 solgt på verdensplan

tilsluttes eksisterende afløbsforhold.

Online Information
www.watersystems.dk

Kundeservice
Tlf: 74 48 50 33

Et produkt fra

Stjernegade 3-5
DK - 6400 Sønderborg

Teknisk rådgivning Jylland
mob: 51 94 41 79
Tlf: 74 48 50 33
Fax: 74 48 50 44

Teknisk rådgivning Fyn/Sjælland
mob: 21 38 62 32
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Pressemeddelelse

Vidste du at dit spa-bad måske er ulovligt?
Hvis du har hus eller sommerhus i det åbne land – og skal dit spa-bad renses med
klor-tabletter eller lignende så kræver loven* en separat rendeløsning til spa-badet.
På Agromek messen i november 2008 præsenterede Watersystems A/S
ws clearotm som er et specialudviklet, enkelt og sikkert nedsivningsanlæg som
opfylder de gældende lovkrav.
Lille, pænt og diskret.
Som mange andre produkter i ws serien er kendetegnet for, har ws clearotm et
kompakt design, høj effektivitet og driftsikkerhed.
Ws clearotm leveres nøglefærdig og tilslutningsklar og består af en
bundfældningstank i kraftig, klorresistent polyethylen. Nedsivningsanlægget er
enkelt at grave ned og slutte til.
Nedsivningsanlægget leveres komplet med alarmsystem og driftsikker pumpe som
garanterer jævn og stabil nedsivning.
*miljøstyr. vejl. nr. 11058 af 01/01/99
Henning Thomsen
Watersystems A/S
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Uddannelse
Endnu et seminar er holdt, så herfra en
stor tak for jeres deltagelse. Uden jeres
arrangement i et sådan seminar så det
trist ud. Det skal jo ikke ligne et kursus
(ikke fordi der er noget i vejen med kurser, det er bare en anden form).
Som noget nyt blev 2 holdt på EUC-Skoler samt et hos en
leverandør. Vi vil gerne takke Biokube for det flotte arrangement, de havde sat op for os. I gav udtryk for, at det vil I
meget gerne en anden gang. Vi er ikke sikker på andet end,
at vi kunne finde på at benytte os af det, tak.     
For at få lidt hjælp til at gøre det bedre og en fortælling om,
det er den rette vej, vi køre med seminaret, fik deltagerne
mulighed for at udfylde et evalueringsskema. Dette benyttede stort set samtlige sig af og de svar, som er fremkommet, vil om muligt blive indarbejdet i det kommende seminar til november 2009. Et af spørgsmålene lød ”Synes du, at
Danske Kloakmestre fortsat skal tilbyde et årligt seminar?”
og af svaret er der ingen tvivl, stort set alle ønsker et årligt,
så det fortsætter.    
I 2007 var vi i alt 150 deltager. I 2008 var der alene fra Danske
Kloakmestre 157 deltager, og i alt 195 fordelt på 7 steder.

Vi synes, det er flot, at ca. 1/3 af medlemmerne deltager,
og hvis tendensen fortsætter, er der mulighed for, at vi kan
komme op på ca. halvdelen, selvom vi gerne så at alle deltager i denne form for efteruddannelse.
Det er svært at forudse, hvor mange, der er interesseret i at
deltage. Og da vi skal bestille lokaler i god tid, sker det, at
der kan opstå et pladsproblem. Visse steder var der nogle,
som kom til at sidde lidt for klemt, det beklager vi meget.
Med udsigt til at 2009 vil blive lige så velbesøgt, er det planen at udvide med 2-3 steder, så vi får et passende antal
deltager pr. sted. Så I kan allerede nu sætte X i kalenderen
ud for november måned. I støder givetvis på et interessant
emne inden da, så må I meget gerne kontakte undertegnede. Gør det mens det er i frisk erindring, eller notere det
ned for senere fremsendelse.
Så snart vi kender datoerne for afholdelse i november
2009, lægges de ud på hjemmesiden og tilmeldingen
følger, når der er lavet aftaler med de steder, vi skal bruge.
Efterfølgende vil det være en fordel i så hurtig som mulig
tilmelder jer.     
Tommy Borlund Olsen
Uddannelsesansvarlig
Bestyrelsesmedlem
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Kloakmestres
foretrukne kontrolinstans
Kloakmestres
foretrukne
kontrolinstans
Vi tilbyder bl.a. følgende:

Vi tilbyder bl.a. følgende:
Målrettet
og let på
tilgængeligt
autoriserede virksomheder
virksomheder
Eksempel
et færdigtkvalitetsstyringssystem
kvalitetsstyringssystemfor
til autoriserede
Yderst
konkurrencedygtige
priser
påpå
kontrolopgaver
m.v.
Yderst
konkurrencedygtige
priser
kontrolopgaver
m.v.
Målrettede
ajourføringskurser
for kloakmestre
Ajourføringskurser
for kloakmestre
Gratis svartjeneste - Kloakmestre
altid kontakte
Gratiskan
svartjeneste
- os på tlf. eller mail, for råd om
praktiske,
og lovgivningsmæssige
Kloakmestre
kan tekniske
altid kontakte
os på tlf. eller mail,spørgsmål
og få råd om
KloakmesterNYT praktiske,
– Gratis blad
til alleog
tilsluttede
virksomheder,forhold
med aktuel orientering om,
tekniske
lovgivningsmæssige
hvad der rører sig i branchen
KloakmesterNYT som sendes 3 - 4 gange årligt til alle tilsluttede virksomheder
Hjemmeside med mange nyttige informationer for en kloakmester

Tre aktuelle ajourføringskurser for kloakmestre
Gennemføres
forskellige
stedersom
i januar
og februar 2008
Vi er endvidere
godkendt
kontrolinstans

på autorisationsområderne:
1. Ajourføring
for kloakmestre
El-installatør

Målgruppe:
Vvs-området
Kloakmestre og stedfortrædere i autoriserede kloakvirksomheder.
Sagsbehandlere og tilsynsførende m.v.

For tilmelding
eller mere information
Indhold - hovedoverskrifter:

Telefon: 72160110 - lbs@kloakkontrol.dk
Dræning af kældre - www.kloakkontrol.dk
Pumpebrønde
Højvandslukkere

Robust og alsidigt
TV-anlæg

2. Kvalitetsstyring i praksis for autoriserede virksomheder
Målgruppe:

Kloakmestre og medarbejdere med ansvar for kvalitetsdokumentation i autoriserede
virksomheder

Indhold - hovedoverskrifter:

Begreber og ansvarsforhold
Krav til KS systemers indhold, omfang og vedligeholdelse
Blanketter og kontrolplaner
m.v. MUC 300 - inkl. lille, handy
Riezler
KS systemets anvendelse ikontrolboks.
praksis. Klar til brug.

• 8” TFT monitor
3. Nedsivningsanlæg og Minirenseanlæg

Målgruppe: • Video ind/ud
• Memory
card til billeder/videosekvenser
Kloakmestre og stedfortrædere i autoriserede
kloakvirksomheder.
•
Tekstog
Sagsbehandlere og tilsynsførende m.v. meterindlæsning
• Selvoprettende kamera på 50 m rørål
Indhold - hovedoverskrifter:
De nye krav til nedsivningsanlæg
op til 30 PE i kameraet
• Signalsender
Nødvendige forundersøgelser
• Slæder til Ø100/150/200
Installation af nedsivningsanlæg og minrenseanlæg
Fejlfinding på eksisterende anlæg
Ansvarsforhold i forbindelse med udførelse af afløbsanlæg

5,8
3
.
8
4
For tilmelding eller mere information
s
Ekskl. mom

JKL Teknik A/S
Telefon 9837 3655
Telefon: 72160110 - lbs@kloakkontrol.dk - www.kloakkontrol.dk www.jklteknik.dk
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Professionel håndtering
af spildevand

DESMI Danmark A/S
har stor erfaring i udarbejdelse af pumpeløsninger, bl.a. indenfor spildevand.
Kontakt os:
72 44 02 50

DPR Pumpebrønd

www.desmi.dk
www.pumpeservice.dk

Aalborg - Kolding - Århus - Odense - Hvidovre - Sakskøbing

?
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Er kloakmesteren ansvarlig for andres fejl?
En kloakmester skal ikke bare være omhyggelig med udførelsen af den entreprise, han er antaget til. Han må også
kontrollere lovligheden af de installationer, han ikke skal arbejde på, hvis han vil undgå erstatningskrav. Det må være
læren af den retssag, en jysk kloakmester netop har været
involveret i, Kort fortalt drejer sagen sig om en kloakmester, der blev antaget til at reparere en brønd. Brønden var
forbundet med det offentlige kloaksystem og havde tre
tilløb, bl.a. et tilløb fra ejendommens septiktank. Ejeren af
ejendommen havde for længst modtaget meddelse om
at fjerne septiktanken og tilslutte ejendommen direkte til
kloaknettet.

Først efter at kloakmesteren havde udskiftet brønden med
en ny tilsvarende installation, valgte ejeren at fjerne septiktanken. Dette arbejde blev udført af en anden entreprenør.
Det viste sig at den oprindelige brønd ikke kunne aftage kloakvandet, og det blev flere gange nødvendigt at rekvirere en
slamsuger. Ejeren besluttede derfor efter nogen tid at antage
en tredje kloakmester til at fjerne brønden og ændre hele
kloakinstallationen til en lovlig og funktionsduelig installation.

I forbindelse med den afsluttende lovliggørelse af kloakinstallationen rejste ejeren af ejendommen sag om erstatning af den
første kloakmester.

Ejerens synspunkt var, at brønden, som kloakmesteren
skulle reparere/udskifte, var ulovlig, fordi den havde tilløb fra en septiktank. Dette forhold burde kloakmesteren
efter ejerens opfattelse have gjort opmærksom på. Han
krævede derfor erstatning for udgiften til der var afholdt
til at udskifte brønden samt for udgifterne til slamslugning.
Under en efterfølgende retssag fastholdt kloakmesteren, at
brønden der bestod at tre tilhugninger, i selv var lovlig, og
at han ikke kunne gøres ansvarlig for, at der i det konkrete
tilfælde var ledt kloakvand fra en septiktank til brønden.

Byretten havde ingen sympati for kloakmesterens argumentation og pålagde kloakmesteren at tilbagebetale det
beløb, han havde modtaget for sit arbejde, samt erstatning

for ejerens udgifter til slamsugning. Sagen blev herefter anket til Venstre Landsret, hvor kloakmesteren fik pålæg om
at lade sig repræsentere af en advokat. Da det ikke lykkedes
kloakmesteren at finde en advokat til at repræsentere ham,
anså landsretten ham ved sagens behandling for udeblevet, hvorefter byrettens dom blev stadfæstet.  

Uanset det lidt særprægede forløb, hvor landsretten i realiteten ikke har taget stilling til kloakmesterens indsigelser,
men dømt ham på ”teknisk knock-out” foreligger der nu en
dom, hvorefter en kloakmester er pålagt ansvaret for lovligheden af en installation, der ikke er omfattet af entreprisen.
Hvis afgørelsen skal tages for pålydende, betyder det, at en
kloakmester - uanset han kun skal reparere en mindre del
af en installation, skal orientere sog om hele installationen
og sikre sig at den er lovlig, fri for mangler mv. konstaterer han ulovligheder, mangler ell. lign. Må han orientere
bygherren. I den forbindelse vil det være helt afgørende,
at kloakmesteren sikrer sig dokumentation for, at han har
orienteret bygherren om forholdende. En sådan dokumentation kan bedst tilvejebringes ved, at kloakmesteren
udarbejder en skriftlig redegørelse til bygherren med en
kopi til sin egen sag.
Vestre Landsrets dom er tilsyneladende en skærpelse af
entreprenørrens (læs: kloakmesterens) ansvar. Om retten
vil komme til samme resultat hvis man får lejlighed til at
sætte sig ind i sagens omstændigheder er ikke sikkert, men
indtil den foreliggende dom måtte blive tilsidesat af en ny
afgørelse, må landets kloakmestre indstille sig på at ansvaret er udvidet yderligere.
Ved spørgsmål kan der rettes henvendelse til:
Advokat Karsten Steen Jensen
Kirk Larsen og Ascanius
Torvet 21, 6700 Esbjerg
Tlf. 70 22 66 60
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Kom med n
o

Brug af hjemmesiden

gle forslag

til forbed

ring..!

Hvad kan vi gøre for at få jer medlemmer til at bruge hjemmesiden?

Vi kommer nok med en mulighed for nyhedsbrev/formidling. Dette kunne eksempelvis være en besked på
mail om, at der var nyt på vores hjemmeside.

Ved rundspørge på vores seminar viser det sig, at meget
få af jer bruger hjemmesiden tids nok, så den kan være
en effektiv formidlingscentral.

Tommy Borlund Olsen
Bestyrelsesmedlem

Dette er ellers den korteste vej ud til jer medlemmerne. Vi
har jo det problem, at når vi skal arrangere noget for jer,
løber vi altid ind i den opgave, det er at formidle kontakten til jer. Derfor ville det være en rigtig god ide at bruge
hjemmesiden www.danskekloakmestre.dk lidt oftere.
Med hensyn til vores blad Faktuelt skal I regne med, at
der er deadline ca. 1 måned før det udkommer, så formidlingen denne vej er begrænset af dette.

Autoriseret reparatør
af kloak TV-udstyr
Reparation af alle mærker
•
•
•
•
•

Alle typer reparationer/vedligehold
- også garantireparationer
Professionel ingeniørvirksomhed
Kundespecifiserede specialanlæg
Mere end 35 års erfaring

Ring for uforbindende tilbud eller se
mere på www.sven-pitzner.dk

u
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i Jyderrken 31
ripa
Indust Jyderup
4450

Sortmosevej 2 · 8543 Hornslet
Telefon 86 97 53 22 · Fax 86 97 53 24
sp@sven-pitzner.dk

s
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Nærhedssignal:
Bliver højere jo tættere på målet man
kommer.

Venstre/højre pile:
Viser vej til den linie der
søges.
Mållinie:
Vister sted og retning.

5NDERGROUND 4ECHNOLOGIES

Liniesøger
SeekTech® SR-20

Dybde:
Vises konstant.

Find underjordiske
brugslinier hurtigt og nøjagtigt

FIND MÅLET HURTIGERE !

Brug SR 20 liniesøger til:
n

Søgning ved hjælp af en sender (aktiv sporing).

n

Søgning kun med liniesøgeren (passiv sporing).

n

n

At finde kamerasystemer og sendere: 512 Hz, 33 kHz,
640 Hz.
RIDGID® SR-20 er udstyret med Omniseek modus.
I denne modus kan man finde elektriske, CATV, telefon
og andre metalliske linier uden at skifte frekvenser.

SeekTech™ er den eneste liniesøger på markedet
udstyret med retnings-uafhængige antenner!

Kabler

Vand

RIDGID SCANDINAVIA A/S
Drejergangen 3C
DK-2690 Karlslunde

Gas

Data

Telefon

Tel: + 45 46 15 48 11
Fax: + 45 46 15 49 00
ridgid.scandinavia@emerson.com
www.ridgid.eu

FY09 30BM

Elektrisk
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Der er ingen vej
uden om WiseTrap®
Intelligent rottefælde
til bekæmpelse
i kloakken
Højteknologisk løsning med helt
nye muligheder:
• Rotterne elimineres på 1-2 mdr.
• Uden brug af gift
• Et minimum af personaleindsats
• Fuldautomatisk, selvtømmende
og flyttes hurtigt af én person.
Fjerner rotterne hurtigt og effektivt fra byggepladsen og fra det
færdige rørsystem
Det perfekte værktøj til at holde
store områder rottefrie.

WiseCon A/S
Skovgaardsvej 25
DK-3200 Helsinge
Tel.: +45 48 79 93 78
Fax: +45 48 79 95 78
info@wisecon.dk
www.wisecon.dk
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E-mail adresser
Hotlniknurerencespørgsmål
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Hotline

Efter som flere og flere får en mail adresse, vil vi gerne have jeres mail adresse til
vores medlemsregister.
Har du en mail adresse, så send den til
sekretariat@danskekloakmestre.dk.

Farvel til
n
Henning Pederse
Kloakmester
Henning Pedersen
Jesper Saabye
Saabyg ApS

Velkomm
nye med en til
lemmer
Brian Lie
lbardis
B.L. Entrep
renør & An
læg ApS
Jan Merk
el
Merkel By
g
Morten H
. Olsen,
Specialiste
n v/ Aut. K
loakmeste
r Morten H
Tom Lisb
. Olsen
erg Ewers
Sydkysten
s Brolægn
ing & Kloa
k

René Rose
Aut. Kloakmester
René Rose

en
Niels Frederik Hans
S
A/
Bode Byg Facade
Søren Skovstad

Mikkelsen
r ApS
Skovstad Entreprenø

rsen
Morten Lang Pede
LMP Byg
René Rasmussen
Kloakmester
René Rasmussen
John H. Hansen
JH Hansen Murer
og Entreprenør

Christian Vrist
n Vrist
Tegnestuen Christia
Peter Pedersen
PP Kloakservice A/S

Velk

omm

rsen
Jørn Berner Pede
n
rse
J. Berner Pede
Entreprise A/S
Søren Grindall,
Søren Grindall ApS
Heino Bagger Høgh
Lund & Bagger ApS
Henrik V. Nielsen
Entreprenørfirmaet
H.V. Nielsen ApS
John Hejlesen
Kloakmester
John Hejlesen
Henrik W. Jensen
EJ-Huset
Alan Sørensen
Aqvital ApS
Martin Larsen
ML Kloak ApS

Jan Pedersen
Din Kloakmester
sen
Jimmy Gert Jørgen
ak
Klo
s
Vestegnen
og Belægning

E
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Setting the standard

A|S

V.Brøndum

Tlf. 86 82 43 66 . www.broendum.com

Danske Kloakmestre . Marts 2009

Side 29

INDMELDING
Kender du en kloakmester, som ikke er medlem af Danske
Kloakmestre?

Eller ryk siden ud og send den med det samme,
enten pr. post eller fax til

Hvis du kan skaffe os et nyt medlem, kvitterer vi med en
Dansk Kloakmester Soft Shell vest.

	DANSKE KLOAKMESTRE
Nørre Voldgade 106
Postboks 2125
1015 København K  

Pt. er vi ca. 480 medlemmer. Men vi kan nemt være flere,
og jo flere vi er, desto bedre kan vi gøre det.
Et medlemskab af foreningen koster kr. 1.800,- om året
+ et engangsbeløb på kr 500,- i indmeldelsesgebyr.

Gå ind på www.danskekloakmestre.dk under TILMELDING.

Fax nr. 72 16 00 10

Nyt me

dlem b

eløn

nes me
d
Dansk k
loakme
ster
Soft

Shell v

est

INDMELDELSESBLANKET
Jeg søger hermed optagelse som medlem i brancheforeningen Danske Kloakmestre
Navn (teknisk ansvarlig)__________________________________________________________________________
Firmanavn (autoriseret kloakmestervirksomhed)_______________________________________________________
CVR-nr. _ _________________________
Firmaadresse_______________________________________________ Postnr. _____________________________ By
Tlf._ _____________________________ Fax _ ____________________________ Mobil_ ______________________
E-mail _ __________________________ Hjemmeside__________________________________________________

Dato _ __________Firmastempel og underskrift _______________________________________________________
Indmeldt af_ __________________________________________________________________________________
Vinen fremsendes, når det nye medlem har indbetalt kontingent og indmeldingsgebyr.
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Lad regnen sive
- ned i grundvandet!

Miljøvenligt og enkelt
Uponor regnvandskassetter er miljøvenlige og aﬂaster de allerede
overfyldte kloakker, fordi regnvandet ledes uden om - til fordel
for øget grundvandsdannelse!
Én Uponor regnvandskassette har en afvandingskapacitet
for tagarealer på helt op til 43 m² i jord med tilstrækkelig
inﬁltrationsevne samt en effektiv opsamlingsvolumen på 285 l.
Plastfaskinen er samtidig pladsbesparende og nem at håndtere.
Læs mere på www.uponor.dk.
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Samhandelsaftaler/samarbejdsaftaler
Foreningen har en samhandelsaftale med Brdr. A & O
Johansen A/S. Når du køber materialer hos Brdr. A & O
Johansen A/S, får du en rabat.
Du kan kontakte dem på telefon 70 28 00 00 og se yderligere oplysninger på www.ao.dk

Foreningen har en samhandelsaftale med 4a. Når du køber materialer hos 4a, får du en rabat.
Du kan kontakte dem på telefon 43 32 12 50 og se yderligere oplysninger på www.4a.dk

Foreningen har en samarbejdsaftale med Per Aarsleff
A/S, Rørteknik. Når du anviser arbejde vedrørende opgravningsfri ledningsrenovering, får du en rabat.
Du kan kontakte dem på telefon 87 44 22 22 og se yderligere oplysninger på www.aarsleff.com

Foreningen har en samhandelsaftale med Danpipe A/S.
Når du køber strømpeforing hos Danpipe A/S, får du en
rabat.
Du kan kontakte dem på telefon 32 88 46 00 og se yderligere oplysninger på www.danpipe.dk

Når du kontakter ovennævnte firmaer, skal du selv oplyse
om dit medlemskab af Danske Kloakmestre og aftale nærmere med hensyn til rabatten.

B

Bestyrelsen
1

2

Allan Skovgaard Jessen, suppleant
Skovgaard-Entreprenøren,
v/Allen Jessen
Rye Byvej 12, Rye, 4281 Gørlev
Tlf. 58 85 65 45 / 20 14 05 59
E-mail: asj@pc.dk

Iben Dalgas Andersen
Aut. Kloakmester Erik Jørgensen ApS
Kraftværksvej 20, 7000 Fredericia
Tlf. 76 24 03 99  / 40 38 98 08
E-mail: autkloakmester@mail.dk

4

Jesper Brokholm
Jespers Bygge- og Maskinstation
v/Jesper Brokholm
Hesselbækvej 19, 8850 Bjerringbro
Tlf. 86 87 17 41 / 40 73 17 41
E-amil: borris@business.tele.dk

5
Billede
er på vej

6

Henning Lübcke
Skov og Haveservice
Vedskøllevej 86, 4600 Køge
Tlf. 56 27 40 19 / 40 13 91 18
E-mail: lubcke@skov-haveservice.dk  
www.skov-haveservice.dk

Tommy Borlund Olsen
T.B.O. Entreprenør Aut.Kloakmester
Ringstedvej 52, 4180 Sorø
Tlf. 57 83 42 49 / 20 25 08 32
E-mail: tbo_entreprenor@ofir.dk

7

Keld Hornshøj Olsson
Rør-Smeden, v/Keld Olsson
Brordrupvej 37, 4621 Gadstrup
Tlf. 46 19 19 16 / 40 15 50 42
E-mail: kontakt@rorsmeden.dk
www.rorsmeden.dk

1
4

3

2
6

Returneres ved varig adresseændring.

7
5
www.degngrafisk.dk 9672 7080

3

Verner H. Kristiansen, Formand
Murer- og Kloakfirmaet
Verner H. Kristiansen ApS
Søvangen 25B, Snæbum
9500 Hobro
Tlf. 98 54 84 96 / 40 26 78 18
E-mail: hamselv@verner-hk.dk
www.kloakdoktoren.dk

