REFERAT af den 9. ordinære generalforsamling i Rørtekniksektionen
Fredag den 15. marts 2019 kl. 10.30 på
Haraldskær Sinatur Hotel & Konference, Skibetvej 140, 7100 Vejle
Der var mødt 19 repræsentanter fra i alt 14 medlemsvirksomheder.
Der var en enkelt fremsendt fuldmagt.
Hertil kom der 3 repræsentanter fra henholdsvis DANVA og Dansk Byggeri.
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Peder Bjerre Jakobsen bød på vegne af Rørtekniksektionens bestyrelse velkommen til
den 9. ordinære generalforsamling i Rørtekniksektionen.
En særlig velkomst blev rettet til Kristian Friis, DANVA, der var indbudt til at fortælle om
LER 2 under sidste punkt.
1)

Valg af dirigent
Peder Bjerre Jakobsen foreslog på bestyrelsens vegne, at Henrik Friis blev valgt til dirigent, hvilket der var tilslutning til.
Dirigenten takkede for valget og konstaterede, at indkaldelsen af 13. februar 2019 med
den valgte dato, indkaldelsesfristen og den opstillede dagsorden overholdt bestemmelserne i vedtægterne, hvorfor den nu åbnede generalforsamling lovligt indvarslet og beslutningsdygtig.
Der var ingen indvendinger.

2)

Bestyrelsens beretning
Peder Bjerre Jakobsen henviste til, at der inden for det seneste døgn var holdt årsmøder i NO DIG-gruppen samt i de 2 NO DIG-kontrolordninger, hvorfor han ikke ville gentage, hvad der var blevet sagt under disse årsmøder. Derudover ville han henvise til
den udsendte skriftlige beretning, som han ville supplere med enkelte oplysninger.
Peder Bjerre Jakobsen gennemgik et organisationsdiagram, der viste Rørtekniksektionen som en overbygning over de 2 medlemsgrupper: NO DIG-gruppen med dens 2
medlemskredse og TV-inspektionsgruppen samt de 3 kundestyrede branchekontrolordninger, som medlemsvirksomhederne ud fra deres respektive aktiviteter kunne blive
tilsluttet.
Rørtekniksektionen havde nu 56 medlemsvirksomheder mod 54 medlemsvirksomheder
i 2018. NO DIG-gruppen havde 17 medlemsvirksomheder og TV-inspektionsgruppen
43 medlemsvirksomheder, hvoraf 4 var associerede medlemmer. 4 medlemsvirksomheder var med i begge medlemsgrupper.
Kontrolordning for ledningsrenovering havde tilslutning af 7 firmaer med 19 tilsluttede
systemer, Kontrolordning for styret boring og gennempresning havde 20 firmaer og metoder til styret boring tilsluttet, og DTVK havde 40 tilsluttede TV-inspektionsfirmaer med
149 ansatte certificerede TV-operatører.
Peder Bjerre Jakobsen omtalte også Rørtekniksektionens tilknytning til branchefællesskabet Dansk Infrastruktur, tidligere Danske Anlægsentreprenører. Branchefællesskabet tog sig af det politiske med kontakt til politiske beslutningstagere, myndigheder, det
relevante embedsværk og relevante andre organisationer. I deres bestyrelse havde
Rørtekniksektionen været repræsenteret ved Thomas R. Nygaard og Erik Overbye.
Han havde aftalt med dirigenten Henrik Friis, der var branchedirektør for Dansk Infrastruktur, at han ville give en kort redegørelse for aktiviteterne her under punkt 7.
Peder Bjerre Jakobsen var selv Rørtekniksektionens eneste medlem af Dansk Byggeris
Repræsentantskab.
Rørtekniksektionen havde ikke andre medlemsaktiviteter end den årlige generalforsamling, der gennem efterhånden en del år havde indgået i et fælles arrangement med
årsmøder i de 2 medlemsgrupper og 3 kontrolordninger. Ellers var en del medlemsvirksomheder med i NO DIG Infra, der havde flere arrangementer. Og så var der jo også
arrangementer, som Dansk Infrastruktur og DANVA var vært for. Men var der ønsker
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om særlige medlemsaktiviteter under Rørtekniksektionen, ville bestyrelsen være særdeles lydhør.
Bestyrelsen havde holdt 3 møder siden årsmødet sidste år. Hovedemnet var fortsat de
3 kontrolordninger, men også AB18 havde været et emne. Bestyrelsen havde under et
af møderne besøg af Juridisk afdeling i Dansk Byggeri, der gennemgik hovedindholdet
af AB18. Der var ikke længere standard forbehold, og forhåbentlig ville rådgivere og
udbydere også være tilbageholdende med at tilføje særbestemmelser.
Kim Petersen henviste til forgængeren AB 92, der efterhånden ikke var til at kende for
de mange forbehold og særbestemmelser. Han var bange for, at den samme udvikling
var ved at gå i gang med den nye AB18.
Peder Bjerre Jakobsen fortalte, at Rørtekniksektionens bestyrelse efter opfordring fra
Dansk Byggeris ledelse havde vedtaget en forretningsorden, hvor bestyrelsesmedlemmerne havde forpligtet sig til at trække sig fra bestyrelsen, hvis de selv eller deres firmaer blev anklaget for overtrædelser af konkurrenceloven. Opfordringen havde sin
baggrund i en anden af Dansk Byggeris sektioner, hvor flere bestyrelsesmedlemmer
var anklaget for sådanne overtrædelser.
Bestyrelsen fulgte også med i et nyt tiltag på uddannelsesområdet, der omhandlede
både TV-inspektion og NO DIG-arbejder. Foreløbig blev der arbejdet på at udvikle
grunduddannelser, der kunne videreudbygges.
Dennis Aamand kunne tilføje, at der var etableret et samarbejde mellem NO DIG Infra
og EUC i Køge. Her havde der været en demonstrationsdag i efteråret, hvor både NO
DIG-firmaer og TV-inspektionsfirmaer havde demonstreret deres arbejder. Foreløbig
arbejdede man på oprettelse af kompetence udviklende grundkurser, der så kunne videreudbygges inden for de forskellige områder.
Peder Bjerre Jakobsen omtalte også Miljøstyrelsens afrapportering af en undersøgelse
om omfanget af uvedkommende vand – UV, det ville sige indtrængende vand fra omgivelserne i afløbsnettet. Dette omfang blev anslået til op mod 200 mio. m3 om året, svarende til 25-30 % af den samlede vandmængde gennem rensningsanlæggene og med
en anslået meromkostning på ca. 500 mio. pr. år. Nogle havde konkluderet, at denne
merudgift var for lav til, at det kunne betale sig at udbedre afløbsnettet, men heldigvis
var det ikke en gængs opfattelse blandt forsyninger og andre ledningsejere.
Peder Bjerre Jakobsen omtalte afslutningsvis Rørtekniksektionens markedsføringsindsats. Sektionen og NO DIG-gruppen satsede fortsat på et AD hoc samarbejdet med
Henrik Steen Hansen, Citat Kommunikation, hvor denne skulle have oplysning om emner, der kunne skrives artikler om og få dem optaget i diverse fagblade, eventuelt med
en ledsagende annoncering, men ellers var der ingen aftaler om faste annonceringer.
Han ville dog også opfordre medlemmerne til at være brancheaktive på de relevante
sociale medier.
Peder Bjerre Jakobsen afsluttede sin beretning med at sige tak for samarbejdet i bestyrelsen, med medlemsvirksomhederne, med kontroludvalgene samt med Dansk Byggeri
v/Per Bjerregaard Jepsen.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor dirigenten anså beretningen for godkendt og kunne afslutte dette punkt på dagsordenen.
3)

Fremlæggelse af regnskaber
Dirigenten meddelte, at dette punkt havde 2 underpunkter, hvor det første underpunkt
var:
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a. Sektionens regnskab til godkendelse:
Per Bjerregaard Jepsen gennemgik den omdelte årsrapport for 2018. Der havde været 258.035 kr. i samlede indtægter, hvoraf NO DIG-gruppen, hvis regnskab var en
del af det samlede sektionsregnskab, havde bidraget med 97.535 kr. Der havde været 163.693 kr. i samlede driftsudgifter, hvor NO DIG-gruppens andel var på 89.657
kr. Det samlede årsresultat var blevet til et pænt overskud på 94.342 kr., hvor NO
DIG-gruppens andel var et lille overskud på 7.878 kr. Sektionens årsresultat kunne så
opgøres til et overskud på 86.464 kr. Sektionens egenkapital var ved udgangen af
2018 således blevet hævet til 192.133 kr.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor dirigenten anså regnskabet for godkendt af generalforsamlingen.
Dirigenten henviste til det andet underpunkt:
b. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering:
Per Bjerregaard Jepsen gennemgik NO DIG-gruppens årsregnskab for 2018, der som
netop oplyst var endt med et lille overskud på 7.878 kr.
Per Bjerregaard Jepsen gennemgik tilsvarende TV-inspektionsgruppens regnskab for
2018, der også involverede aktiviteterne i Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning. Her var der omsat for omkring 3,0 mio. kr. i 2018, men her var årsregnskabet
endt med et meget stort underskud på 440.601 kr., der havde reduceret egenkapitalen til 160.086 kr.
NO DIG-gruppens regnskab var blevet forelagt og godkendt på deres årsmøde 14.
marts 2019, mens TV-inspektionsgruppen først holdt deres årsmøde i umiddelbar
fortsættelse af Rørtekniksektionens generalforsamling.
Der var ingen bemærkninger, hvorfor dirigenten kunne afslutte dette punkt på dagsordenen.
4)

Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter
Per Bjerregaard Jepsen henviste til det udsendte forslag til et budget for 2019 for Rørtekniksektionen, som bestyrelsen havde besluttet sig for på det første bestyrelsesmøde
i 2019, så forslaget kunne forelægges til drøftelse på medlemsgruppernes årsmøder i
forbindelse med generalforsamlingen. NO DIG-gruppen havde godkendt det for dem
fastsatte bidrag på 50.000 kr. til Rørtekniksektionens drift, mens TV-inspektionsgruppen forventedes at godkende det for deres vedkommende fastsatte bidrag på 25.000
kr. på omtalte årsmøde lige efter generalforsamlingen.
På baggrund af en vurdering af udgifterne i 2019 ville bestyrelsen foreslå, at medlemsvirksomhederne skulle betale et uændret kontingent på 1.500 kr. til Rørtekniksektionen.
I så fald ville budgetforslaget give et overskud på 13.000 kr. og dermed igen give et lille
løft i egenkapitalen.
Dirigenten efterlyste kommentarer til budgettet for 2019 og til forslaget om, at kontingentet til Rørtekniksektionen skulle fastsættes til 1.500 kr. pr. medlemsvirksomhed?
Der var ingen kommentarer og ingen andre forslag til kontingent, hvorfor dirigenten anså budgettet og kontingentforslaget for godkendt af generalforsamlingen.
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Per Bjerregaard Jepsen orienterede om budgetter og kontingenter for de 2 medlemsgrupper.
NO DIG-gruppen havde udover kontingentet til Rørtekniksektionen også hensat midler
til et fortsat samarbejde med Citat Kommunikation, samt til sponsorering af en revision
af bygherrevejledningen samt andre dokumenter ved udbud af styrede boringer. Desuagtet havde årsmødet vedtaget et uændret kontingent på 2.200 kr. pr. stemme, som
medlemsvirksomheden rådede over på årsmødet.
TV-inspektionsgruppens bestyrelse ville med en enkelt undtagelse angående deltagelse i grundkurser også foreslå uændrede kontingenter og gebyrer i forhold til 2018 for
egne medlemmer og DTVK-tilsluttede firmaer på deres årsmøde, mens firmaer, der
alene ønskede tilslutning til DTVK men ikke medlemskab af TV-inspektionsgruppen,
skulle betale højere gebyrer og kontingenter.
Der var ingen kommentarer, hvorfor dirigenten kunne afslutte dette punkt.
5)

Præsentation af bestyrelsen
Peder Bjerre Jakobsen oplyste, at NO DIG-gruppens årsmøde havde foretaget genvalg
af ham selv og af Jan Heldardskard, Munck Forsyningsledninger A/S som repræsentanter for medlemskredsen under henholdsvis Kontrolordning for ledningsrenovering og
Kontrolordning for styret boring og gennempresning. De 2 andre medlemmer af NO
DIG-gruppens bestyrelse og demed repræsentanter i sektionens bestyrelse var Dennis
Aamand, nu Entreprenør Peter Meyer A/S og Thomas R. Nygaard, Entreprenørfirmaet
Nordkysten A/S.
Begge medlemskredse havde genvalgt Kim Petersen, NCC Danmark som en fælles
suppleant for begge medlemskredses bestyrelsesmedlemmer.
Claus Vangsager kunne meddele, at bestyrelsen i TV-inspektionsgruppen på det
kommende årsmøde i TV-inspektionsgruppen ville foreslå nyvalg af Henrik Tesgaard,
FKSSlamson A/S i stedet for Erik Overbye, der havde trukket sig fra alle bestyrelsesposter i forbindelse med hans kommende fratræden i Norva24 Danmark A/S. Han var
selv det andet bestyrelsesmedlem for TV-inspektionsgruppen i sektionsbestyrelsen.
Der var ikke taget beslutning endnu om, hvem der skulle foreslås som ny suppleant i
stedet for Henrik Tesgaard.
Dirigenten afsluttede dette punkt.

6)

Indkomne forslag
Der var ikke indkommet forslag til behandling under dette punkt.

7)

Eventuelt
Peder Bjerre Jakobsen havde aftalt med Kristian Friis, DANVA, om at han ville give en
redegørelse for status for LER-loven.
Kristian Friis takkede for velkomsten og indbydelsen.
Den ny LER-lov var trådt i kraft fra 1. januar 2018. Det var fremover grave-/boreaktøren, der skulle forespørge i LER om oplysninger om eksisterende anlæg i det af aktiviteterne berørte areal.
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En ny bekendtgørelse med krav til standardiserede ledningsoplysninger i Ledningsejerregistret ville blive udsendt i en offentlig høring den 17. april 2019, hvorefter den kunne
træde i kraft med udgangen af 2019. Der ville dog være en overgangsperiode, som
skulle strække sig helt hen i 2023, før der blev stillet ufravigelige krav til alle ledningsejere om digital udlevering af vektoriserede ledningsoplysninger.
Når digitaliseringen var fuldt gennemført, skulle en forespørgsel til LER kunne besvares inden for højest 2 timer. Der skulle betales et gebyr på 0,011 kr. pr. m2 forespurgt
areal, dog maksimalt for 100.000 kr. om året fra samme forespørger.
Visse ledningsejere, ikke mindst TDC A/S, havde en stor udfordring i den kommende
digitalisering. Nu skulle alle ledninger, også bløde ledninger, være positioneret med 3
koordinater. En række andre forhold skulle afklares, værtsrollen for rør ved fremføring
af fremmede ledninger, samgravning mm.
Kristian Friis fortalte også om aktiviteterne i Dansk Ledningsejerforum, hvor han fungerede som formand i de næste 2 år. Formandsposten gik på skift mellem ledningsejergrupperne i dette forum, Dansk Energi, naturgas, el-, fjernvarme, TDC, antenneforeninger, vandværker og DANVA. Dansk Ledningsejerforum var aktive i udvalg vedrørende forebyggelse af graveskader, udvalg vedrørende ledningsregistrering, kontroludvalgene under Rørtekniksektionen, Vejregelrådet og Geo Danmark. Fokuspunkter i de
næste år ville være gæsteprincippet for ledninger, samgravning for nedlæggelse af flere ledningstyper, synliggørelse overfor omverdenen, nye uddannelser og kursustilbud.
Kristian Friis efterlyste støtte fra virksomhederne under Rørtekniksektionen. Der ville
blive stillet større uddannelseskrav til personellet ved næsten alle typer af opgaver,
herunder tegningsforståelse for graveaktører. Emnet indgik i et særligt kursus på Ulfborg Kjærgaard, hvor maskinføreruddannelsen også foregik, men det var ikke ret søgt.
Thomas R. Nygaard så gerne, at dette emne blev til et kursus, som de enkelte virksomheder kunne få kørt i eget regi. Det gav ofte en bedre dialog, når både ledelse og
timelønnede i et firma var på samme kursus.
Dennis Aamand tilføjede, at emnet også indgik i EUC-projektet i Køge.
Kristian Friis forventede, at DS 475 Ledninger i jord ville blive sammenlagt med en revideret DS 462 Registrering af ledninger.
Thomas R. Nygaard fortalte, at revisionen af DS 462 havde været vendt i Kabel- og
Ledningssektionens bestyrelse. Foreløbig afventede man en endelig implementering af
LER 2. Han så fordele ved en kommende sammenlægning af de 2 standarder, især
ved iagttagelse af sikkerheds- og respektafstande både ved gravning og styrede boringer.
Claus Vangsager demonstrerede, hvorledes den kommende reviderede fælles hjemmeside kom til at fungere. Den ville have 2 indgange, én for Rørtekniksektionen og en
anden for de 3 kontrolordninger. Der ville være en særlig lukket hjemmeside, hvor mødereferater kunne indlægges og søges af dem med særlig adgang.
DTVK havde valgt at gå et skridt videre i deres revision af hjemmeside, så den blev responsiv, således at en besøgende ud fra sin baggrund mere målrettet kunne søge relevant information.
Henrik Friis fortalte, at han fungerede som direktør for Dansk Infrastruktur, der var et
branchefælleskab i Dansk Byggeri med 6 tilknyttede sektioner og én interessegruppe.
Bestyrelsen havde 13 medlemmer, hvor de 6 sektioner havde hver 2 medlemmer,
mens interessegruppen kun havde et medlem. Samlet havde Dansk Infrastruktur 900
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medlemsvirksomheder, som for langt de flestes vedkommende havde haft et tidligere
medlemskab af Entreprenørforeningen, der sammen med BYG i 2002 havde etableret
Dansk Byggeri med opstart 1. januar 2003. I starten af 2018 havde branchefællesskabet skiftet navn fra Danske Anlægsentreprenører til Dansk Infrastruktur, da aktiviteterne ikke kun omfattede overfladearbejder, men også underjordiske anlæg. Navneændringen var blevet vel modtaget både udadtil i det politiske miljø, men også internt i
medlemskredsen.
Dansk Infrastruktur var i en dialog med DANVA og kommunerne om klimaforhold. Der
blev arbejdet på oprettelse af en klima- og kystbeskyttelsesfond, som kommunerne
kunne trække på, da kommunerne havde ansvaret for kystbeskyttelse inden for deres
egne grænser. Kommunernes aktiviteter stødte ofte på et anlægsloft, men hvis de kunne søge en medfinansiering på op til 50 %, ville det være en stor fordel og muliggøre
opstart af projekter.
Henrik Friis var glad for, at både blå og rød blok i Folketinget nu havde offentliggjort
langsigtede planer for fremtidige infrastrukturprojekter på op til 100 mia. kr. i begge forslag, men over en længere årrække. Der kunne dog opstå problemer med Togfondsaftalen, som Dansk Folkeparti havde trukket sig fra. Andre udfordringer var de fortsat
uløste signalproblemer på jernbanenettet.
Henrik Friis så gerne, at Danmark gjorde som i både Norge og Sverige, hvor man
tænkte betydeligt mere langsigtet og havde lagt planer om udbygningen af deres infrastruktur på op til 1.000 mia. kr. i deres lokale valuta. Planerne var vedtaget med bredt
flertal og var derfor uafhængig af skiftende partifarver i deres regeringer.
Dansk Infrastruktur ville sammen med DI Transport holde en fælles infrastrukturkonference den 23. april 2019 på Christiansborg med deltagelse af begge statsministerkandidater og måske også med deltagelse af den norske statsminister.
Andre arrangementer i Dansk Infrastruktur var Anlægsdagen og Arbejdsmiljødagen,
der begge blev holdt i løbet af efteråret. KTC var blevet inddraget i arrangementet af
Arbejdsmiljødagen med henblik på at drøfte den nødvendige plads ved anlægsarbejder, som også havde betydning for arbejdsmiljøet. Allerhelst ville branchen, at vejene
blev helt lukket for trafik i den periode, hvor arbejderne foregik.
Kim Petersen så gerne klare retningslinjer for afspærring af arbejdsarealer, hvor der
fortsat var trafik ved siden af.
Henrik Friis var helt enig. Her skulle AT også inddrages. Måske skulle der opstilles kameraer, der kunne afsløre de trafikanter, der ikke overholdt hastighedsbegrænsningerne? Men sådanne tiltag var politikerne ikke begejstrede for.
Der var ikke flere bemærkninger, hvorfor Peder Bjerre Jakobsen takkede dirigenten for
en god mødeledelse. De øvrige deltagere fik også en tak for deres fremmøde under
generalforsamlingen.
Herefter hævede dirigenten generalforsamlingen.
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