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REFERAT af bestyrelsesmøde nr. 2/2018 i Rørtekniksektionen 
Onsdag den 30. maj 2018 kl. 10.00 hos 
Per Aarsleff A/S, Industriholmen 2, 2650 Hvidovre. 
 
 
Deltagere: 
 
Peder Bjerre Jakobsen 
Thomas R. Nygaard 
Dennis Aamand 
Per Bjerregaard Jepsen (Ref.) 
 
 
Fraværende: 
 
Jan Heldardskard  
Erik Overbye 
Claus Vangsager  
 
 
 
 
D A G S O R D E N: 
 
0) Konstituering/Valg af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Infrastruktur 
1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 1/2018 
2) Siden sidst/Medlemsforhold 
3) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger 
4) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK 
5) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring 
6) Økonomi 
7) Årsmøder og generalforsamling 2019 
8) Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere 
9) Arbejdsmiljø 
10) Fastsættelse af næste møde 
11) Eventuelt 
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Peder Bjerre Jakobsen bød velkommen til de fremødte mødedeltagere. 
 
En særlig velkomst blev rettet til Dennis Aamand, der som nyvalgt medlem deltog i sit 
første bestyrelsesmøde. 
 
Der var modtaget tidligere afbud fra Erik Overbye og Claus Vangsager og et afbud 
umiddelbart før bestyrelsesmødet fra Jan Heldardskard, der havde overset, at han 
skulle deltage i en familiefest. 
 

0) Konstituering/Valg af bestyrelsesmedlemmer i Dansk Infrastruktur 
 
 På sit første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen den 9. marts 2018 konstitue-

rede bestyrelsen sig ved at genvælge Peder Bjerre Jakobsen til formand. Thomas R. 
Nygaard blev genvalgt som den ene næstformand, mens Erik Overbye blev nyvalgt 
som den anden næstformand, hvor han afløste Allan Aebischer. 

 
Som Rørtekniksektionens repræsentanter i bestyrelsen i Danske Anlægsentreprenører, 
nu Dansk Infrastruktur, genvalgtes Thomas R. Nygaard, mens Erik Overbye nyvalgtes 
til denne bestyrelse i stedet for igen Allan Aebischer. 
 
Peder Bjerre Jakobsen bemærkede, at de nu gennemførte valg af Erik Overbye var af-
stemt med ham, da han meldte afbud. Det var vigtigt, at både NO DIG-gruppen og TV-
inspektionsgruppen var repræsenteret i bestyrelsen for Dansk Infrastruktur. 
 
Peder Bjerre Jakobsen fortsatte også som Rørtekniksektionens medlem af Dansk Byg-
geris Repræsentantskab. 

 
1) Godkendelse af referat af bestyrelsesmøde nr. 1/2018 
 

Der var ingen bemærkninger til det udsendte mødereferat af bestyrelsesmødet den 23. 
januar 2018, der derfor ansås for godkendt. 

 
2) Siden sidst/Medlemsforhold 
 
 Per Bjerregaard Jepsen havde gennemgået medlemslisten for Rørtekniksektionen og 

dens medlemsgrupper, hvor der var blevet registreret optagelser, som bestyrelsen ikke 
tidligere var blevet oplyst om. 

 
 Moseholm Entreprenør ApS, Revsøgårdsvej 13, 6560 Sommersted søgte optagelse i 

Dansk Byggeri og Rørtekniksektionen, da firmaet var blevet tilsluttet Kontrolordning for 
styret boring og gennempresning. Firmaet fik ikke fornyet tilslutningen til kontrolordnin-
gen 1. juli 2017, fordi det ikke fik fulgt op på påtalte forhold under et kontrolbesøg. Fir-
maet blev alligevel medlem af Dansk Byggeri og dermed også af Rørtekniksektionen 
og NO DIG-gruppen. 

 
 Mens Carsten Pedersen var sektionskonsulent, blev firmaerne Dana VVS og Kloak 

ApS, Skolevang 15, 2660 Brøndby Strand og JAC No-dig A/S, Hovedgaden 15, 4420 
Regstrup medlemmer af Dansk Byggeri og Rørtekniksektionen, men var aldrig blevet 
tilknyttet en medlemsgruppe. Dana VVS og Kloak ApS var gået konkurs og nu udmeldt.  

 
 Per Bjerregaard Jepsen havde været i kontakt JAC No-dig A/S v/Jesper Christensen 

og havde aftalt, at JAC No-dig A/S blev tilknyttet NO DIG-gruppen. 
 

Dansk Kloak TV ApS, Skolevang 15, 2660 Brøndby Strand, der i et par år havde været 
medlem af Rørtekniksektionen/TV-inspektionsgruppen og tilsluttet DTVK, var blevet 
overtaget af HCS A/S Transport & Spedition, Hvissingevej 100, 2600 Glostrup, der ikke 
var medlem af Dansk Byggeri, men af DI/ATL.  
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Per Bjerregaard Jepsen havde aftalt med HCS A/S, at de blev medlem af Dansk Byg-
geri/Rørtekniksektionen/TV-inspektionsgruppen med deres TV-inspektioner, fortsat un-
der navnet Dansk Kloak TV, men med adresse hos HCS A/S. Denne løsning var tidli-
gere aftalt med Eriksens Inspektions TV, da dette firma ved Kurt Eriksens pensionering 
blev overtaget af Aalborg Kloakservice ApS, der heller ikke forud var medlem af Dansk 
Byggeri.   

 
 Bestyrelsen meddelelserne til efterretning. 
 
 Per Bjerregaard Jepsen oplyste, at Berotech A/S og Insituform A/S fortsat var selv-

stændige medlemmer af Rørtekniksektionen og NO DIG-gruppen, selvom det efter-
hånden var et års tid siden, at Insituform A/S overtog Berotech A/S. Han havde ikke 
modtaget meddelelse om, at Berotech A/S skulle udmeldes. 

 
 Dennis Aamand ville undersøge, om dette dobbelte medlemskab skulle fortsætte såle-

des. 
 

Per Bjerregaard Jepsen havde til orientering og en eventuel drøftelse sammen med 
mødeindkaldelsen videresendt en orientering af 15. maj 2018 fra Dansk Byggeris For-
mandskab til alle regionsformænd med Dansk Byggeris syn på den meget omtalte sag 
om mulige brud på konkurrenceloven i nogle nedrivningsvirksomheder. 

 
 Bestyrelsen ville tage en drøftelse af den udsendte orientering på et senere bestyrel-

sesmøde, hvor alle kunne deltage. 
   
3) Nyt fra NO DIG-gruppen og NO DIG-områdets kontrolordninger 
 
 Der havde været møde i kontroludvalgene under Kontrolordning for ledningsrenovering 

den 28. maj 2018. 
 
 I forbindelse med fornyelsen af optagelserne pr. 1. april 2018 var 2 strømpeforingssy-

stemer fra henholdsvis Inpipe Sweden AB og IST Skandinavia A/S blevet midlertidig 
udelukket på grund af manglende proceskontrol og gennemførelse af kontrolbesøg. 
Wicotec Kirkebjerg A/S havde fået et hvilende medlemskab med deres 2 rørspræng-
ningssystemer fra samme dato, der højest kunne vare i et år. 

 
VP Villy Poulsen A/S var blevet tilsluttet med Omega-liner stram foring og VP Over-
gangsprofil, begge overtaget fra NCC. Firmaet manglede kun et markbesøg i at blive 
tilsluttet med NCC’s tidligere system Saertex-liner strømpeforing.  
 
Aagaard Jensen A/S, Vejle havde overtaget rettighederne til system Alpha-liner strøm-
peforing fra de nye ejere af Ø. Mortensen ApS og havde søgt om optagelse med dette 
system. 
 
Kristian Friis fra DANVA havde været gæst på kontrolordningens årsmøde og havde 
foreslået et serviceeftersyn af Kontrolordning for ledningsrenovering.  
 
Kontroludvalget ville fremadrettet drøfte med firmarepræsentanterne og med DANVA 
om, på hvilke områder kontrolordningen kunne gøres bredere dækkende. Der var 
overvejelser om at opfordre nye kundeudpegende instanser til at blive repræsenteret i 
kontroludvalget. Det var særligt aktuelt, hvis der blev oprettet en Faldstammegruppe 
under Rørtekniksektionen. Kontroludvalget overvejede også at afskaffe indskudsbeta-
lingen på 60.000 kr. og erstatte den med en forudbetaling på kr. 50.000, hvori senere 
optagelsesomkostninger og andre brugerbetalinger kunne modregnes. 
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Peder Bjerre Jakobsen, der også havde deltaget i årsmødet og havde noteret sig, at 
Kr. Friis var kritisk overfor, at Dansk Byggeri foruden Kontrolordning for ledningsreno-
vering også lagde adresse til en anden ekstern kontrol af strømpeforinger gennem 
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. Der havde tidligere været talt om et møde mellem de 2 
kontrolinstanser. Han var nu blevet kontaktet af Holger Madsen, der var formand for 
bestyrelsen i Byggeriets Kvalitetskontrol A/S, og Holger Madsen var også interesseret 
i, at der blev holdt et sådant møde. 

 
Det blev aftalt, at Per Bjerregaard Jepsen skulle kontakte kontroludvalget og Rørcen-
tret og få nogle mulige datoer for et sådant møde efter sommerferien. 

 
 Der havde været kontroludvalgsmøde under Kontrolordning for styret boring og gen-

nempresning den 29. maj 2018.  
 
 Kommunalteknisk Chefforening havde helt uventet udpeget Johnny Andersen Elley, 

Frederikshavn Kommune, Park & Vej som deres ny repræsentant i kontroludvalget. Der 
kom nu en udskiftning i firmarepræsentationen i kontroludvalget, idet Christian Rønne i 
forbindelse med et jobskifte 1. juni 2018 fra Zacho-Lind A/S også forlod kontroludval-
get, hvor han ville blive erstattet af suppleanten Kim Petersen, NCC Danmark A/S.  

 
 Kontrolordning for styret boring og gennempresning havde aktuelt 20 tilsluttede firmaer 

med hver en metode til styret boring, idet Brdr. K. Hansen A/S netop havde frasolgt de-
res boreudstyr og derfor var blevet udmeldt. JL Styret boring v/John Ludvigsen, Gre-
vinge var under optagelse med en metode til styret boring. 

 
M.J. Eriksson A/S havde søgt om optagelse med en metode til mikrotunnelering. I den 
forbindelse var 3 andre tilsluttede firmaer, der også rådede over en metode til mikro-
tunnelering, blevet spurgt, om de var interesserede i en tilslutning, hvilket Entreprenør-
firmaet Østergaard A/S havde ytret interesse for. 
 
Per Bjerregaard Jepsen tilføjede, at der ikke for øjeblikket var et grundlag i Tekniske 
Bestemmelser for tilslutning af metoder til mikrotunnelering, så der forestod et udvalgs-
arbejde. Banedanmark var interesseret i at få grundlag for optagelse af både mikrotun-
nelering og pilotrørsmetode, fordi de blev brugt i Banedanmarks arealer. 
 
På årsmødet havde der været en livlig diskussion om, hvorvidt den berørte kunde skul-
le kontaktes i relation til boresag, der blev gennemgået under en ekstern kontrol. Kon-
troludvalget havde endnu ikke afsluttet sine overvejelser. Muligvis ville både kunde og 
udførende fremadrettet få tilsendt en auditrapport, når den eksterne kontrol var foregået 
under et markbesøg. Det gjorde også den nuværende kundeorientering mere aktuel. 
 
Thomas R. Nygaard havde endnu ikke fået lavet sit notat med forslag justeringer i 
Bygherrevejledningen samt i de 2 andre dokumenter for udbud for styrede boringer, der 
var udlagt på kontrolordningens hjemmeside. Han ville kontakte andre borefirmaer, 
eventuelt holde et møde med dem, for at høre om deres erfaringer med dokumenterne. 

 
 Peder Bjerre Jakobsen ville foreslå, at bestyrelsen fik en orientering fra Dansk Byggeri 

Juridisk afdeling om ændringerne i den kommende AB2018, men målrettet til Rørtek-
niksektionens område. Det kunne ske på et kommende bestyrelsesmøde. 

 
Per Bjerregaard Jepsen ville arrangere dette. 

 
4) Nyt fra TV-inspektionsgruppen og DTVK  
  
 TV-inspektionsgruppen holdt først bestyrelsesmøde den 14. august 2018, og DTVK-

kontroludvalget holdt møde den 26. juni 2018.  
 



    
   Side 5 af 7

 

 Bestyrelsen havde endnu ikke kunnet opnå enighed om en fornyelse af samarbejdsaf-
talen med DANVA, der ophørte med udgangen af 2016.  

 
 Der var gennemført et grundkursus 1/2018 for TV-operatører i dagene 4. – 7. februar 

2018 med 9 kursister. Der var udbudt et grundkursus 2/2018 i dagene 3. – 6. juni 2018, 
hvor der kun var tilmeldt 4 deltagere, men efter ønske fra de tilmeldende firmaer gen-
nemførtes dette grundkursus til en forhøjet betaling. 

 
 Udover aftalen med HCS A/S om deres kommende tilslutning til DTVK havde Sejersten 

Kloak Service A/S, Ølsted søgt optagelse i DTVK, men som det første firma uden om et 
medlemskab af TV-inspektionsgruppen.  

 
5) Opfølgning af sektionens indsatsområder/Medlemsarrangementer/Markedsføring 

 
Peder Bjerre Jakobsen omtalte en undersøgelse fra Miljøstyrelsen om omfanget af 
uvedkommende vand - UV, det ville sige vand, der fra omgivelserne trængte ind i af-
løbsnettet og endte i rensningsanlæggene. Der blev talt om UV på op til 200 mio. 
m3/år, svarende til 25-30 % af den samlede vandmængde, der gik gennem rensnings-
anlæggene og medførte en meromkostning på ca. 500 mio. kr. pr. år. Miljøstyrelsen 
havde vurderet, at det ud fra en isoleret økonomisk betragtning ikke kunne betale sig at 
gennemføre generelle tiltag til nedbringelse af UV.  
 
Desværre havde ”ingeniøren” brugt dette til en stor opsat artikel om, at det ikke kunne 
betale sig at reparere utætte kloakker, selvom UV kostede ekstra 500 mio. kr. om året.  
 
Peder Bjerre Jakobsen mente, at det var en isoleret del af rapporten, som var blevet 
pustet for meget op, og derfor skulle den imødegås af en anden artikel, der mere nu-
anceret beskrev Miljøstyrelsens rapport og dens konklusioner. Han ville foreslå, at 
Henrik Steen Hansen, Citat Kommunikation blev kontaktet med henblik på at få optaget 
en sådan artikel. Eventuelt skulle DANVA også kontaktes for at høre deres mening. 
 
Det blev aftalt, at Peder Bjerre Jakobsen skulle kontakte Henrik Steen Hansen, og at 
Miljøstyrelsens rapport og omtalte artikel i ”ingeniøren” skulle udsendes sammen med 
referatet. 
 
Peder Bjerre Jakobsen havde tidligere sendt Per Bjerregaard Jepsen et link til FKS-
Slamson A/S’s hjemmeside, hvor følgende kunne læses: ”FKSSlamson er medlem af 
NO-DIG Gruppen. Partlinere er underlagt NO-DIG Gruppens retningslinjer.”   
 
Per Bjerregaard Jepsen havde svaret tilbage, at der måtte være tale om en gammel 
tekst, fordi kontroludvalget for mindst 10-15 år siden havde opgivet at få punktreparati-
oner tilsluttet Kontrolordning for ledningsrenovering, fordi markedet ifølge firmaerne ik-
ke kunne bære omkostningerne ved en tilslutning. Al omtale af punktreparationer og 
part-linere blev derfor fjernet fra kontrolordningens hjemmeside. Af samme årsag forlod 
FKSSlamson A/S NO DIG-gruppen. 
 
Peder Bjerre Jakobsen kunne oplyse, at FKSSlamson A/S havde genoptaget aktivite-
terne med punktreparationer efter nogle års stilstand, og derfor var denne markedsfø-
ring misvisende. Han ville selv i første omgang tage kontakt til FKSSlamson A/S, men 
hjalp dette ikke, måtte kontroludvalget påtale den vildledende markedsføring. 

 
6) Økonomi 
 

Per Bjerregaard Jepsen gennemgik de udsendte budgetopfølgninger for Rørtekniksek-
tionen og NO DIG-gruppen. De vedtagne kontingenter for 2018 og deltagerbetalinger 
fra årsmødearrangementet var opkrævet, mens der stadigvæk ville komme udgifter i 
resten af året.  
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Der var ingen bemærkninger. 

 
7) Årsmøder og generalforsamling 2019   
 

Det fælles årsmødearrangement var afviklet i dagene 8. – 10. marts 2018 på Trinity 
Hotel & Konferencecenter i Fredericia. Der var udsendt referater af alle årsmøder og 
generalforsamlingen. 

 
 Per Bjerregaard Jepsen havde aftalt med Kabel- og Ledningssektionen, at Rørteknik-

sektionen m.fl. i 2019 skulle afvikle deres fælles årsmødearrangement i dagene 14.-16. 
marts 2019. TV-inspektionsgruppen ville foreslå, at det blev holdt på Haraldskær Sina-
tur Hotel & Konference, Skibetvej 140, 7100 Vejle 
 
Der var ingen indvendinger mod dette forslag. 

 
8) Forhold vedrørende eksterne samarbejdspartnere 
 

Thomas R. Nygaard var glad for, at han nu fik en ekstra repræsentant fra Rørteknik-
sektionen i bestyrelsen i Dansk Infrastruktur, der var brancheforeningen udadtil med 
vigtige kontakter til ministerier og styrelser. 
 
I øjeblikket foregik der en undersøgelse, der skulle afdække det uhensigtsmæssige i 
stop-and-go investeringerne i anlægssektoren. Forbilledet var Norge og Sverige med 
sådanne langsigtede anlægsinvesteringer. I Danmark havde man kun togfonden som 
et sådant eksempel, men det skulle gerne udvides til også at omfatte vejområdet. Det 
kunne også medvirke til at sikre, at danske firmaer igen kom i betragtning til de store 
projekter.  
 
Banedanmark havde sine udfordringer i problemer med signalerne, ikke mindst på 
Sjælland, hvor en ny jernbane endnu ikke var taget i brug. 
 
Thomas R. Nygaard ville opfordre medlemskredsen til at deltage i Dansk Instrukturs 
anlægsdag i september med deltagelse af hele 3 nordiske fagministre og til arbejdsmil-
jødagen senere på efteråret. 
 
Dansk Infrastruktur havde en dialog med Skat, der anså enkeltmandsfirmaers arbejde 
for en hovedentreprenør som et lønmodtagerforhold og ikke som en underentreprise 
med en momsregistreret virksomhed. 
 
Endelig havde Dansk Infrastruktur bedt Byggeriets Kvalitetskontrol A/S om deres bud 
på at gennemføre en række obligatoriske kurser, som det var blevet for dyrt at sende 
folk på hos Vej–EU. Udgifterne burde kunne reduceres med mindst 50 %. Dansk Infra-
strukturs branchedirektør Henrik Friis sad i øvrigt i Vej–EU’s bestyrelse. 

 
9) Arbejdsmiljø 
 

Peder Bjerre Jakobsen nævnte, at DANVA også havde fået sat fokus på arbejdsmiljø 
og sikkerhed. Forsyningerne havde mange ulykker, særlig faldulykker, der ramte forsy-
ningernes egne ansatte. 
 
Dennis Aamand omtalte farerne ved forgiftninger, når folk bevægede sig i kloaklednin-
ger. Ikke mindst i USA havde dette emne stor bevågenhed. Enhver overtrædelse af 
sikkerhedsbestemmelser, herunder også hvis andre ansatte ikke greb ind og stoppede 
farlige arbejder, kunne medføre fyringer fra ansættelsen. 
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Det blev aftalt, at emner på dette område, der skulle drøftes i enten bestyrelsen eller 
Dansk Byggeris Arbejdsmiljøudvalg, skulle sendes til henholdsvis Per Bjerregaard Jep-
sen og/eller Dansk Byggeri Arbejdsmiljø. 
 

10) Fastsættelse af næste møde 
 
Næste bestyrelsesmøde blev aftalt til 
 
Torsdag den 8. november 2018 kl. 10.00 i 
Dansk Byggeri. Nørre Voldgade 106, 1358 København K. 
 
I forbindelse med dette møde skulle der arrangeres en gennemgang af AB2018 tilpas-
set Rørtekniksektionens område. 
 
Bestyrelsen ville slutte af med en frokost på en nærliggende restaurant. 
 
Per Bjerregaard Jepsen ville forsøge at få bestilt plads på Rest. Schjønnemann.  

 
Bestyrelsen ville opfordre til, at afbud til et bestyrelsesmøde blev fremsendt omgående, 
når et bestyrelsesmedlem var blevet forhindret. Var der for mange afbud, skulle der 
findes en anden mødedato. Der var ikke hensigtsmæssigt at sende et afbud i minutter-
ne lige op til et bestyrelsesmøde, medmindre ganske særlige forhold var årsag til dette. 
 

11) Eventuelt 
 
Peder Bjerre Jakobsen havde endnu ikke fået holdt mødet med Dansk Byggeris ledel-
se angående sekretariatsbetjeningen af Rørtekniksektionen. Han så fortsat gerne, at 
også andre bestyrelsesmedlemmer deltog. Mødet var uden deltagelse af Per Bjerre-
gaard Jepsen. 

 
 
 
 
 
 
 


