
Vi henvender os til dig, fordi du er selvstændig, autori-

seret kloakmester, og vi vil gerne invitere dig med i vo-

res faglige fællesskab i Kloaksektionen i Dansk Byggeri.

Med i alt omkring 5.700 medlemmer favner Dansk Byg-

geri bredt i branchen. Vi består af i alt 29 faglige sekti-

oner, og Kloaksektionens medlemmer udgør en væsent-

lig faktor i organisationens faglige arbejde og udvikling.

Med et medlemskab i Kloaksektionen i Dansk Byggeri er 

din virksomhed overenskomstdækket og omfattet af 

Byg Garanti. Men du får mere end det.

Du bliver en del af et fællesskab, der varetager lærlin-

geuddannelse, efteruddannelse, lederuddannelse og 

medarbejderudvikling.

På Kloaksektionens hjemmeside og via nyhedsbreve bli-

ver du opdateret, hvis der sker væsentlige ændringer i 

krav og regler, der berører kloakfaget. Og du får gode 

priser på kurser, arbejdsmiljøhåndbog og kvalitetssik-

ring.

Kig forbi vores hjemmeside og se, hvor meget et med-

lemskab kan give dig. www.kloaksektionen.dk

Lars E. Andersen

formand for  

Kloaksektionen

Det betaler sig at være med

Bliv en del af Kloaksektionen og dermed Danmarks 
største erhvervs- og arbejdsgiverorganisation  
indenfor byggeri og anlæg 



Hvad koster det?
Kontingentet til Dansk Byggeri består af grundkontingent, 

lønsumskontingent og kontingent til den eller de faglige 

sektioner i Dansk Byggeri, man er medlem af.

 2  Optagelsesgebyret er et engangsbeløb på 3.000 kr.

 2  Grundkontingentet til Dansk Byggeri er 6.000 kr årligt. 

 2  Lønsumskontingent til Dansk Byggeri er 0,36 % årligt af 

lønsum indtil 50 mio. kr.

 2  Grundkontingentet til Kloaksektionen er 900 kr årligt

 2  Lønsumskontingentet til Kloaksektionen er 0,03 % årligt

Det kan du spare
Byggeriets Kvalitetskontrol

Byggeriets Kvalitetskontrol er godkendt af Sikkerhedsstyrel-

sen til at efterprøve og godkende de lovpligtige kvalitets-

styringssystemer hos autoriserede kloakmestre.

Medlemmer af Dansk Byggeri får rabat på godkendelse af 

kvalitetsstyringssystemer, ajourføringskurser for kloakme-

stre samt indkøb af normer og standarder.

Se mere på www.byggekvalitet.dk

Kloakmestrenes TV-Inspektion

Foreningen af certificerede tv-operatører er kendetegnet 

ved, at det kun er autoriserede kloakmestervirksomheder, 

der kan være medlem. Kloakmestrenes TV-Inspektion blev 

stiftet på initiativ af Kloaksektionen i et samarbejde med 

Danske Kloakmestre og Danske Maskinstationer og Entre-

prenører.

Medlemmer af de tre stiftende foreninger betaler et redu-

ceret optagelsesgebyr og kontingent i forhold til ikke-orga-

niserede kloakmestre.

Se mere på www.ktvi.dk

Byg Garanti

Som medlem af Kloaksektionen er dit firma dækket af den 

landskendte Byg Garanti. Det vil sige, at når du udfører klo-

akarbejde for private forbrugere, er du samtidig sikret, at 

arbejdet er omfattet af Byg Garantiordningen. Det giver 

dine kunder en 5-års garanti med op til 100.000 kr i garan-

tisum pr. byggesag. Se mere på www.byggaranti.dk

Kloaksektionens Arbejdsmiljøhåndbog

Som medlem af Kloaksektionen kan du erhverve dig "Klo-

akmesterens Arbejdsmiljøhåndbog" med en fordelagtig 

abonnementsordning.



Telefoni, hjemmeside, brændstof, arbejdstøj og hotel

Medlemmer af Dansk Byggeri kan desuden opnå rabat på 

telefoni, brændstof og mange andre produkter, hvor vi har 

fordelagtige aftaler. På diesel sparer du fx over en krone pr 

liter. Se mere på www.danskbyggeri.dk/rabat

Forsikringer du kan stole på

Dansk Byggeri har en aftale med Byggeriets Forsikrings- 

service, der tilbyder skræddersyede forsikringer til byggeri-

ets virksomheder.

Til den nystartede kloakmester tilbyder selskabet desuden 

en helt specielt udviklet "startpakke" til en særdeles  

attraktiv præmie.

Du kan læse mere om forsikringsprodukterne på  

www.bygfs.dk

10.000 kr pr mæglingssag

Som medlem af Dansk Byggeri kan du få eventuelle tvister 

og konflikter behandlet i det arbejdsretlige system. Vi yder 

den nødvendige rådgivning og bistand uden omkostninger 

for din virksomhed. Til sammenligning koster en typisk 

mæglingssag op til 10.000 kr, hvis du køber den arbejds-

retslige ekspertise hos en advokat. Uden en advokat kan 

det bliver meget dyrere.

Op til 50 øre pr time pr medarbejder

Med et medlemskab undgår du tiltrædelsesoverenskomster 

med fagforbundene. Du skal fx ikke betale det særlige  

bidrag til Byggeriets Uddannelsesfonde på op til 50 øre/time 

pr medarbejder. Læs mere på  

www.danskbyggeri.dk/overenskomster

300-600 kr pr ansat på feriekortordning

Dansk Byggeri giver også likviditetsmæssige fordele, idet  

du ikke skal betale feriepenge på forskud hver måned. Det 

giver en besparelse på kassekreditten, der afhængigt af 

renteniveauet kan opgøres til 300-600 kr pr år pr ansat 

med Dansk Byggeris feriekortordning.

Mikael Mortensen er konsulent for Kloaksektionen i Dansk 

Byggeri og står ud over den daglige sekretariatsdrift  

for udviklingen og ledelsen af sektionens projekter,  

samt at synliggøre sektionens interesser og synspunkter  

i fag- og dagpressen.

mmo@danskbyggeri.dk

Kontakt

Klik ind på
www.kloaksektionen.dk



Dansk Byggeri er erhvervs- og arbejdsgiverorganisationen inden for byggeri, anlæg  
og byggeindustri. Med omkring 5.700 medlemmer spænder organisationen bredt  
geografisk og fagligt og dækker alle led i byggeprocessen. Dansk Byggeris hoved- 
opgaver er at opnå erhvervspolitisk indflydelse, deltage i den offentlige debat, yde 
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kvalitetsbevidst firma med speciale i kloakarbejde ser 
positivt på fremtiden

er det helt naturligt at være medlem af Kloaksektionen, 

fordi de taler erhvervets sag i offentligheden og er hørings-

partner i det lovgivende arbejde. Kloaksektionen holde mig 

holder mig ajour med viden om nye love og regler, og giver 

mig information om efteruddannelse og kurser, som kan 

være interessante for mig.

Desuden giver medlemskabet mig nyttig viden om nye reg-

ler og love, der indføres i bygge- og anlægsbranchen og 

der er også gode rabataftaler i Dansk Byggeri - fx på diesel 

og telefonabonnement.

Desuden tiltaler det mig meget at være en del af et uaf-

hængigt fagligt fællesskab, der arbejder for at styrke vore 

interesser indenfor kloakområdet. Så for mig er regnestyk-

ket positivt på bunden - mit medlemskab af Kloaksektio-

nen i Dansk Byggeri giver mig værdier for mere end det 

kontingent, jeg betaler. 

- Henning Bagge Larsen, Sørbylille Entreprenør Service

Henning Bagge Larsen fra Sørbylille Entreprenør Service 

lægger stor vægt på at sætte kunden i centrum og levere et 

fagligt godt arbejde med høj kvalitet. Sørbylille Entreprenør 

Service har flere fagområder, men kloakarbejde fylder en 

del i virksomhedens ordrebøger. 

Da der er en del private kunder iblandt, så finder Henning 

det naturligt at virksomheden kan sætte et "Byg Garanti" 

logo på firmaets brevpapir og fakturaer - og selvfølgelig 

også skilte med dette på hjemmesidens forside.

Kloakarbejde er et af de me-

get få fagområder i Dan-

mark, som kræver en autorisation - 

og det forpligtiger til at jeg holder 

mig opdateret i faget. Arbejdet for-

andrer sig på flere områder - blandt 

andet fordi klimaet har opført sig 

voldsommere på det seneste. For mig 


