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KLOAKSEKTIONEN GIVER DIG 
RÅDGIVNING, SYNLIGHED  
OG ET STÆRKT FÆLLESSKAB

TRE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE MEDLEM AF KLOAKSEKTIONEN:

 > Du kommer i centrum: Du får vejledning om bl.a. lærlinge og efteruddannelse, 
teknisk udvikling, overenskomster og personalejura. Kloaksektionen hjælper 
dig også med certificeringer, garantiordninger, normer og standarder, f.eks. DS 
432.

 > Du bliver hørt: Med en samlet branche i ryggen bliver din stemme hørt. Vi sæt-
ter dine udfordringer og dine ønsker på den politiske dagsorden – og dét gælder 
både  kloak- og afløbsbranchen, hele bygge- og anlægssektoren og Danmarks 
erhvervsliv generelt.

 > Du bliver opkvalificeret: Du får medlemsrabat på de obligatoriske ajourførings-
kurser, som alle kloakmestre har interesse i. Du får også adgang til bl.a. kurser, 
konferencer og webinarer fra DI Byggeri og DI.

KLOAKSEKTIONES MEDLEMSAKTIVITETER OG YDELSER OMFATTER BL.A.:

 > Ajourføringskursus for kloakmestre

 > Juridisk hjælp vedrørende arbejdsgiver- og brancheforhold

 > Seneste nyt om virksomhedsdrift, udvikling, uddannelse m.m.

 > Rabat hos Byggeriets Kvalitetskontrol

 > Ret til at markedsføre dig med Byg Garanti

KLOAKSEKTIONEN  
samler virksomheder inden  
for kloak- og afløbsarbejde,  
tv-inspektion og relaterede 
aktiviteter. Vi varetager de 
politiske, kollegiale og faglige 
interesser i branchen og 
udpeger repræsentanter til  
råd, nævn og udvalg.

Vi er en del af DI Byggeri og 
DI. Samlet står vi stærkt, når vi 
arbejder for optimale vilkår 
vedrørende bl.a. arbejdsmar-
ked og uddannelse, udbud og 
Offentlig Privat Samarbejde 
samt politisk bestemte ram-
mevilkår.
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KLOAKSEKTIONEN ARBEJDER FOR AT 
UDVIKLE DIN VIRKSOMHED OG DIN BRANCHE

VI STILLER SKARPT PÅ:
Faglighed, fornyelse og produktivitet

 > Vi styrker samarbejde og sammenhold blandt vores 
medlemmer.

 > Vi bistår med at holde et højt uddannelsesniveau 
fra lærling til øverste leder.

 > Vi giver klar og anvendelig viden om bl.a. arbejds-
miljøregler, kvalitetssikring, normer og standarder.

 > Vi har fokus på kvalitet og autorisation. Medlem-
mer af Kloaksektionen skal have en autorisation og 
auditeres af Byggeriets Kvalitetskontrol.

 > Vi driver certificeringsordningen Kloakmestrenes 
TV-inspektion, der sikrer høj inspektionskvalitet 
indenfor det kloakautoriserede område.

Brede samarbejder til gavn for din virksomhed

 > Vi samarbejder konstruktivt – også med verden 
omkring os. Vi opnår og deler gode resultater, vi-
den og inspiration i samspil med f.eks. andre er-
hvervsorganisationer, uddannelsessteder, myndig-
heder og medier.

Politisk forvaltning og regulering

 > Vi arbejder for en offentlig administration med fo-
kus på fair og anvendelige løsninger og færre admi-
nistrative byrder.

 > Vi er repræsenteret i råd, nævn, udvalg og organisa-
tioner, hvor vi arbejder for medlemmernes interes-
ser.

 > Vi kæmper for lettere adgang til at deltage i offent-
lige udbud og Offentlig Privat Samarbejde.

 > Vi arbejder for, at TV-inspektion bliver en del til-
standsrapporten ved hushandel.

Synliggørelse af branchens værdiskabelse

 > Vi viser, at vores branche er en del af løsningen, når 
Danmark skal sikre infrastruktur, boliger og natur 
mod øgede mængder regn- og spildevand.

 > Vi fremmer kendskabet til de spændende uddan-
nelses- og jobmuligheder i branchen og deltager 
hvert år ved DM i Skills.
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Kloaksektionen arbejder for, at vores kloakmestre og -entreprenører altid vil være det foretrukne 
valg, når kloakering og afløb indgår i anlægsarbejder i Danmark – uanset om bygherren er en privat 
entreprenør, en offentlig udbudsgiver eller en privat husejer, der skal have udført en mindre op-
gave.

Vores medlemmer skal kunne uddanne og rekruttere de bedste medarbejdere fra lærling til leder, 
så den danske kloak- og afløbsbranche kan blive ved med at ligge forrest – også i konkurrence med 
dygtige kolleger fra andre EU-lande.

Vi hylder forskelligheden blandt vores medlemmer, der både tæller dem, der ”bare vil være med i 
klubben” og dem, der går all in og søger indflydelse overalt, hvor vi kan hjælpe med at gribe mulig-
heden. Vi har plads til både den klassiske kloakvirksomhed, til tv-inspektørerne og til mere bredt 
favnende entreprenører.

Kontingent: Der opkræves et grundkontingent på 900 kr. og hertil et lønsumskontingent på 0,03 
pct.

Tilknytning og kontingenter til DI, DI Byggeri og andre foreninger og sektioner administreres og 
opkræves af disse.

Få mere at vide om vores branche og vores muligheder på www.kloaksektionen.dk. 

DU ER VELKOMMEN 
TIL AT KONTAKTE:

Lenette Møller Jensen
Chefkonsulent
Mail: lemj@di.dk
Tlf.: 3377 3636
Mobil: 5044 0416

BLIV MEDLEM
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https://www.danskindustri.dk/
http://www.kloaksektionen.dk

