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Indledning
Hermed udkommer nyhedsbrev fra certificeringsordningen Kloakmestrenes TV-Inspektion.
Formålet med nyhedsbrevet er, kort at informere om, hvad der arbejdes med i
certificeringsordningen, samt hvad der generelt sker på TV-inspektionsområdet.

Efterspørgsel på certificeret TV-inspektion
Det er med glæde, at vi nu oplever en øget
efterspørgsel på certificeret TV-inspektion. Flere
kunder kan tydeligvis se gevinsten i at få TVinspektion udført af uddannede operatører og
virksomheder.
Vi har den seneste tid fået flere tilbagemeldinger
fra medlemmer, som oplever at kunderne stiller
krav om, at man er tilsluttet en anerkendt og
landsdækkende certificeringsordning, når der skal
udføres TV-inspektion, herunder klassificering og
rapportering af eventulle rørskader og kloakkernes tilstand.
Vi kan som det seneste konstatere, at et af landets største forsikringsselskaber nu har stillet krav
om, at håndværktaksatorer og deres underleverandører, som udfører TV-inspektion, skal være
med i en landsdækkende certificeringsordning. Derudover ved vi, at også flere boligselskaber og
kommuner stiller krav om certificering, hvis man som kloakmester skal udføre TV-inspektion. Vi
har også en begrundet fornemmelse af, at andre kunder i den nærmeste fremtid vil begynde at
stille krav om certificering.
Udover ovennævnte eksempler er det standard i langt de fleste udbud og byggerier, hvor der
indgår TV-inspektion, at dette skal udføres af virksomheder, der er med i en kontrolordning. Her
ved vi fra flere tilfælde, at medlemmer af Kloakmestrenes TV-inspektion lever op til disse krav.

Bekæmpelse af rotter
Der har på det seneste været stor fokus på bekæmpelse af rotter. Over hele landet er rigtig mange
kloakmestre beskæftiget med at fejlfinde og reparere rotteskader. Som bekendt for de fleste er en
ny bekendtgørelse nr. 696 ”Bekendtgørelse om forebyggelse og bekæmpelse af rotter” trådt i
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kraft. Det betyder blandt andet, at personer, der skal montere rottespærrer enten skal være
uddannet autoriseret rottebekæmper eller erhverve sig det særlige rottespærrecertifikat på et etdags kursus. En vigtig opgave ved forebyggelse og bekæmpelse af rotter i kloakkerne er, at
undersøge hele kloaksystemet, fejlfinde og kvalitetssikre. Her er udførelsen af TV-inspektion og
røgprøver anbefalede værktøjer.
Af bekendtgørelsens § 11 fremgår det, at Kommunalbestyrelsen kan meddele en grundejer påbud
om undersøgelse samt udførelse af de fornødne foranstaltninger i forbindelse med bekæmpelse af
rotter.
Desværre oplever flere kommuner, at når kloakmestrene udfører TV-inspektion i forbindelse med
rotteskader, så undersøges ledningen kun til det første hul, hvilket ikke er tilstrækkeligt. Det er
derfor vigtigt, at hele kloaksystemet undersøges, når der er tale om rottebekæmpelse. Og at det
kan dokumenteres, at det er sket. Det må forventes, at TV-inspektion kommer til at spille en
væsentligt større rolle fremover ved forebyggelse og bekæmpelse af rotter.

Markedsføringsindsats
Hen over foråret og sommeren vil vi øge markedsføringsindsats omkring Kloakmestrenes TVinspektion. De betyder blandt andet, at der vil blive udarbejdet nyt pressemateriale, som kan
benyttes af de tilsluttede virksomheder ligesom ordningen vil fortsætte indsatsen overfor
forskellige kundegrupper.
Derudover vil ordningen i højere grad udnytte sin position på internettet, hvor Kloakmestrenes TVinspektion ligger som en af de øverste på listen, når man søger på TV-inspektion. Det skal være
nemmere, at finde de tilsluttede virksomheder på hjemmesiden. Derved får potentielle kunder
nemt ved at finde virksomheder, som er eksperter i TV-inspektion, og det har naturligvis stor
værdi for virksomheder tilsluttet Kloakmestrens TV-inspektion.

Opfølgningskurser
Det er igen ved at være tid til de obligatoriske
opfølgnings- og gengodkendelseskurser.
I år udbydes og afholdes kurserne således:
- 3. juni på Sjælland
- 12. juni i Jylland
Sæt allerede nu kryds i kalenderen. Der vil
snarest muligt blive udsendt særskilt indkaldelse
og program med blanket for tilmelding.
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Indsendelse af medier
Medier skal indsendes i overensstemmelse med de gældende regler – altså 2 gange årligt
henholdsvis pr. 1. juli og 1. januar. Alle opfordres til at overholde fristerne, da det er meget
tidskrævende og dyrt at rykke for disse.
Vi har oplevet eksempler på, at nogle har indsendt tomme lister, da virksomheden ikke har udført
nogle TV-inspektioner i perioden. Vi skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der jf.
kravspecifikationerne minimum skal udføres 4 TV-inspektioner årligt eller alternativ opnås
recertificering. Hvis der mod forventning udføres TV-inspektioner uden at sekretariatet oplyses
herom, anses dette for et alvorlig brud på kravspecifikationerne og vil medfører øjeblikkelig
eksklusion af ordningen.

Brug af Logo
Ordningens logo må naturligvis kun benyttes af certificerede virksomheder.
Vi har oplevet enkelte virksomheder, der ikke har været klar over dette, og
bedt dem om at stoppe med at benytte logoet. Vi overvejer i øjeblikket
mulighederne for at tilpasse logoets design – fx med andre baggrundsfarver.

Hjemmeside
Ordningens hjemmeside er www.kloakmestrenestvinsepktion.dk Her finder du oplysninger om
certificerede virksomheder, ordningens kravspecifikationer, uddannelse, priser mv.
Tilsluttede virksomheder bedes kontrollere, om virksomhedsoplysningerne er korrekte. Hvis der er
ændringer rettes henvendelse til Lotte på mailadressen nedenfor.

Sekretariatet
Sekretær for Kloakmestrenes TV-inspektion er Mikael Mortensen, Nørre Voldgade 106, Postboks
2125, 1015 København K. tlf. 72 16 01 92, mailadressen er info@kloakmestrenestvinspektion.dk.
Henvendelser vedrørende kurser, kontrol af medier og fakturering kan desuden rettes til Lotte
Baungaard Sørensen, Ådalen 13A, 6600 Vejen tlf. 72 16 02 40 eller via mailadressen
info@kloakmestrenestvinspektion.dk.

Med venlig hilsen og god sommer
Kloakmestrenes TV-Inspektion

