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Indledning
Hermed udkommer det første nyhedsbrev fra certificeringsordningen Kloakmestrenes TVInspektion. Formålet med nyhedsbrevet er, kort at informere om hvad der arbejdes med i
certificeringsordningen, samt hvad der rør sig på hele TV-inspektions området. Målet er, at
nyhedsbrevet fremover skal udkomme jævnligt ca. 2-4 gange årligt.

Status på Kloakmestrenes TV-Inspektion
Bestyrelsen i Kloakmestrenes TV-Inspektion har i tiden, der er gået arbejdet intens på at få
opbygget en certificeringsordning, der har som hovedformål at højne kvaliteten af udførte TVinspektioner indenfor autorisationsområdet. I opbygningsfasen er kræfterne hovedsageligt lagt i at
få uddannet og certificeret TV-operatørerne, som er grundlaget for virksomheder kan blive
certificeret. Interessen for uddannelsen har været over alt forventning.
I den kommende tid vil alt kraft blive lagt i at få selve driftsfasen på skinner herunder afholdelse af
opfølgningskurser, som vi nu har fået indhentet tilstrækkelig erfaring til at kunne afholde. Også
opfølgning på indkaldelse af medier samt kontrol af disse vil blive systematiseret, så vi fremover
sikre, at kravspecifikationerne bliver overholdt, og at tilbagemeldingerne fra kontrollerede medier
kan danne grundlag for den vigtige erfaringsopsamling i virksomhederne.

Brush-up kurser
Den 2. maj afholdes det første opfølgningskursus i Kloakmestrens TV-inspektion. Herefter udbydes
opfølgningskurserne efter behov. Planen er at der udbydes endnu et kursus før sommerferien.
Kurserne er møntet på de certificerede TV-operatører, der tilknyttet certificerede virksomheder.

Møde med forsikringsselskaber
Nu har ordningen endelig opnået et medlemstal, der gør, at vi kan tage en mere seriøs dialog med
forsikringsselskaberne. Bestyrelsen er derfor netop ved, at planlægge en møderække med i første
omgang de største forsikringsselskaber med henblik på, at få selskaberne til at drage nytte af de
store fordele, der er ved at benytte certificerede virksomheder i forbindelse med TV-inspektion til
skadesbehandling.
Mødet med det første forsikringsselskab er netop afholdt, hvilket var en meget positiv oplevelse.
Selskabet samlede sagsbehandlerne i bygningsafdelingen til en dialog med to repræsentanter fra
Kloakmestrenes TV-Inspektion om bl.a. udfordringerne i forbindelse med klassificering af
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rørskader og fordelene ved at benytte certificerede virksomheder til udførelse af TV-inspektioner.
Repræsentanterne fra selskabet var meget positivt indstillet overfor certificeringsordningen. Der
blev på mødet givet udtryk for, at de så perspektiver i at benytte certificerede virksomheder, og at
de ville arbejde videre med denne mulighed. Vi følger naturligvis op på dette.
Vi ser frem til at få dialogen i gang med andre forsikringsselskaber.
Ligeledes har vi også konstateret at nogle kommuner er begyndt at henvise til ordningen i
forbindelse med udbud af kloakprojekter, hvilket er positivt.

Folder til virksomhedernes kunder
Sammenslutningen er ved at få udarbejdet en A5 folder som certificerede virksomheder frit kan
bruge i forbindelse med deres markedsføring. Folderen fremsendes hurtigst mulig som pdf-fil og
kan herefter eventuelt printes, vedhæftes tilbud eller benyttes på hjemmeside.

Udstilling: Kloak fagmessen i Brædstrup
For skabe mere synlighed om Kloakmestrenes TV-Inspektion havde sammenslutningen bl.a. en
stand på kloak-fagmessen i Brædstrup sidst i marts. Standen var godt besøgt, og flere
virksomheder viste stor interesse for ordningen.

Sekretariatet
Sekretariatet har skiftet adresse til Nørre Voldgade 106, Postboks 2125, 1015 København K. tlf. 72
16 02 25, mailadressen er info@kloakmestrenestvinspektion.dk. Fremover vil Rie Mayland Nielsen
varetage sekretariatsfunktionen da Hans Henrik Kristensen er overgået til anden funktion.

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.

Afslutning
Bestyrelsen vil gerne takke de ”Pioneer” ca. 35 virksomheder, der allerede nu har meldt sig ind i
ordningen. I er og bliver ”prøveklud” for alle de aktiviteter, som gøres første gang herunder
uddannelse, certificering, opfølgningskurser og indkaldelse af medier mv. Vi arbejder hele tiden på
at forbedre procedurerne for de forskellige aktiviteter, så vi sikre en troværdig ordning. Målet er
at tilsluttede virksomheder skal være de bedste indenfor TV-inspektion på autorisationsområdet
og at Kloakmestrenes TV-inspektion bliver en anerkendt og fortrukken certificeringsordning
indenfor TV-inspektion på autorisationsområdet, hvilket vi er godt på vej til.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

