Kloakmester fra Odder bliver første certificerede tv-operatør
Sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion har lanceret en certificeringsordning og for nylig
modtog den første virksomhed certifikatet.
Onsdag den 16. juni 2010 blev Ørting Entreprenør- & Kloakservice A/S som den første
virksomhed, certificeret i sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion. Forinden har to af
firmaets medarbejdere – Villy Bengtsen og Martin Ilsøe – gennemgået en grundig 4-dages
basisuddannelse efterfulgt af et 1-dags certificeringsforløb. Begge uddannelsesforløb har været på
VIA UC i Horsens.
- Vi er glade for certificeringen, og det har været et spændende forløb at deltage i – både
uddannelses- og certificeringsforløbet. Men også arbejdet frem til og selve kontrolbesøget har
været en god proces, fortæller Villy Bengtsen, der udover at være tv-operatør også er firmaets
tekniske ansvarlige på kloakområdet.
Både Villy Bengtsen og firmaets indehaver Bjarne Ilsøe er overbeviste om, at en
certificeringsordning der udelukkende er fokuseret på de arealer, hvor der samtidig er krav om
autorisation ved udførelse af kloakarbejde, har en fremtid.
- Vi modtager oftere henvendelser fra kunder – forsikringsselskaber, boligforeninger og private –
der efterspørger tv-operatørarbejde, der er underlagt en certificeringsordning”, fastslår Bjarne
Ilsøe. Begge glæder sig til at arbejde under den nye certificeringsordning og kontakten til
sammenslutningen.
Udover Villy Bengtsen modtog andre 10 tv-operatører ligeledes deres tv-operatørcertifikat. Det
betyder nu, at indenfor en overskuelig fremtid vil op mod 10 virksomheder få udleveret deres
virksomhedscertifikat.
- Vi forventer at mellem 60 og 80 personer gennemgår uddannelsen i 2010, og det er vores håb at
mellem 25 og 30 virksomheder vil blive certificeret i indeværende år – gerne med flere tvoperatører ansat, siger Hans Henrik Kristensen, der er sekretær i Sammenslutningen
Kloakmestrenes TV-Inspektion. Afslutningsvis oplyser Hans Henrik Kristensen, at der udover VIA
UC tillige er mulighed for uddannelserne på Selandia CEU og AMU-Aalborg
Faktaboks:
Sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion er en certificeringsordning, der er stiftet af de
tre foreninger Kloaksektionen under Dansk Byggeri, Danske Kloakmestre samt Danske
Maskinstationer og Entreprenører og har tilsammen flere end 1.000 autoriserede
kloakmesterfirmaer.
Begrundelsen for etableringen af Kloakmestrenes TV-Inspektion er et ønske om at højne
kvaliteten af det samlede tv-inspektionsarbejde, der udføres i Danmark. Sammenslutningens
formål er blandt andet at arbejde for, at tv-inspektionsarbejde udføres troværdigt og pålideligt
ligesom sammenslutningen arbejder for, at tv-inspektion af privates kloakinstallationer og afløb
skal ske med et fast interval eller – mest optimalt – bliver en del af Huseftersynsordningens
tilstandsrapport.
Kontakt:
Villy Bengtsen, Ørting Entreprenør- & Kloakservice A/S på mobilnr. 24 67 74 88

Hans Henrik Kristensen, sekretær i sammenslutningen Kloakmestrenes TV-Inspektion på
telefonnr. 72 16 02 92 eller mobilnr. 20 67 21 12.

