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Årsmøde 2021 
Torsdag den 11. marts 2021 kl. 9.30-10.00 
 
 
Skriftlig beretning 2020 Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrol-
ordning (DTVK) 
 
 

Status 
DTVK har i 2019 og 2020 oplevet en stor fremgang i tilslutningen, og der er i dag  
44 tilsluttede firmaer med 159 operatører med aktive certifikater samt et enkelt under opta-
gelse. Der er blevet indrapporteret 296.380 ledningsstrækninger til kontrol, hvoraf 16.489 
(5,6 pct.) ledningsstrækninger er blevet kontrolleret. 
 

Kontroludvalget  
Siden årsmødet i 2020 har kontroludvalget haft følgende sammensætning: 
 
• Formand Bo Laden – Aalborg Forsyning A/S – DANVA 
• Inge Faldager, Rørcentret, Teknologisk Institut – Teknologisk Institut 
• Vagn Knudsen – FKSSlamson A/S – TV-inspektionsgruppen 
• Ove Kjærsgaard, NIRAS – Foreningen af Rådgivende ingeniører 
• Morten Aaby Nielsen – Vesthimmerlands Forsyning A/S – DANVA 
• Morten Helleskov, Kaj’s TV-inspektion A/S – TV-inspektionsgruppen 
• Ole Fritz Adeler, HOFOR - forsyningsselskab 

 
De tekniske konsulenter: 
• Peter Hjortdal, Aarhus Vand A/S 
• Morten Steen Sørensen, Aalborg Forsyning A/S  
• Helle Holm Jørgensen, Vejle Spildevand A/S 
• Maj Britt Damgaard, Novafos 
 
Sekretariatet: 
• Trine de Fine Skibsted, DI Dansk Byggeri. 
 
DTVK’s tekniske konsulent Allan Møller gik på pension i efteråret 2020. Ligeledes gik 
DTVK’s sekretær Per Bjerregaard Jepsen på pension ved udgangen af september 2020 og 
er blevet afløst af Trine de Fine Skibsted.  
 
Siden 27. maj 2014, hvor Forsikring & Pension meddelte, at de havde besluttet at trække sig 
som kundeudpegende instans til kontroludvalget, har der været en vakant post. Lige siden 
har kontroludvalget arbejdet på at finde en ny kundeudpegende instans. Men bestræbel-
serne er nu stillet i bero, men vi holder fortsat en plads åben. 
 
Kontroludvalget har i 2020 holdt tre møder i januar, august og oktober. Grundet COVID-19 
har to af møderne været afholdt digitalt. Kontroludvalget forventer fremover at afholde et digi-
talt møde og to fysiske møder årligt. Derudover har kontroludvalget holdt et fælles strategise-
minar med TV-inspektionsgruppens bestyrelse i juni og et opfølgende seminar i november.  
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DTVK’s vedtægter og økonomi 
Hele driften af DTVK, herunder også aflønningen af de tilknyttede konsulenter, sker via TV-
inspektionsgruppens regnskab. DTVK-kontroludvalget har dog kompetencen til at ansætte 
og afskedige konsulenter samt til at optage og udelukke TV-inspektionsfirmaer fra DTVK.  
 
DTVK’s del af regnskabet har givet et noget større overskud end forventet, hvilket bl.a. skyl-
des, at der har være færre omkostninger til kontroludvalgsmøder og markedsføring. Endelig 
er driftsomkostningerne til de tekniske konsulenter blevet lavere end forventet.  
 
Bestyrelsen for TV-inspektionsgruppen har besluttet, at kontingentsatserne i 2021 er uæn-
drede ift. 2020.  
 

DTVK’s tekniske bestemmelser 
DTVK fik senest revideret de Tekniske Bestemmelser i 2018. Der vil på årsmødet 2021 blive 
præsentere et udkast til nye Tekniske Bestemmelser, som træder i kraft pr. 1. juli 2021.  
 
De nye Tekniske Bestemmelser er revideret ift.: 
 
• TV-inspektionsfirmaet skal indsende alle TV-inspektionsarbejder, der er udført med sam-

tidig dokumentation i form af film og xml-fil, til kontrol i DTVK. Undtaget er udelukkende 
opgaver, hvortil der ikke udføres samtidig dokumentation, fordi TV-udstyret er anvendt 
som støtteværktøj ved forundersøgelser, overvågning eller lokalisering (afsnit 3). 

• Krav til XML udvekslingsformatet skal indgå som et kontrolpunkt i tjeklisten under fremti-
dige optagelsesbesøg (afsnit 3.6). 

• Som følge af Kontroludvalgets beslutning om anvendelse af DanDasTV i kontrolarbejdet 
udgår sidste afsnit 5.3. 

• Det er blevet præciseret i bilag B, afsnit 3.3, at skærmteksten kortvarigt skal indeholde 
følgende oplysninger om stilplacering og observationer ved forekomst.  
 

Det overvejes derudover, om det er muligt at sanktionere ved fejl i XML-formatet. En mulig 
tilgang er, at hvert firma udpeger en XML-koordinator, som har ansvaret for firmaets XML-
formater, og der indføres en klippekortsordning, hvor den XML-ansvarlige efter fx tre klip/fejl 
inden for en given periode skal op til en ny prøve. Kontroludvalget arbejder i øjeblikket på 
den præcise formulering heraf.    
 

Kursusvirksomhed 
Der er i 2020 blevet udbudt fire grundkurser (maj, juni, september og november) med i alt 31 
kursister.   
 
I 2021 vil der blive gennemført to grundkurser. Ét i april/maj og ét i september, hvor grund-
kurset i foråret grundet COVID-19 vil være virtuelt og afsluttes med et fysisk 1-dagsseminar. 
På baggrund af erfaringerne i foråret, vil der blive taget stilling til formatet for kurset i septem-
ber. Tilmeldingsproceduren er blevet digitaliseret, så det er muligt at tilmelde sig kurserne via 
DI Dansk Byggeris hjemmeside. 
 
Der har været en udfordring med, at nogle kursusdeltagere ikke har haft den nødvendige er-
faring inden kursusstart. Dvs. at deltageren inden kursusstart ikke:  
 
• Har mindst 3 måneders erfaring under tilsyn af en certificeret TV-operatør i et DTVK-

medlemsfirma eller 
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• Har udført TV-inspektion i mindst 1 år i et kommende medlemsfirma uden certificerede 
TV-operatører. 
 

Ovenstående er desværre ikke blevet respekteret, og det har været nødvendigt at ind-
skærpe, at en deltager vil blive hjemsendt fra kurset mod fuld betaling, hvis ikke forudsætnin-
gerne har været opfyldt. 
 
Efteruddannelse 2020 blev holdt den 16. januar 2020 med 35 deltagere. I år er efteruddan-
nelsen flyttet til den 28.-29. maj pga. COVID-19, hvor det obligatoriske program vil blive gen-
nemført om dagen den 28. maj. Der har længe været et ønske fra TV-operatørerne, at der 
gives mere tid til netværk. Efteruddannelsen er derfor blevet udvidet med en middag om afte-
nen og med mulighed for overnatning.  
 
Allan Møller har frem til sin pensionering været den gennemgående kursusleder på hele 
grundkurset. Det er ikke muligt for de tilbageværende konsulenter at overtage denne rolle, da 
de har deres daglige arbejde ved siden af og ikke kan undværes i flere dage i træk. I stedet 
underviser hver konsulent nu to dage. 

DTVK-konsulenter 
Kontroludvalget har igen i 2020 haft et godt samarbejde med de tekniske konsulenter. Efter 
Allan Møller i efteråret gik på pension, er der nu fire tekniske konsulenter i DTVK:  
 
• Peter Hjortdal, Aarhus Vand A/S 
• Morten Steen Sørensen, Aalborg Forsyning A/S  
• Helle Holm Jørgensen, Vejle Spildevand A/S 
• Maj Britt Damgaard, Novafos 
 
Det overvejes, om der skal ansættes en femte konsulent, som primært skal være ansvarlig 
for DTVK’s grunduddannelse.  
 
De tilknyttede konsulenter har i efteråret holdt deres eget seminar, hvor de gennemgik gæl-
dende Tekniske Bestemmelser og andre forhold i relation til deres arbejde for DTVK. 
 
 
 
 


