TIK Nyhedsbrev December 2019
Til alle medlemmer af TIK Kontrolordning
Der kommer til at ske ændringer i din hverdag i løbet af det næste år. Her nævner vi blot nogle af de nye ting, der kan påvirke
din hverdag:
•
•
•
•

Der kommer ny afløbsnorm
Priserne stiger i TIK
Foldere, som dit firma kan bruge over for kunder
Klimaændringerne kan give dig mere arbejde

•
•
•
•

Goddag og farvel til TIK auditorer
Nye regler ved TV-inspektion
Alt fremsendes på mail
Dit eget ansvar

Ny afløbsnorm: Den afløbsnorm, man arbejder efter nu, er under revision. Den reviderede udgave er netop nu i høring, og
kan findes her: http://forslagskommentering.ds.dk/Home/Search?searchText=afl%C3%B8bs
Man regner med, at den er færdig en gang til foråret, og når den så er udgivet, træder den i kraft året efter. På forårets kurser
i efteruddannelse for kloakmestre vil vi gå alle nyhederne i normen igennem. Du kan finde kurserne på Teknologisk Instituts
hjemmeside her: https://www.teknologisk.dk/kurser/kloak-og-klimatilpasningskurser/c609

Prisstigninger: Det er efterhånden over 6 år siden priserne i TIK er steget, men nu kommer det. Sikkerhedsstyrelsen har
lagt mange ekstra krav på kontrolinstanserne, og de er en af baggrundene for prisstigningen. De nye priser kan ses på vedhæftede prisliste, og de træder i kraft pr. 1/1 2020.

Information til borgerne om kloak: Teknologisk Institut har sammen med
24 kommuner/forsyninger, brancheorganisationer samt Forsikring og Pension
lavet en række foldere, der kan bruges, når borgere skal informeres om kloak,
drift og LAR. Folderne ligger tilgængelige på Teknologisk Instituts hjemmeside
her: www.teknologisk.dk/40469.
Ideen er, at folderne kan hentes direkte ned og anvendes af alle. Kloakmestre
kan fx anvende folderen om Regnvand i haven, hvis de gerne vil hjælpe private
med at lave spændende haver, hvor regnvandet kan nedsives, eller udlevere foldere om, hvordan kloaksystemet skal vedligeholdes.

Klimaændringerne: Vi tror på, at klimaændringerne vil give mere arbejde til kloakmestre. Der er
stadig gang i det åbne land med påbud om at udskifte sin gamle septiktank med et nyt anlæg. Desuden er rigtig mange forsyninger i gang med at separatkloakere i byer.
Endelig har vi den ny trend med, at regnvand skal nedsives i egen have i regnbede, græsplæner og
i faskiner. Til de, der skal arbejde med nedsivning af regnvand, er der udviklet et specielt kursus
”regnvandskonsulenten”. Det er et 4 dages kursus fordelt på 2 dage, som giver kompetencer til at
rådgive borgerne om, hvordan de kan udnytte haven til nedsivning. Se mere om kurset her:
https://www.teknologisk.dk/kurser/regnvandskonsulent/k27071.

Farvel til Leon S Buhl

Vores trofaste TIK-auditor på vvs og gas Leon S. Buhl har valgt at drosle lidt ned på sine opgaver
på Teknologisk Institut og han har derfor valgt at stoppe som auditor i TIK kontrolordning.
Det er vi selvfølgelig kede af, men vi takker Leon for hans indsats gennem mange år i kontrolordningen. Leon fortsætter sit arbejde på Teknologisk Institut dog på nedsat tid, men så kan vi heldigvis stadig trække på hans store viden inden for VVS-området.

Ny auditor på VVS og Gas

René Pedersen erstatter Leon S. Buhl på VVS- og gasområdet. René er uddannet maskinmester,
VVS-installatør og lead auditor.
René er ansat på Teknologisk Institut i sektionen VA Prøvning og Inspektion og arbejder med inspektion af VVS-komponenter hos producenter og importører og med typeprøvninger af VVSkomponenter til bl.a. VA-, GDV- og DVGW-godkendelser. Derudover har han erfaring som skønsmand i forsikringssager og med udviklings- og forskningsprojekter.

Kloakmestrenes TV-inspektion
Kloakmestrenes TV-inspektion ændrer pr. 01.01.2020 deres kravspecifikationer, hvilket får betydning for de af
jer, der er tilsluttet ordningen.
Jf. de nye kravspecifikationer er kravet om et godkendt og auditeret KLS system bortfaldet således, at TIK Kontrolordning fremover ikke skal udføre audit på området TV-inspektion. De nye kravspecifikationer kan fås ved
at kontakte Kloakmestrenes TV-inspektion. https://www.kloakmestrenestvinspektion.dk/.
ed
Korrespondance på mail
Fremover vil al korrespondance til jer fra TIK Kontrolordning foregå via mail. Det er derfor vigtigt, hvis i skifter mailadresse, at i
husker at informere os om ændríngen. Det samme gælder selvfølgelig også, såfremt i skifter faglig ansvarlig, adresse og telefonnumre mv.

Du er selv ansvarlig for at få besøg og godkendt dit KLS
Selvom vi sender breve til jer, når det er tid for besøg, så hænder det jo, at mails/breve forsvinder, så vi ikke får besøgt jer. Vi
gør derfor opmærksom på, at det i henhold til lovgivningen er jeres eget ansvar, at i får et rettidigt besøg fra kontrolinstansen.
Sikkerhedsstyrelsen har et indberetningssystem SIDIS, hvor vi skal lægge evalueringsrapporterne ind, og lige pt. er Sikkerhedsstyrelsen meget om sig, hvis de opdager, der ikke er lagt en rapport ind rettidigt. De kører jævnligt kontroller på manglende besøg og såfremt de ikke med det samme fra os, kan få en opdatering, vil de fremsende en partshøring til jer på e-boks,
hvor i skal redegøre for, hvorfor i endnu ikke er gengodkendt. Så hold selv øje med besøget hvert andet år. På jeres diplomer
står, datoen for hvornår fristen for besøg udløber.

Alle medarbejderne i TIK Kontrolordning ønsker
jer alle en glædelig jul samt et godt nytår
Medarbejdere tilknyttet TIK Kontrolordning

Inge Faldager
Faglig leder
Tlf. 7220 2296
if@teknologisk.dk

Flemming Springborg
TIK inspektør
Kloak
Tlf. 7220 2289
fs@teknologisk.dk

Per Hemmingsen
TIK inspektør
Kloak – VVS
Tlf. 7220 2297
pehn@teknologisk.dk

René Pedersen
TIK inspektør
Vvs – gas
Tlf. 7220 3500
rpe@teknologisk.dk

Pia Blomquist
Administration
Tlf. 7220 2292
pib@teknlogisk.dk

