
Kundestyrede Kontrolordninger 
i DI Dansk Byggeri – for kvalitetens skyld



Kontrolordninger sikrer  
kvalitet og giver videndeling

Der er mange fordele ved kontrolordninger. Først  
og fremmest handler det om at sikre kvaliteten, og  
dermed skabe tryghed for bygherrerne, der engagerer  
de entreprenører, der er tilsluttet kontrolordningerne.
 
Desuden opnår de tilsluttede firmaer og kunderne  
værdifuld videndeling, fordi krav, deklarationer og  
standarder har det med at inspirere og give ny viden  
på tværs af virksomhedsskel og faggrænser.
 
Dermed er landets kontrolordninger på dette område 
også med til at optimere udnyttelsesgraden af de  
investerede midler fra kommuner, forsyningsselskaber, 
boligforeninger og entreprenører. 

Hvem leder kontrolarbejdet?

De tre kontrolordninger ledes og administreres hver for 
sig af et kontroludvalg, der er udpeget af kunde- og 
rådgivergrupperne indenfor vej-, vand- og afløbsområdet, 
forsikringsselskaberne samt Dansk Ledningsejerforum. 
Det daglige kontrolarbejde varetages af tekniske kon-
sulenter, der er ansat af kontroludvalgene.

Klageadgang  
– en vigtig mulighed

Kundeklager kan indbringes for kontroludvalget i de 
tre respektive kontrolordninger. Du er velkommen til at 
kontakte kontrolordningernes sekretariat for yderligere 
information. Ved fremsendelse af en klage kan der være 
krav om betaling af et gebyr, der naturligvis tilbagebeta-
les, hvis klageren får medhold.



Danske 
TV-inspektionsfirmaers 
Kontrolordning

DTVK sikrer kvaliteten
– det betyder tryghed  
for kunderne

Formålet med Danske TV-inspektionsfirmaers  
Kontrolordning er, dels at sikre at de tilsluttede  
virksomheder udfører arbejde af høj kvalitet, dels  
at virksonhederne udnytter den teknologiske  
udvikling.

DTVK, som er en frivillig kontrolordning etableret  
i 1986, giver kunderne sikkerhed for høj troværdighed 
i de TV-rapporter, de modtager fra TV-inspektionsfir-
maerne. Du kan læse mere om kravene til TV-inspek-
tioner i Fotomanualen, i Særlige Bestemmelser for 
TV-inspektion og i DTVKs Tekniske Bestemmelser.   

Ønsker du mere information, kan du i DTVKs  
Tekniske Bestemmelser finde information om udstyr, 
indberetninger, kontrol, certificering, uddannelse, 
kundehenvendelser, betingelser for optagelse mv.

Kontakt DTVK, hvis du har brug for Vedtægter og 
Tekniske Bestemmelser, eller få dem på www.dtvk.dk.

Der er mange fordele for dig, der vælger at 
samarbejde med virksomheder tilknyttet DTVK

 Medlemsvirksomheder er velorganiserede
 Kun uddannede TV-operatører udfører inspektion
 Løbende efteruddannelse af TV-operatører
 Certifikater skal fornyes hvert år
 Minimumskrav til udstyr
 Løbende kontrol af firmaernes TV-produktion
 Alvorlige fejl rapporteres til kunden
 Mulighed for kvalitetstjek
 Klagemulighed
 DTVK er en veletableret kontrolordning

De fem grundlæggende kravsområder til  
medlemsvirksomhederne

 Virksomhedens udstyr
 Uddannelse/certificering af TV-operatører
 Rapportering
 Kvalitetssikring af eget arbejde
 Indberetning af udført arbejde

DTVK’s tilsluttede virksomheder skal desuden kunne 
levere en digital afrapportering til kommuners og 
forsyningsselskabers databaser.



KONTROLORDNING FOR
LEDNINGSRENOVERING

Højere sikkerhed  
for godt arbejde 

Når det gælder opgravningsfri ledningsrenovering, 
som omfatter strømpeforing og stram foring med 
tilhørende overgangsprofiler samt udskiftning 
af ledninger ved brug af rørsprængning, er der i 
Danmark etableret en kontrolordning, der admi-
nistreres af et uafhængigt kontroludvalg. Formålet 
med ordningen er at sikre, at entrepriser, udført af 
de tilsluttede firmaer, gennemføres i overensstem-
melse med den af firmaet udarbejdede deklaration, 
som er godkendt af kontroludvalget i henhold til de 
tekniske bestem melser. Resultatet er højere kvalitet 
og mere tryghed for firmaernes kunder.

Hvad omfatter kontrolordningen?

Der er tale om en omfattende ordning, der blandt 
andet dækker en lang række forhold omkring de 
velkendte ledningstyper.

For renoveringssystemer, der er godkendt under  
kontrolordningen, er der udarbejdet en deklaration, 
som beskriver systemet på fire parametre:

 Materialeegenskaber 
 Produktegenskaber
 Systemegenskaber
 Anvendelsesområder / begrænsninger

Endvidere stilles der krav til firmaets kvalitetssikring, 
til udarbejdelse af kontrolplaner samt anvendelse af 
særlige dimensioneringsregler. Til sikring heraf gen-
nemføres der hvert år et kontrolbesøg på firmaets 
adresse og en besigtigelse af et igangværende 
arbejde, hvor der for visse tilsluttede systemer også 
udtages prøver af det udførte arbejde til en kontrol 
af deklarerede værdier. Endelig skal firmaer med 
tilsluttede strømpeforingssystemer løbende gennem-
føre en egenkontrol af deres installationer og indrap-
portere resultaterne heraf til kontroludvalget.

Hvem kan blive tilsluttet?

Alle virksomheder med systemer, der matcher kontrol-
ordningens krav, og en defineret brugererfaring, kan 
ansøge om optagelse. Og på www.nodig-kontrol.dk 
kan du læse mere om alle kravene. Her kan du også 
finde oversigten over de optagne systemer.  Som et 
led i optagelsesproceduren gennemfører kontrolud-
valget et virksomheds- og arbejdspladsbesøg for at 
kontrollere brugen af kvalitetsstyringssystemet.



KONTROLORDNING FOR STYRET
BORING OG GENNEMPRESNING

Kvalitetskontrol på  
kundernes vegne

Når en bygherre skal vælge blandt nye og utradi-
tionelle metoder, er det naturligt at stille krav om 
uvildig kvalitetskontrol. Det er baggrunden for 
etableringen af Kontrolordning for styret boring og 
gennempresning, der giver bygherren sikkerhed for 
kvalitet, og tryghed i samarbejdet med de tilsluttede 
firmaer under kontrolordningen.

Hvad omfatter kontrolordningen?

Desuden stilles der krav til de tilsluttede firmaers 
kvalitetssikring, boreplaner, kontrolplaner mv. Fir-
maet skal dokumentere overholdelsen heraf gen-
nem kontrolordningens standard borerapport, der 
skal udfyldes for hver eneste sag. Kontroludvalget 
gennemfører halvårligt eksterne kontrolrunder, hvor 
man fra en oversigt over udførte sager rekvirerer et 
antal borerapporter til en gennemgang og afrappor-
tering. Der gennemføres også årlige kontrolbesøg 
på kontoradressen og i marken. Du kan læse meget 
mere om disse emner på www.nodig-kontrol.dk, 
hvor du også finder den omtalte deklaration samt en 
oversigt over alle optagne metoder.  

Hvem kan blive tilsluttet?

Alle firmaer med relevante systemer og bruger -
erfaring kan ansøge om optagelse. Forud for  
optagelse aflægger Kontroludvalget et virksom - 
heds- og arbejdspladsbesøg for at kontrollere  
brugen af kvalitetssikringsystemet.

Der er flere fordele ved at 
samarbejde med virksomheder 
tilsluttet NO DIG Kontrolordningerne

 Bygherren får direkte besked  
ved alvorlige fejl

 Mulighed for kvalitetstjek
 Klagemulighred
 Velorganiserede virksomheder
 Veletableret kontrolordning



Kontrolordningernes sekretariat

Kontrolordningerne har sekretariat i  
DI Dansk Byggeri, der besvarer forespørgsler  
og videresender indbragte sager til  
kontroludvalgene.

I Sekretariatet kan der rekvireres kopier af 
kontrolordningernes regler og af de under 
NO DIG-kontrolordningerne godkendte  
deklarationer af systemer og metoder.  
Alle disse dokumenter kan også udskrives 
direkte fra kontrolordningernes hjemmesider. 

Danske TV-inspektionsfirmaers  
Kontrolordning

c/o: DI Dansk Byggeri
H. C. Andersens Boulevard 18
1553 København V
Telefon 72 16 01 94
dtvk@dtvk.dk

Kontrolordning for Ledningsrenovering
Kontrolordning for Styret boring  
og gennempresning

c/o: DI Dansk Byggeri
Nørre voldgade 106
Postboks 2125
1015 København V
Telefon 72 16 01 94
tdfs@di.dk

Kontrolmærkerne er registrerede og må kun 
anvendes af tilsluttede firmaer

www.dtvk.dk  .  www.nodig-kontrol.dk


