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Kvalitetskontrol af strømpeforing 
Produkter, der anvendes til strømpefo-

ring af stik- og afløbsledninger, er i dag 

ikke underlagt nogen form for mærk-

ning. Derfor er der etableret forskellige 

frivillige ordninger, der har til formål at 

sikre kvaliteten af det nye rør. 

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol har en 

ordning, hvor kontrollen fokuserer på, 

at kvalitetsstyringssystemet indeholder 

de nødvendige kontrolpunkter. 

NO DIG-områdets Kontrolordning for 

ledningsrenovering omfatter udover 

ovenstående: dimensionering af det 

nye rør, prøveudtagning til test på ak-

krediteret laboratorium og tilsyn. De 

opstillede krav er søgt harmoniseret til 

de europæiske standarder på området. 

Kontrolomfang

Emne

Kontrolinstansen
Kloakmestrenes 
Kvalitetskontrol 
A/S

Kontrolordning 
for lednings-
renovering
NO DIG

Kontrol hvert  
andet år

Kontrol hvert år

Kvalitetsstyringssystem indeholdende  
dokumentation for følgende kontrolpunkter:
- Ordremodtagelse
- Myndighedskontakt
- Procesgranskning
- Procedure for installation
- Modtagekontrol
- Udførelseskontrol
- Slutkontrol
- Reklamationsbehandling
- Rettede tegninger
- Aflevering

Ja
Ja 
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Ja
Ja 
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja

Statisk dimensionering af strømpeforingen med 
anvendelse af deklarerede værdier Nej Ja

Krav om prøveudtagning Nej Ja

Deklaration på system Nej Ja

Tilsyn med overholdelse af:
- Materialeegenskaber
- Produktegenskaber
- Systemegenskaber

Nej
Nej
Nej

Ja
Ja
Ja

Besigtigelse af arbejdsplads i forbindelse med tilsyn Nej Ja

Udtagelse af prøver til kontrolprøvninger på  
akkrediteret laboratorium ved tilsyn

Nej Ja

Udsendelse af besøgsrapport til berørte kunder Nej Ja

Prøvninger af systemtæthed Nej Ja

Løbende egenkontrol af korttidsringstivhed som 
indberettes til kontrolordningen Nej Ja



Strømpeforing af stik- og afløb-
sledninger indenfor skel kræver 
autorisation som kloakmester
Arbejder på stikledninger, regnet fra 

og med tilslutning til hovedledning og 

indtil gennemføring i gulv mod jord i 

bygning, ligger inden for autorisati-

onsområdet for kloakmestre.

Virksomheder, der udfører strømpe-

foringer på stikledninger og private 

installationer, skal derfor have en 

autorisation som kloakmester og ar-

bejde efter et godkendt kvalitetssty-

ringssystem.

De autoriserede kloakmestervirksom-

heder skal tilsluttes en godkendt kon-

trolinstans.

Kontrolinstanser på autorisati-
onsområdet for kloakmestre
Sikkerhedsstyrelsen har godkendt en 

række kontrolinstanser til hvert andet 

år at foretage en lovpligtig tredjeparts 

kontrol af kvalitetsstyringen ved auto-

riserede kloakmestre.

Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S er 

en af de godkendte kontrolinstanser på 

området og udfører kontrol hos cirka 

60 % af landets autoriserede kloak-

mestre.

Kontrollen omfatter kontrol af, om de 

autoriserede virksomheder udfører og 

dokumenterer egenkontrol i overens-

stemmelse med et godkendt kvalitets-

styringssystem, herunder at arbejdet 

udføres af uddannet personale på 

baggrund af gældende regelgrundlag, 

samt at tegninger og myndighedskon-

takt er i overensstemmelse med Byg-

ningsreglementets bestemmelser.

www.kloakkontrol.dk 

NO DIG områdets Kontrolordning 
for ledningsrenovering
I Dansk Byggeri er NO DIG-gruppen en 

fraktion i Kabel – og Ledningssektio-

nen. Medlemmer er virksomheder, som 

i væsentlig grad beskæftiger sig med 

renovering og udskiftning af rør. 

I samarbejde med relevante kunde-

grupper er der oprettet en uvildig, 

ekstern og kundestyret kvalitetskontrol. 

Ordningen blev stiftet i 1997.

I kontrolordningen er de optagne sy-

stemer deklarerede. Forud for opta-

gelsen gennemføres der prøvninger, 

dimensioneringer samt optagelsesbe-

søg. Kontrolordningen omfatter tilsyn 

og kontrol af, at firmaerne overholder 

deklarationen med hensyn til mate-

riale-, produkt- og systemegenskaber. 

Endvidere stilles der krav til virksom-

hedernes kvalitetsstyringssystem.

Når der udføres strømpeforinger på 

stikledninger og private installationer, 

udføres arbejdet som et autoriseret 

arbejde og er derfor underlagt en kon-

trolinstans på autorisationsområdet for 

kloakmestre.

www.nodig-kontrol.dk



Kontakt
NO DIG
Kontrolordning for ledningsrenovering
Dansk Byggeri 
Agerbæksvej 17
8240 Risskov

Tlf.:  72 16 02 50
Fax: 86 17 24 40
E-mail: pbj@danskbyggeri.dk 
www.nodig-kontrol.dk

Kontakt
Kloakmestrenes Kvalitetskontrol A/S
Kontrolinstanser på autorisationsområdet for kloakmestre
Ådalen 13 A
6600 Vejen 
Klaus Ising direkte tlf. 72 16 02 42
www.kloakkontrol.dk


