
Kloakken
Din hverdag – nu og i fremtiden
Den er lige under os

TV-Inspektionsgruppen i Danmark

informerer om kloakledningerne



TV-Inspektionsgruppen består af TV-inspe-
ktionsfirmaer, der løbende kontrolleres af ekster
ne tekniske konsulenter. Gruppens medlemmer 
udfører mange forskellige entrepriser af høj 
kvalitet på det offentlige og private marked.

TV-Inspektionsgruppens formål er bl.a.:

 at medvirke til en samfundsmæssig optimal  
vurdering af rør og kloakledningers driftstil-
stand.

 at fremme branchens teknologiske  
udvikling.

 at medvirke til at medlemmerne udnytter 
den teknologiske udvikling.

 at udføre arbejde af høj kvalitet.

 at etablere kvalitetssikringsordninger og  
uddannelser for medlemmerne, således  
at grundlaget for branchens fortsatte  
udvikling sikres.



Et kloaksystem er bygget op af tre ledningstyper: 
Hovedledninger, stikledninger og afløbsinstallationer. 

En stikledning skal transportere spildevand og/ 
eller regnvand fra ejendommens afløbsinstallation 
til det offentlige kloakledningssystem. 

Stikledninger består af en privat del, der er  
beliggende på privat areal og en offentlig del,  
der er beliggende i offentligt areal. Det er præcis  
i skel, at ejerforholdet skifter.

Af Spildevandsbekendtgørelsens § 9 fremgår,  
at grundejeren skal tilslutte sig det offentlige  
spildevandsanlæg for egen regning, og at led-
ningsnettet på den private ejendom således skal  

Den private kloakledning

etableres, finansieres og vedligeholdes af grundeje-
ren selv. Det er derfor yderst vigtigt, at tilstanden 
af den private del af kloakken vurderes korrekt. 
Herved synliggøres risikoen for sammenbrud, der 
kan medføre store økonomiske konsekvenser. Lige-
ledes kan evt. rotter og rottebo lokaliseres.

DTVK
Et TVinspektionsfirma, der er under DTVK kon-
trolordningen, kan og skal forholde sig til et klart 
regelsæt, der administreres af DANVA, en bran-
cheforening for dansk vand og spildevand. Herved 
sikres en uvildig inspektion, der kan anvendes i en 
evt. forsikringssag.

Du kan altid kontakte dit nærmeste DTVK god kendte 
kloakfirma for at få afklaret yderligere spørgsmål. Se 
mere på www.dtvk.dk under Medlemmer.

Stikledning
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Afløbsinstallation



Offentlige kloakledninger er Kloakforsyningens  
ansvar, og DANVA anbefaler Kloakforsyningen 
at øge kendskabet til disse. Tilstanden vil oftest 
kunne vurderes ud fra en TVinspektion.

DANVA udgiver og administrerer regelsættet for  
en TVinspektion i form af Fotomanualen. For-
målet med Fotomanualen er at sikre en ens artet 
beskrivel se og klassifikation af de observationer, 
der registreres ved en TVinspektion.
Se mere på www.danva.dk.

Den offentlige kloakledning

Alle firmaer, der er med i TVInspektionsgruppen  
i DI Dansk Byggeri, skal TVinspicere ud fra Foto-
manualen. TVInspektionsgruppen har indgået 
en aftale med DANVA, der giver ret til at aflevere 
inspektionsdata digitalt, hvorved Kloakforsynin-
gen kan indarbejde disse i deres database over 
kloaknettet. 

TVinspektionsfirmaer, der ikke kontrolleres  
af DTVK eller ikke har indgået en aftale med 
DANVA, kan og må således ikke aflevere  
data digitalt.



Når en TVinspektion afleveres digitalt, skal  
det være i gældende format, som er DANDAS
i seneste version. Ligeledes afleveres den opta-
gede film digitalt i ønsket format. Endvidere kan  
et firma i TVInspektionsgruppen supplere sine 
data med GIS data.

Alle firmaer i TVInspektionsgruppen skal iht. DTVK 
kunne inspicere centreret i op til dim. 500 mm.
Det er i dag også muligt at TVinspicere stikled-
ninger på stikledninger.

Teknologi og data



TV-Inspektionsgruppens  
officielle navn er: 

DI Dansk Byggeri, TVInspektionsgruppen.
 
Gruppens hjemsted er DI Dansk Byggeri, 
H. C. Andersens Boulevard 18, 1553 København V.

Yderligere information kan fåes ved 
Sekretariatet for TVInspektionsgruppen  
hos DI Dansk Byggeri.
Telefon 72 16 01 94


