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1. Formål, navn og definition

1.1 Formål

Formålet med kontrolordningen er at sikre, at de tilsluttede virksomheder udfører arbejde af 
høj kvalitet, og at virksomhederne udnytter den teknologiske udvikling.  

1.2 Kontrolordningens navn

Kontrolordningens navn er ”DANSKE TV-INSPEKTIONSFIRMAERS KONTROLORDNING”; 
forkortet DTVK. 

1.3 Definition

Ved TV-inspektionsfirmaer forstås firmaer, der udfører TV-inspektionsarbejde i forbindelse 
med undersøgelser af rørledningers eller andre ledningsanlægs tilstand. 

2. Kontrolordningens organisation

Kontrolordningens organisation består af et kontroludvalg og en kontrolfunktion. Dansk 
Byggeri stiller sekretariatsbistand til rådighed for kontrolordningen.

2.1 Kontroludvalget

Kontroludvalgets opgave er via kontrolfunktionen at overvåge, at de tilsluttede virksomheder 
udfører arbejde i overensstemmelse med de af kontroludvalget formulerede krav, jf. ”Regler 
og tekniske bestemmelser for DTVK”. 

Kontroludvalget skal løbende vurdere disse krav og forestå revision af kravene i relation til 
den tekniske udvikling. 

Kontroludvalget skal endvidere påpege behov indenfor det uddannelsesmæssige område for 
medarbejdere hos de tilsluttede virksomheder, samt sikre at der etableres de nødvendige 
tilbud om uddannelse.  

2.2 Kontroludvalgets medlemmer

Kontroludvalget består af 8 medlemmer, der udpeges af de respektive organisationer:
 

- DANVA 2 medlemmer   
- Teknologisk Institut (TI)  1 medlem   
- Foreningen af Rådgivende Ingeniører. F.R.I 1 medlem
-  Én endnu ikke valgt udpegningsinstans 1 medlem
-  Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe  2 medlemmer 
- Repræsentant fra forsyningsselskab 1 medlem

Kontroludvalget udpeger selv sin formand blandt de 2 medlemmer, der repræsenterer 
DANVA.

2.3 Kontrolfunktionen

Kontrolfunktionen udføres af uvildige tekniske konsulenter og omfatter den af kontroludvalget 
fastlagte kontrol, herunder stikprøvekontrollen af det udførte arbejde.
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De tekniske konsulenter skal have et indgående kendskab til hovedkloaksystemernes 
funktion og til arbejdet med TV-inspektion.

Kontroludvalget har ansvaret og kompetencen til at udpege tekniske konsulenter, som 
forestår kontrolfunktionen og det eksterne kontrolarbejde for DTVK. 

Ansættelse og afskedigelse samt aflønningen af de tekniske konsulenter varetages ligeledes 
af kontroludvalget. 

3. Optagelse af virksomheder

3.1 Godkendelse af virksomheder

En virksomhed, der foretager TV-inspektion af rørledningers eller andre ledningsanlægs 
tilstand, kan ansøge kontroludvalget om optagelse i kontrolordningen.

En virksomhed optages i kontrolordningen, hvis en undersøgelse viser, at virksomheden 
opfylder de tekniske og organisatoriske krav, som kontroludvalget stiller.

3.2 Bedømmelse af virksomheder

På grundlag af de foretagne undersøgelser i forbindelse med en virksomheds anmodning om 
optagelse i kontrolordningen afgiver teknisk konsulent indstilling til kontroludvalget om 
godkendelse eller afvisning.

Kontroludvalget har kompetencen i spørgsmål om virksomheders tilslutning til 
kontrolordningen. 

4. Godkendte virksomheders rettigheder og forpligtelser

4.1 Indregistreret kontrolmærke og omtale af kontrolordningen

Godkendte virksomheder er eneberettigede og – på følgesedler – forpligtigede til at anvende 
nedenstående indregistreret kontrolmærke samt i forbindelse med virksomhedens navn at 
anføre nedenstående tekst. 

Enhver omtale i tilbud, brochurer o. lign. af, at virksomheden er tilsluttet kontrolordningen 
skal også ske med brug af kontrolmærket samt nedenstående tekst.

En godkendt virksomhed kan benytte et til virksomheden hørende binavn sammen med 
kontrolmærket samt nedenstående tekst. Benyttes binavnet skal virksomhedens hovednavn 
tilføjes binavnet i parentes.

Godkendte virksomheder, der anvender binavne, skal anmelde binavnene til registrering i 
DTVK’s sekretariat. Sekretariatet foretager herefter registrering af binavnene og sørger for at 
binavnene kommer til at fremgå af DTVK’s hjemmeside.

”TILSLUTTET DANSKE TV-INSPEKTIONSFIRMAERS KONTROLORDNING”
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4.2 Ansvarshavende medarbejder

En tilsluttet virksomhed skal i sin medarbejderstab udpege et eller flere medarbejdere som 
ansvarshavende for arbejde, der udføres under kontrolordningen, og med hvem 
kontrolspørgsmål kan forhandles.

4.3 Medvirken til kontrol

En tilsluttet virksomhed skal medvirke til, at der gennemføres den kontrol, som 
kontroludvalget har fastlagt i ”Regler og tekniske bestemmelser for DTVK”, og den kontrol 
som kontroludvalget i øvrigt måtte bestemme, herunder afgive de for gennemførelsen af 
kontrollen nødvendige oplysninger.

Alle afgivne oplysninger skal betragtes som fortrolige oplysninger, der udelukkende skal 
danne grundlag for en vurdering af virksomhedens medlemskab af kontrolordningen.

5. Kontrolordningens økonomi

Kontroludvalget udarbejder et forslag til budget, der forelægges bestyrelsen for Dansk 
Byggeris TV-inspektionsgruppe til vedtagelse. 

Der udarbejdes regnskab for kontroludvalgets indtægter og udgifter. Regnskabsåret følger 
kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af Dansk Byggeri og revideres af foreningens revisor. 
Regnskabet forelægges kontroludvalget til efterretning. Regnskabet godkendes af 
bestyrelsen for Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe.

Udgifter i forbindelse med kontrolordningen afholdes af medlemmerne i kontrolordningen.  
Udgifterne skal modsvares af indtægterne, som fordeles på medlemmerne i kontrolordningen 
i henhold til det vedtagne budget. 

De produktionsafhængige omkostninger relateret til stikprøvekontrollerne hos den enkelte 
virksomhed faktureres af Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe via opgørelser fra de 
tekniske konsulenter.       

6. Kontrolordningens årsmøde

6.1 Indkaldelse til årsmøde

Kontroludvalget indkalder til årsmøde. Indkaldelsen udsendes senest 14 dage før afholdelse 
af årsmødet. Årsmødet søges afholdt i forbindelse med generalforsamlingen for Dansk 
Byggeris TV-inspektionsgruppe. Kontroludvalget kan beslutte, at årsmødet skal afholdes 
som et delvist eller fuldstændigt elektronisk årsmøde. Indkaldelsen til et årsmøde, der skal 
afholdes delvist eller fuldstændigt elektronisk, skal indeholde oplysninger om 
afholdelsesmåden.

6.2 Deltagelse ved årsmødet

Alle medlemmer af kontrolordningen, kontroludvalget samt tekniske konsulenter kan deltage 
på årsmødet. 

6.3 Dagsorden for årsmødet

Formålet med årsmødet er at skabe åbenhed og gennemsigtighed i kontrolordningen, samt 
at skabe en dialog mellem Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe og kontroludvalget med 
henblik på at fremme udviklingen af DTVK’s medlemmers ydelser og kvaliteten heraf. 
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Dette sker ved orientering på årsmødet i henhold til følgende dagsorden:

 Valg af dirigent
 Kontroludvalgets beretning for det forgangne år 
 Regnskab for det forgangne år
 Budget for det kommende år
 Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget
 Uddannelse
 Eventuelt

Årsmødet er alene et orienteringsmøde. Eventuelle afstemninger vil være af vejledende 
karakter. 

7. Udtræden af kontrolordningen

Et medlem kan ophæve sin tilslutning til kontrolordningen ved skriftlig opsigelse til 
kontroludvalget d. 1. juli eller 1. januar med minimum 6 måneders varsel.

8. Eksklusion af medlemmer

8.1 Eksklusion

Eksklusion af et medlem under kontrolordningen kan ske, dersom medlemmet ikke opfylder 
et eller flere af de af kontroludvalget stillede krav, og dersom kontroludvalget - trods påtale - 
fortsat skønner, at medlemmet ikke kan eller vil tilfredsstille kravene.

Påtale såvel som eksklusion skal meddeles medlemmet ved anbefalet brev. Ved eksklusion 
tilkendegiver kontroludvalget, på hvilke vilkår den ekskluderede igen vil kunne godkendes 
under kontrolordningen.

Kontroludvalget har den endelige kompetence i spørgsmål om eksklusion af medlemmer 
under kontrolordningen.

8.2 Offentliggørelse

Kontroludvalget skal drage omsorg for, at en eksklusion offentliggøres i fornødent omfang.

9. Vedtægtsændringer og ophævelse

Beslutning om ændring af vedtægterne og ophævelse af kontrolordningen sker efter 
vedtagelse af bestyrelsen i Dansk Byggeris TV-inspektionsgruppe. 

Forud for vedtægtsændringer og ophævelse af kontrolordningen høres Kontroludvalget.

------------------------------

5. september 2000: Vedtaget på TV-inspektionsgruppens ekstraordinære generalforsamling 

7. marts 2003: Vedtaget på TV-inspektionsgruppens ordinære generalforsamling.

19. marts 2004: Vedtaget på TV-inspektionsgruppens generalforsamling.



Side 7 af 7

16. juni 2004: Vedtaget på Kloaksektionens generalforsamling.

9. marts 2007: Vedtaget af Dansk Byggeris Kloaksektion - og Dansk Byggeris TV-inspekti-
onsgruppes bestyrelser og forlagt på deres respektive ordinerer generalforsamlinger.

19. november 2008: Vedtaget af TV-inspektionsgruppens bestyrelse til ikrafttrædelse den 1. 
januar 2009.

4. marts 2011: Vedtaget på årsmøder i henholdsvis TV-inspektionsgruppen og Danske TV-
inspektionsfirmaers Kontrolordning.

6. marts 2015: Vedtaget på årsmøder i henholdsvis TV-inspektionsgruppen og Danske TV-
inspektionsfirmaers Kontrolordning.

4. marts 2016: Vedtaget på årsmøder i henholdsvis TV-inspektionsgruppen og Danske TV-
inspektionsfirmaers Kontrolordning.

10. marts 2017: Vedtaget på årsmøder i henholdsvis TV-inspektionsgruppen og Danske TV-
inspektionsfirmaers Kontrolordning.

22. oktober 2020: Vedtaget på bestyrelsesmøde i TV-inspektionsgruppen den 22. oktober 
2020


