
 *SAGDI-2020-18650*

1) Valg af dirigent

2) Beretning fra kontroludvalget

3) Forelæggelse af revideret årsregnskab

4) Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling

5) Præsentation af medlemmer af kontroludvalget

6) Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg

7) Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg

8) Indkomne forslag

9) Eventuelt

ad 2) Beretning fra kontroludvalget 

Der vil forud for årsmødet blive fremsendt en skriftlig beretning for 2020. Beret-

ningen vil også blive tilgængelig på hjemmesiden http://aarsmoede-kontrolord-

ninger.dk/. 

ad 3) Forelæggelse af revideret årsregnskab 

Årsregnskabet vil blive fremsendt til de tilsluttede firmaer inden årsmødet. Års-

regnskabet vil også blive tilgængeligt på hjemmesiden http://aarsmoede-kontrol-

ordninger.dk/. 

ad 4) Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling 

Budgettet vil blive fremsendt til de tilsluttede firmaer inden årsmødet. Budgettet 

vil også blive tilgængeligt på hjemmesiden http://aarsmoede-kontrolordnin-

ger.dk/. 

Til de tilsluttede firmaer 
Kontroludvalget 
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S 

Indkaldelse til årsmøde for Kontrolordning for styret boring og gennem-
presning 

Hermed indkaldes i henhold til vedtægternes pkt. 2.5 til ordinær årsmøde i Kontrolord-

ning for styret boring og gennempresning:  

Torsdag den 11. marts 2021, kl. 10.40-11.10 

Årsmødet afholdes elektronisk med opkobling via MS Teams. Der vil efter tilmel-

dingen blive udsendt et link til årsmødet. 

D A G S O R D E N: 

10. februar 2021
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ad 5) Præsentation af medlemmer af kontroludvalget 

Ole Glavinds, Christian Bruun Lindstrøms og Bjarne Sigurd Munthes perioder som 

kundeudpegede medlemmer af kontroludvalget er udløbet.  

Ole Glavind har repræsenteret FRI siden 2017. Ole Glavind blev genudpeget i 2019 

og kan ifølge vedtægterne genudpeges for sidste gang i 2021. 

Christian Bruun Lindstrøm har repræsenteret Dansk Ledningsejerforum i kontrol-

udvalget siden 2019 og kan ifølge vedtægterne fortsætte. 

Bjarne Sigurd Munthe, TDC Netco indtrådte i kontroludvalget i 2020 som den an-

den repræsentant for Dansk Ledningsejerforum. Bjarne Sigurd Munthe afløste Mi-

chael Ingemann Poulsen, som indtrådte i kontroludvalget i 2019, i resten af hans 

udpegningsperiode. Bjarne Sigurd Munthe skal derfor genudpeges i 2021.  

ad 6) Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg 

Ifølge vedtægternes pkt. 2.2 vælges der blandt de tilsluttede virksomheder 2 re-

præsentanter, der sammen med de kundeudpegede kontroludvalgsmedlemmer 

udgør det udvidede kontroludvalg. 

På dette årsmøde er Kim Petersen, NCC Danmark A/S på valg. Kim Petersen blev 

valgt første gang i 2019 og kan i følge vedtægterne genvælges. Kim Petersen er rede 

til genvalg.  

ad 7) Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg 

Siden årsmødet i 2010 har der hvert år skullet vælges eller genvælges en suppleant 

for firmarepræsentanterne i det udvidede kontroludvalg.  

Otto Lindskov, Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S blev valgt som ny sup-

pleant ved årsmødet i 2020 og stiller op til genvalg.  

ad 8) Indkomne forslag 

Det udvidede kontroludvalg foreslår, at der som følge af sammenlægningen mel-

lem Dansk Industri og Dansk Byggeri gennemføres en række konsekvensrettelser i 

vedtægterne, jf. vedlagte forslag til nye vedtægter. 

Opmærksomheden henledes på, at forslag, der ønskes behandlet under dette 

punkt, skal ifølge vedtægternes pkt. 2.5 være sekretariatet (undertegnede) i hænde 

3 uger før årsmødets, dvs. senest torsdag den 18. februar 2021. 

Med venlig hilsen 

Trine de Fine Skibsted 
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Vedtaget på årsmødet den 18. november 2020 
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1.   KONTROLORDNINGENS GRUNDLAG 

 

1.1   Navn 

 

       Kontrolordningens navn er: 

 

Kontrolordning for styret boring og gennempresning 

 

1.2   Formål 

 

 Formålet med kontrolordningen er at medvirke til at sikre, at entrepriser, der udføres af fir-

maer, der er optaget i kontrolordningen, opfylder den af kontrolordningen godkendte dekla-

ration, sikrer den bedst mulige kvalitet af ledningernes etablering samt sikrer dokumenta-

tion af deres placering. 

 

1.3   Etablering 

 

Kontrolordningen er etableret af firmaer, der udfører opgravningsfri ledningsetablering og er 

medlemmer af DI Dansk Byggeris NO DIG-gruppe. 

 

1.4   Omfang 

 

Kontrolordning for styret boring og gennempresning omfatter såvel styrbare som ikke-styr-

bare boringsmetoder til etablering af ledningsanlæg i jord med begrænset eller helt uden 

forudgående opgravning. 

 

2.    KONTROLORDNINGENS ORGANISATION 

 

2.1 Kontroludvalgets medlemmer 

 

Kontrolordningen administreres af et kontroludvalg på 6 medlemmer. Af disse udpeges 2 

medlemmer af Dansk Ledningsejerforum, 1 medlem af Dansk Vand- og Spildevandsfor-

ening (DANVA), 1 medlem af Kommunalteknisk Chefforening og 1 medlem af Banedan-

mark. Det 6. medlem udpeges af det udvidede kontroludvalg jf. pkt. 2.2 blandt medlem-

merne af Foreningen af Rådgivende Ingeniører (F.R.I.). 

 

Ingen af de 6 medlemmer må være afhængige af eller knyttet i økonomisk henseende til en 

virksomhed i branchen. 

 

Hvert medlem af kontroludvalget udpeges for 2 år ad gangen, således at 2 eller 3 medlem-

mer afgår efter tur hvert år. 

 

Genudpegning kan ske 2 gange. 

 

Kontroludvalget fastsætter selv sin forretningsorden og udpeger af sin midte en formand. 

 

Kontroludvalget kan ansætte en teknisk konsulent, der lønnes af kontroludvalget, til vareta-

gelse af faglige spørgsmål. Ligeledes kan der tilknyttes en sekretær jf. pkt. 2.6. 

 

 

 



2.2 Det udvidede kontroludvalg 

 

 Til behandling af visse spørgsmål, skal kontroludvalget udvides med 2 medlemmer, der 

vælges blandt de tilsluttede firmaer. Dette udvalg betegnes i det følgende som det udvi-

dede kontroludvalg. 

  

Blandt de tilsluttede firmaer vælges herudover en suppleant til det udvidede kontroludvalg. 

 

 Firmarepræsentanterne i det udvidede kontroludvalg vælges for 2 år ad gangen, således at 

et medlem afgår efter tur hvert år. Genvalg kan ske 2 gange. 

 

Suppleanten vælges hvert år. Genvalg kan ske ubegrænset. 

 

2.3   Supplering 

 

Afgår et medlem af de under pkt. 2.1 og 2.2 nævnte udvalg under sin funktionsperiode, ud-

peger den respektive instans et nyt medlem for resten af perioden. Det nye medlem kan 

genudpeges 2 gange. 

 

2.4   Inhabilitet 

 

Såfremt det udvidede kontroludvalg skønner, at et medlem ved behandlingen af en sag er 

inhabil, kan udvalget foranledige, at der udpeges en suppleant. 

 

2.5   Årsmøder 

 

       Kontrolordningen afholder årsmøder.   

 

       Ordinært årsmøde holdes hvert år inden udgangen af 1. kvartal. 

 

 Årsmøderne holdes i henhold til en dagsorden, der skal indeholde følgende punkter: 

 

       1)  Valg af dirigent 

 

       2)  Beretning fra kontroludvalget 

 

       3)  Forelæggelse af revideret årsregnskab. 

 

       4)  Drøftelse af budget, indskud, kontingenter og omfanget af brugerbetaling 

 

       5)  Præsentation af medlemmer af kontroludvalget 

 

       6)  Valg af medlemmer til det udvidede kontroludvalg 

 

     7)  Valg af suppleant til det udvidede kontroludvalg 

      

  8)  Indkomne forslag 

 

       9)  Eventuelt. 

 

       Indkaldelse til årsmødet skal ske skriftligt med mindst 1 måneds varsel. 



 

Adgang til årsmødet har medlemmerne af kontroludvalget, repræsentanter for de tilsluttede 

firmaer samt andre særligt indbudte. Det udvidede kontroludvalg kan beslutte, at årsmødet 

skal afholdes som et delvist eller fuldstændigt elektronisk årsmøde. Indkaldelsen til et års-

møde, der skal afholdes delvist eller fuldstændigt elektronisk, skal indeholde oplysninger 

om afholdelsesmåden.  

 

     Stemmeberettiget er alene optagne firmaer, der råder over 1 stemme for hver godkendt de-

klaration. 

 

      Forslag, der skal behandles på årsmødet, skal være sekretariatet i hænde senest 3 uger 

før årsmødet. 

 

2.6   Sekretariat 

 

Til kontrolordningen er der knyttet et sekretariat, som står for det praktiske arbejde. 

 

Sekretariatet er placeret hos DI Dansk Byggeri og er uafhængig af enkeltfirmaer. 

 

2.7   Kontroludvalgets arbejdsområde 

 

Kontroludvalget fastsætter selv sit arbejdsområde. Det udarbejder og vedligeholder et sæt 

tekniske bestemmelser, indeholdende krav til firmaernes kvalitetsstyringssystemer og bo-

rerapporter, herunder krav til kontrol af deklarerede metoder og produkter. 

 

Kontroludvalget kan indgå aftaler om tilknytning af én eller flere eksterne konsulenter til ud-

førelse af særlige eller faste arbejdsopgaver for kontroludvalget. 

 

Klage over kontrolordningen eller over forhold, der har forbindelse med de optagne firmaers 

godkendte deklarationer, indbringes for kontroludvalget gennem sekretariatet. Ved frem-

sendelse af en klage indbetales et af kontroludvalget fastsat gebyr, der tilbagebetales, hvis 

klagen findes berettiget. 

 

 Kontroludvalget kan efter anmodning udføre kontrol med overholdelse af specielle krav, 

der ikke er omfattet af de gældende tekniske bestemmelser. 

 

 Sekretariatet udarbejder og vedligeholder på kontroludvalgets vegne en hjemmeside, hvor 

der findes en fortegnelse over de tilsluttede firmaer, og hvor de godkendte deklarationer, 

kontrolordningens vedtægter og tekniske bestemmelser m.v. er udlagt. 

 

2.8   Reference 

 

       Kontroludvalgets reference er NO DIG-gruppens ledelse. 

 

Ved revision af de tekniske bestemmelser skal kontroludvalget sende bestemmelserne til 

udtalelse hos NO DIG-gruppens medlemmer. 

 

2.9   Optagelse og eksklusion af firmaer 

 

Det udvidede kontroludvalg har afgørende myndighed i spørgsmål om optagelse og eksklu-

sion af firmaer. 



 

 

 

2.10  Adgang til firmaerne 

 

Det er alene kontroludvalgets 6 medlemmer, den eller de tilknyttede tekniske konsulenter 

samt sekretæren, der har adgang til firmaerne og arbejdspladserne, subsidiært de afsnit 

som kontrolordningen omfatter i henhold til bestemmelserne i pkt. 3.2, 4.3 og 6.1.  

 

Det udvidede kontroludvalg, sekretæren samt tilknyttede tekniske konsulenter skal betragte 

alle oplysninger om firmaerne, som de i forbindelse med kontrolordningen bliver bekendt 

med, som fortrolige. 

 

3.    OPTAGELSE AF FIRMAER  

 

3.1   Ansøgning 

 

Ethvert firma kan ansøge om at blive optaget i kontrolordningen.  

 

De økonomiske vilkår for optagelsen og tilslutningen fastsættes i henhold til pkt. 5.1. 

 

3.2   Grundlag 

 

Firmaet skal fremsende kvalitetshåndbog, standardborerapportskemaer med firmaets navn 

og logo samt udfyldte deklarationer i henhold til kontrolordningens tekniske bestemmelser 

for de boringsmetoder, firmaet ønsker optaget i kontrolordningen.  

 

Når firmaet har betalt indskud, og kontroludvalget har godkendt ovennævnte materiale, 

fastsættes en dato for et optagelsesbesøg. Dette gennemføres i henhold til de tekniske be-

stemmelser.  

 

3.3  Optagelse 

 

På baggrund af det fremsendte materiale og resultatet af besøget udarbejdes en indstilling 

til det udvidede kontroludvalg. 

 

 Hvis det udvidede kontroludvalg finder, at firmaet opfylder de stillede krav, optages firmaet 

i kontrolordningen og får tilsendt et optagelsesbevis som dokumentation for optagelse.  

 

3.4   Indregistreret kontrolmærke - brug af logo 

  

 Tilsluttede firmaer er eneberettigede til at anvende ordningens indregistrerede kontrol-

mærke/logo efter nærmere bestemmelser udarbejdet af det udvidede kontroludvalg. 



 

  

Kontrolordningens logo skal anvendes på optagelsesbeviser og i firmaets deklaration. 

 

4.    TILSLUTTEDE FIRMAERS FORPLIGTELSER 

 

4.1   Forpligtelser 

 

Firmaet forpligter sig til at følge de retningslinjer, der er nedfældet i kontrolordningens ved-

tægter og tekniske bestemmelser.  

 

Firmaet skal i øvrigt stille de tekniske oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at 

kunne dokumentere kvaliteten af de udførte entrepriser samt firmaets evne til at styre kvali-

teten generelt. 

 

4.2   Kontaktperson 

 

Et tilsluttet firma skal inden for sin medarbejderstab udpege én person, som på firmaets 

vegne kan føre forhandlinger om kvalitetsstyrings- og kontrolspørgsmål. Nævnte person 

omtales i kontrolordningens tekniske bestemmelser som "kontaktperson". 

 

 Firmaets navneskift samt skift af kontaktperson skal straks meddeles til sekretariatet, der 

senest ved årsskiftet udsteder et nyt optagelsesbevis. 

 

4.3  Kontrolbesøg 

 

Hver deklareret metode skal mindst én gang årligt underkastes kontrolbesøg på en tilfæl-

digt udvalgt entreprise under udførelsen af én eller flere af de i pkt. 2.10 nævnte personer 

eller de dertil udpegede repræsentanter. 

 

      Herudover kan kontroludvalget beslutte sig for et kontrolbesøg efter en kundepåtale. 

 

      Besøgene kan ske uanmeldt og foregår med uregelmæssige mellemrum. Ved kontrolbesø-

gene skal der gives adgang til alle arbejdspladser, maskiner, skriftlige kilder og andet, som 

har direkte forbindelse med den boremetode, der er underkastet kontrolordningen. Der kan 

dog ikke afkræves oplysninger om forhold, som falder uden for kontrolordningen. 

 

      Den nærmere procedure for kontrolbesøg er fastsat i kontrolordningens tekniske bestem-

melser. 

 

      Eventuel kontrolprøvning af prøver, der er udtaget under et kontrolbesøg, skal så vidt mu-

ligt ske på et akkrediteret laboratorium. 



 

4.4   Omtale af kontrolordningen 

 

Enhver omtale af firmaets tilslutning til kontrolordningen i prislister, produktblade, følgesed-

ler, brochurer og lignende skal ske i overensstemmelse med de i pkt. 3.4 angivne retnings-

linjer. 

 

4.5   Erstatningsansvar 

 

Hvad der i nærværende punkt siges om kontrolordningen, skal tillige gælde kontroludval-

get, det udvidede kontroludvalg og sekretariatet, og hvad der i nærværende punkt siges om 

kontroludvalgets medlemmer, skal tillige gælde det udvidede kontroludvalgs medlemmer, 

sekretæren og den eller de tekniske konsulenter. 

 

 Kontrolordningen har intet ansvar for skader, som kontroludvalgets medlemmer eller dets 

repræsentanter måtte forvolde under deres kontrolbesøg hos et firma, og kontroludvalgets 

medlemmer eller dets repræsentanter er selv kun ansvarlig for sådanne skader, såfremt de 

er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. 

 

 Det er alene det enkelte firma, der er ansvarlig for fejl og mangler ved entreprisen og for 

skade, der er forvoldt af det udførte anlæg (produktansvarsskader). Dette gælder, selvom 

der måtte kunne påvises fejl, begået af kontrolordningen eller af kontroludvalgets medlem-

mer. 

 

Det pågældende firma er forpligtet til at friholde kontrolordningen eller kontroludvalgets 

medlemmer for det erstatningsansvar, inkl. omkostninger, som den skadelidte tredjemand 

måtte gøre gældende mod kontrolordningen eller kontroludvalgets medlemmer i de tilfælde, 

hvor kontrolordningen henholdsvis kontroludvalgets medlemmer er uden ansvar i henhold 

til ovenstående. Firmaet skal i påkommende tilfælde fuldt ud og for egen regning overtage 

sagen i det omfang, kontrolordningen eller kontroludvalgsmedlemmet anmoder herom, og 

firmaet skal i givet fald tillige indtræde i en om kravet anlagt retssag. De af kontrolordningen 

omfattede firmaer påtager sig at friholde kontroludvalgets medlemmer for erstatningsansvar 

i tilfælde af firmaets konkurs. 

 

5.    KONTROLUDVALGETS ØKONOMI 

 

5.1   Indskud, kontingent samt brugerbetaling 

 

Et firma, der ansøger om optagelse, deponerer i forbindelse med ansøgningen et beløb 

svarende til et års kontingent.  

 

Herudover betaler ansøgeren de af kontrolordningen afholdte udgifter i forbindelse med fir-

maets optagelse i kontrolordningen. 

  

Såfremt en ansøger fortryder sin ansøgning og trækker denne tilbage inden for det første 

år, træffer det udvidede kontroludvalg bestemmelse om, hvorvidt og i hvilket omfang det 

deponerede beløb vil blive tilbagebetalt.  

 

De tilsluttede firmaer betaler et årligt kontingent til dækning af kontrolordningens generelle 

omkostninger samt afholder alle løbende omkostninger ved firmaets fortsatte tilslutning og 

ved den eksterne kontrol af firmaets tilsluttede metoder. 



   

 Kontingent og omfanget af brugerbetaling fastsættes af det udvidede kontroludvalg. 

 

 Andre brugerbetalte omkostninger kan være: 

 

- udgifter ved prøvninger 

- udgifter foranlediget af andre ekstraordinære forhold 

- udgifter til behandling af kundeklager, dog ikke hvis en klage senere viser sig at være  

  uberettiget 
 

 

5.2   Regnskab og budget 

 

Revideret regnskab og budget forelægges de tilsluttede firmaer til orientering og kritik på 

årsmødet. 

 

5.3   Kontroludvalgets forpligtelser 

 

      De tilsluttede firmaer hæfter pro rata for kontroludvalgenes og sekretariatets forpligtelser. 

 

6.    OPHØR AF TILSLUTNING 

 

6.1   Eksklusion 

  

Et firma kan ekskluderes, hvis det efter påtale stadig handler i strid med vedtægterne og 

tekniske bestemmelser. 

  

 På grundlag af et indsamlet materiale og resultater af et eventuelt besøg udarbejdes en 

indstilling til det udvidede kontroludvalg, som efter en høring af firmaet træffer den endelige 

afgørelse om eksklusion. 

 

       Eksklusion skal meddeles firmaet ved anbefalet brev. 

 

6.2   Virkning af eksklusion 

 

       Ved eksklusion fortaber et firma med øjeblikkelig virkning sine rettigheder. 

 

Det udvidede kontroludvalg tilkendegiver på hvilke vilkår et ekskluderet firma på ny kan 

blive tilsluttet kontrolordningen. 

 

6.3   Ansvar for uberettiget eksklusion 

 

Kontrolordningen, det udvidede kontroludvalg, dets medlemmer, tilsluttede konsulenter og 

sekretæren er, bortset fra forsætlig skadesforvoldelse, uden ansvar for en eksklusion, som 

måtte blive fundet uberettiget, såfremt firmaet selv har givet anledning til eksklusionen, og 

er endvidere uden ansvar for afslag på et ekskluderet firmas ansøgning om gentilslutning. 

 

6.4   Ophør af tilslutning 

 

Hvis et tilsluttet firma ikke længere udfører opgravningsfri ledningsetablering efter en dekla-

reret metode, ophører tilslutningen til kontrolordningen. 



  

 Der kan dog forinden efter anmodning fra firmaet indgås en aftale med det udvidede kon-

troludvalg om et hvilende medlemskab af kontrolordningen i indtil 1 år. 

 

 Et firma kan ophæve sin tilslutning til kontrolordningen ved skriftlig opsigelse til kontrolud-

valget med et varsel på 3 måneder til et kalenderårs udgang. 

 

 

 

 

 

7.    VEDTÆGTSÆNDRINGER 

 

7.1   Vedtægtsændringer 

 

Ændringer i vedtægterne udarbejdes af det udvidede kontroludvalg og de tilsluttede firmaer 

til godkendelse på det nærmest efterfølgende årsmøde (jvf. pkt. 2.5) 

 

7.2   Kontrolordningens ophævelse 

 

 Beslutning om ophævelse af kontrolordningen skal godkendes af NO DIG-gruppen (jf. pkt. 

2.8) 

 

7.3   Fordeling af midler 

 

Såfremt kontrolordningen ophæves, tager NO DIG-gruppens bestyrelse stilling til anven-

delse af de tilbageværende midler. 

 

8.    TVISTIGHEDER 

 

 Tvistigheder, der måtte opstå vedrørende spørgsmål om optagelse eller eksklusion af fir-

maer, kan indankes for DI Dansk Byggeris kollegiale voldgiftsret.   
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