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Skriftlig beretning 2020 Kontrolordning for styret boring og gennempres-
ning 
 

Status 
Der er tilsluttet 24 firmaer i Kontrolordning for styret boring og gennempresning, hvil-
ket er en fremgang på 2 firmaer siden årsmødet i november sidste år. Herudover er en-
kelt firma OTEK A/S under optagelse.  
  
Følgende firmaer er tilsluttet (i parentes er angivet optagelsesåret): 
 
• NCC Danmark A/S (2002) 
• Munck Forsyningsledninger A/S (2002) 
• Søren Knudsen Entreprenørforretning A/S (2002) 
• Entreprenørfirmaet Østergaard A/S 
• Zacho-Lind A/S (2002) 
• Entreprenørfirmaet Nordkysten A/S (2012) 
• Jacob Post Styret Underboring A/S (2013) 
• Bække Entreprenørforretning ApS (2013) 
• Petri & Haugsted A/S (2013) 
• KG Boring ApS (2013) 
• Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S (2014) 
• Entreprenør Villy Andersen Frederikshavn ApS (2014) 
• VP Villy Poulsen NO-DIG ApS1 (2016) 
• Danboring A/S1 (2016) 
• G.C. Entreprise Køge ApS1 (2016) 
• ETS A/S1 (2016) 
• Langberg A/S1 (2016) 
• Brdr. Nørulf A/S1 (2016)  
• Hedegaard Boring A/S (2016) 
• Smed & Entreprenør Johnny Ludvigsen (2018) 
• SHT Vand & Miljø ApS (2019) 
• Lonico ApS (2019)  
• PA Underboring A/S (2020) 
• Svane Entreprise ApS (2020) 
 
Fælles for alle ovenstående firmaer er, at de kun har deres metode til styret boring til-
sluttet. Kontroludvalget er åben for tilslutning af pilotrørsmetode og mikrotunnelering 
samt de forskellige ikke styrbare gennempresningsmetoder, men det kræver, at der 
som minimum er tre firmaer med i et forløb om en optagelse for begge metoders ved-
kommende. Kontroludvalget vil gerne opfordre nuværende tilsluttede firmaer, der også 
udfører de to andre styrbare metoder og andre ikke styrbare metoder, til at overveje en 
eventuel optagelse af nævnte metoder, så kontrolordningen får en så bred dæknings-
område som muligt.  

 
1 Ved overtagelsen i efteråret 2015  af AMU Kontrolinstans i Esbjerg tilbød Byggeriets Kvalitets-
kontrol A/S efter aftale med kontroludvalget de under AMU Kontrolinstans tilsluttede borefir-
maer en optagelse i Kontrolordning for styret boring og gennempresning. 

marts 2021 
 



2 
 

Samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol A/S 
Kontroludvalget har siden 2013 haft et samarbejde med Byggeriets Kvalitetskontrol 
A/S om gennemførelsen af optagelsen af nye firmaer og af den årlige eksterne kontrol i 
form af kontrolbesøg på kontoradressen eller i marken. Den eksterne kontrol gennem-
føres af Byggeriets Kvalitetskontrol A/S ved deres konsulent Keld Madsen. 
 
Samarbejdet med Byggeriets Kvalitetsordning kører godt, og der er en god dialog mel-
lem kontroludvalget, sekretariatet i DI Dansk Byggeri og Byggeriets Kvalitetskontrol. 
Processen for optagelse i kontrolordningen blev i de Tekniske Bestemmelser af 19. maj 
2020 opdateret, og der kom et klart overblik over hvilke opgaver, der ligger i sekretari-
atet og i Byggeriets Kvalitetskontrol. Det betyder bl.a., at det nu er Byggeriets Kvali-
tetskontrol som udsteder optagelsesbeviser.   
 

Kontrolbesøg mv. 
Byggeriets Kvalitetskontrol A/S har, med undtagelse af to, i løbet af 2020 gennemført 
eksterne kontrolbesøg hos alle tilsluttede firmaer. For de to undtagne virksomheder er 
en række borerapporter blevet gennemgået på kontorbesøget. Alle tilsluttede virksomhe-
der blev godkendt.  
 
Byggeriets Kvalitetskontrol fortæller, at de altid oplever at være meget velkomne, når 
de er ude på deres kontrolbesøg.  

Borerapport 
Kontroludvalget har under flere møder drøftet dokumentationen af det udførte borear-
bejde. Ifølge Byggeriets Kvalitetskontrol er der flere af de tilsluttede firmaer, der gør 
brug af deres egne dokumenter, der ifølge kontrollanten opfylder kravene i Tekniske Be-
stemmelser.  
 
Det har tidligere været diskuteret, om brugen af standard borerapporten fortsat skal 
være obligatorisk. Dels grundet at der er brugt mange ressourcer på at udvikle rappor-
ten, dels da den også er anerkendt i kundekredse. I de reviderede Tekniske Bestemmel-
ser af 19. maj 2020 er der dog lempet herpå, så virksomheden blot skal anvende en bore-
rapport, som er i overensstemmelse med kap. 3 i de Tekniske Bestemmelser. 
 
Den digitale borerapport 
Den digitale borerapport, der har tilslutning fra 7 af de 24 tilsluttede firmaer, har været i 
brug siden sommeren 2015. Det har længe været et ønske fra brugerne, at der bliver la-
vet en række tilretninger, som vil gøre borerapporten mere brugervenlig. Prisen for at 
lave disse forholdsvis få tilretninger vurderes dog at være så høj, at den ikke står mål 
med gevinsterne herved. Derudover har Itera, som har udviklet den digitale borerapport 
meddelt, at den nuværende borerapporten på sigt ikke fortsat vil kunne bruges på den 
nuværende platform. Det skyldes, at den digitale borerapport er blevet  
implementeret som en Classic Azure Webapp, som vil blive udfaset til fordel for den nye 
AppService model, samt at løsningen er lavet med nogle synkrone kald til serveren. 
Disse vil på et tidspunkt blive blokeret, og den digitale borerapporten kan derfor risikere 
at ophøre med at virke i fx Chrome. 
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I lyset heraf ser kontroludvalget fire muligheder for den fremtidige digitale borerapport:  
 

1. Den nuværende digitale borerapport fremtidssikres af Itera. 
2. Det undersøges, om der findes andre løsninger, som vil kunne bruges.  
3. Der udvikles en ny borerapport af et nyt firma. 
4. Den digitale borerapport lukkes ned. Det overlades til de enkelte firmaer at ud-

vikle en ny. 
 
Kontroludvalget er enig om, at det i første omgang skal forsøges at fremtidssikre den nu-
værende digitale borerapport eller implementere en anden løsning (dvs. pkt. 1 og 2 oven-
for) og arbejder i øjeblikket herpå. Den digitale borerapport er højt prioriteret, ikke 
mindst fordi det vurderes, at der er et stort potentiale for medlemmerne i stigende grad 
at anvende digitale borerapporter.  
 
Med henblik på at give flere firmaer mulighed for at afprøve den digitale borerapport er 
det tidligere blevet besluttet, at tilsluttede firmaer kan få en prøveperiode på op til seks 
måneder, hvor der kun skal betales en mindre aconto beløb af det fastsatte indskudsbe-
løb. Hvis firmaet beslutter at fortsætte under den digitale borerapport efter prøveperio-
den, skal den resterende del af indskuddet betales. Vælger firmaet i stedet at udtræde ef-
ter prøveperioden, bliver det indbetalte aconto beløb ikke tilbagebetalt. 
 

Klager 
Der er indkommet en enkelt forespørgsel fra Banedanmark, om hvordan kontrolord-
ningen stiller sig, hvis en entreprenør ikke har overholdt gravetilladelsen. Konkret 
havde entreprenøren anvendt en anden rimer og rør samt gravet dybere. Boringen afveg 
dermed fra gravetilladelsen og det anvendte i Banedanmarks risikovurdering. I risiko-
vurderingen blev det beregnet, at der ville ske en påvirkning af sporet på 2 mm, hvormed 
togdriften kunne fortsætte uændret. Reelt betød anvendelsen af en anden rimer mv., at 
sporpåvirkningen blev større, og hastigheden burde derfor være blevet nedsat. Byggeri-
ets Kvalitetskontrol behandler i øjeblikket forespørgslen fra Banedanmark i dialog med 
den pågældende entreprenør.  
 
Forespørgslen fra Banedanmark har affødt, at kontroludvalget har besluttet at formulere 
en procedure for håndtering af kundeklager. Når proceduren foreligger, vil den blive 
sendt til de tilsluttede firmaer.  

Uddannelse af boreoperatører 
Firmarepræsentanterne i kontroludvalget har længe arbejdet for, at operatører af sty-
rede boringer får tilbudt et kort tilpasset kursus i, hvorledes boringer under grund-
vandsspejlet og i forurenede arealer skal håndteres, så nødvendige miljøhensyn også 
tilgodeses. Der har været møder med både Brøndborerforeningen og med udbydere af 
disse borekurser.  
 
Miljøstyrelsen har det seneste år arbejdet på et gennemsyn af brøndborerbekendtgø-
relsen, hvor styret underboring forventes at blive en del af den nye bekendtgørelse for 
boringer på land. De vil, så snart det er muligt, indkalde til møder med branchen for at 
drøfte mulige ændringer, og i den forbindelse skal det sikres, at behovet for en målret-
tet uddannelse bliver tilgodeset.  
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Arbejdet vedr. oprettelse af en uddannelse har været båret af Otto Lindskov. Otto Lind-
skov forlod kontroludvalget på årsmødet i 2020, men er fortsat som suppleant. Han vil 
efter aftale med kontroludvalget fortsætte sit arbejde med at få etableret den kommende 
uddannelse. 
 

PR-virksomhed 
Kontrolordningen har sin egen hjemmesideandel på den fælles hjemmeside på adres-
sen: www.kontrolordninger.dk, hvor alle godkendte deklarationer, vedtægter og Tekni-
ske Bestemmelser kan udskrives. Hver gang, der er sket ændringer i tilslutninger, ved-
tægter, tekniske bestemmelser og i kontroludvalgenes sammensætning, er der udsendt 
elektroniske nyhedsbreve til en lang række relevante modtagere. Der er siden sidste 
årsmøde i november 2020 blevet udsendt en nytårshilsen.  
 
Hjemmesiden har efterhånden en del år på bagen. Hegnet, som står for at vedligeholde 
hjemmesiden, har meddelt, at hjemmesiden bør opdateres med et nyt system, da den vil 
performe langt bedre i mange sammenhænge, bl.a. at den automatisk tilpasser sig mobil, 
tablet og andre enheder. Kontroludvalget skal i det kommende år træffe beslutning om 
den fremtidige hjemmeside. 
 

Kontroludvalget  
Kontroludvalget har siden sidste årsmøde i november 2020 afholdt to møder. I lighed 
med de øvrige møder i 2020 har disse været afholdt virtuelt. Kontroludvalget vil frem-
adrettet både afholde virtuelle og fysiske møder mhp. at holde mødeomkostningerne 
nede.  
 
Kontroludvalget bestod efter årsmødet i 2020 af følgende kundeudpegede medlem-
mer:  
 
Repræsentanter fra Dansk Ledningsejerforum 
  Bjarne Munthe, TDC Netco 
Christian Bruun Lindstrøm, Evida A/S 
 
Repræsentant fra Foreningen af Rådgivende Ingeniører 
Ole Glavind, COWI 
 
Repræsentant fra DANVA 
Michael Lilja Weien, TREFOR Vand A/S 
 
 
Repræsentant fra Kommunalteknisk Chefforening 
Johnny Andersen Elley, Frederikshavn Kommune 
 
Repræsentant fra Banedanmark 
Morten Roos, Banedanamrk 
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Ved dette årsmøde udløber Ole Glavinds, Christian Bruun Lindstrøms og Bjarne Sigurd 
Munthes udpegningsperioder. Alle tre udvalgsmedlemmer fortsætter endnu en periode 
i udvalget.  
 
De to firmarepræsentanter i kontrolordningen er Kim Petersen, NCC Danmark A/S og 
Jim Valentin, Østergaard A/S. Suppleant for firmarepræsentanterne er Otto Lindskov, 
Strib-Middelfart Entreprenørforretning A/S. Suppleanten deltager fast i kontroludval-
gets møder.  
 

Økonomien 
Årsregnskabet for 2020 viser et overskud på 77.847 kr. på grundlag af samlede indtæg-
ter på 188.550kr. og samlede udgifter på 110.703 kr. Der var budgetteret med et min-
dre underskud, men udgifterne er blevet mindre end forventet.  
 
I budgettet for 2021 fastholdes kontingentsatserne, inkl. kontingentet for den digitali-
serede borerapport fra 202o. Efter anbefaling fra Byggeriets Kvalitetskontrol A/S valgte 
kontroludvalget på årsmødet i 2013 at graduere kontingentbyrden efter størrelsen af fir-
maerne. Firmaer med op til 2 boremaskiner betaler en lav sats. Firmaer med op til 5 bo-
remaskiner betaler en mellemsats, mens firmaer med over 5 boremaskiner betaler høje-
ste sats i årligt kontingent. 
 
Med hensyn faktureringen af kontrolbesøg og optagelsesbesøg i 2020 henvises til pris-
bladet fra Byggeriets Kvalitetskontrol A/S. 
 
 
   


