
 *SAGDI-2020-18099*

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2021 i Rørtekniksektionen 

Hermed indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i Rørtekniksektionen, der holdes 

Tirsdag den 5. oktober 2021, kl. 13.00 

Den ekstraordinære generalforsamling afholdes elektronisk med opkobling via MS Teams. 

Der vil umiddelbart inden den ekstraordinære generalforsamling blive udsendt et link. 

Da der skal stemmes om vedtægtsændringer under pkt. 1, er der krav om, at mindst 3/4 

af medlemmerne er tilstede enten som deltager eller repræsenteret med en fuldmagt. 

Bestyrelsen vil derfor gerne opfordre til, at alle som er forhindrede i at deltage afgiver en 

fuldmagt.  

D A G S O R D E N: 

1. Forslag om ændring af Rørtekniksektionens vedtægter
Etablering af en kontrolordning for faldstammerenovering under Rørtekniksek-
tionen nødvendiggør en række vedtægtsændringer. Derudover foreslås en række
konsekvensændringer som følge af sammenlægningen mellem DI og Dansk Byg-
geri sidste år og sammenlægningen af DI Dansk Byggeri og DI Byg  og endelig
kravet til, hvornår der kan gennemføres vedtægtsændringer lempes.

2. Stiftelse af Kontrolordning for faldstammerenovering
Bestyrelsen foreslår at stifte en Kontrolordning for faldstammerenovering under
Rørtekniksektionen.

Bestyrelsen ønsker med forslaget forsamlingens bemyndigelse til at vælge de or-
ganisationer, som skal udpege kontroludvalgets medlemmer, og samtidig revi-
dere vedtægterne i overensstemmelse hermed. Derudover bemyndiges bestyrel-
sen til at udarbejde et logo for kontrolordningen, som indsættes i vedtægternes
pkt. 4.1.

3. Eventuelt

Vedlagte bilag 
Bilag 1: Forslag til ændrede vedtægter for Rørtekniksektionen 
Bilag 2: Forslag til vedtægter for Kontrolordning for faldstammerenovering 

Til medlemmerne af Rørtekniksektionen 

3. september 2021
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ad 1) Forslag om ændring af Rørtekniksektionens vedtægter 

Bestyrelsen foreslår, at der gennemføres en række vedtægtsændringer, jf. bilag 1: Forslag 
til ændrede vedtægter for Rørtekniksektionen: 

• Der åbnes op for, at der kan etableres en Kontrolordning for faldstammerenove-

ring under Rørtekniksektionen:
- Antallet af medlemskredse øges fra tre til fire. Antallet af medlemsgrupper

er uændret. Der etableres dermed ikke en selvstændig medlemsgruppe for
virksomheder, som arbejder med fornyelse af faldstammer.

- Bestyrelsen udvides med to medlemmer, så der i alt er otte medlemmer.
Valg af bestyrelsesmedlemmer til Rørtekniksektionen, som repræsenterer
virksomheder, som er tilsluttet Kontrolordning for faldstammerenovering
vælges på Rørtekniksektionens generalforsamling.

- Bestyrelsen for Rørtekniksektionen udpeger firmarepræsentanter til kon-
troludvalget for faldstammerenovering.

• En række konsekvensrettelser som følge af sammenlægningen mellem DI og

Dansk Byggeri, og sammenlægning mellem DI Dansk Byggeri og DI Byg, herun-

der indføres krav om, at nye medlemmer af Rørtekniksektionen også skal være

medlemmer af DI Byggeri. (tidligere DI Dansk Byggeri) .

• Ændring af frist for indkomne forslag til generalforsamlingen til 3 uger inden

årsmødets afholdelse.

• Alle beslutninger inkl. vedtægtsændringer kan træffes med simpelt flertal på ge-

neralforsamlingen.

Ad 2) Stiftelse af Kontrolordning for faldstammerenovering 

Det foreslås at der stiftes en ny Kontrolordning for faldstammerenovering – se udkast til 

vedtægter i bilag 2.  

Det foreslås samtidig, at bestyrelsen for Rørtekniksektionen får bemyndigelse til vælge 

de organisationer, som skal udpege kontroludvalgets medlemmer, og samtidig revi-

dere vedtægterne i overensstemmelse hermed.   

Nedenfor er kort beskrevet baggrunden for stiftelsen, den påtænkte organisering, øko-

nomi og tidsplan. Vedtægterne for kontrolordningen er vedlagt, jf. bilag 2: Forslag til 

vedtægter for Kontrolordning for faldstammerenovering. 

Baggrund 

Renovering af faldstammer har været forbundet med en række uheldige sager, hvor re-

noveringen har været mangelfuld. Der er derfor igennem en længere periode blevet set 

på mulighederne for at oprette en kontrolordning for faldstammerenovering, som skal 

sikre, at de tilsluttede firmaer gennemfører faldstammerenoveringer i en høj kvalitet.   

Indledningsvist har syv firmaer finansieret udviklingen af et teknisk grundlag for en 

kommende kontrolordning, og DI Byggeri har udarbejdet et sæt vedtægter for ordnin-

gen samt opstillet et overslag over økonomien. På denne baggrund søges en ny kontrol-

ordning for faldstammerenovering oprettet.  
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Organisering 

Den ny kontrolordning placeres organisatorisk under Rørtekniksektionen, jf. figur 1, 

og vil blive betjent af den nuværende konsulent for Rørtekniksektionen. Det har været 

overvejet at lave en faldstammegruppe for firmaer, som renoverer faldstammer, men 

denne afventer af økonomiske hensyn.  

Figur 1: Kommende organisering af Rørtekniksektionen, undergrupper samt 

kontrolordninger. 

Kontrolordningen vil blive oprettet som en kommerciel forening med eget CVR-nr., 

hvor medlemskab af DI ikke er påkrævet. Det forventes, at der indledningsvis vil være 

fem firmaer, som vil søge optagelse i kontrolordningen. Ordningen vil blive administre-

ret af et kontroludvalg med både kunde- og firmaudpegede repræsentanter. Teknolo-

gisk Institut vil blive tilknyttet som rådgiver.  

Økonomi 

Den samlede omkostning for drift i DI af kontrolordningen er forsigtigt skønnet til 

128.500 kr./år, jf. tabel 1. Derudover vil der være en række faste omkostninger til drift 

af kontrolordningen, herunder rådgivning fra Teknologisk Institut, og de samlede faste 

omkostninger til drift af kontrolordningen bliver dermed 283.500 kr., svarende til 

56.700 kr. pr. tilsluttet virksomhed. Udover dette vil de tilsluttede virksomheder skulle 

betale for kontrolbesøg og materialetests. Økonomien vil blive tilpasset, når der eksi-

sterer et overblik over tidsforbruget til Teknologisk Institut og sekretariatsbetjening.  

Tabel 1: Økonomi i kontrolordningen  
Omkostning, 

kr./år 
Kommentar 

Sekretariatsbistand 123.500 (200 timer/år konsulent og 40 timer/år sekretær) 

Hjemmeside 5.000 
Økonomiadministra-
tion 10.000 

Sum DI 128.500 

Rådgivning TI til kon-
troludvalg 115.000 Overslag (100 timer) 

Årsmøder 5.000 Svarende til omkostning i øvrige kontrolordninger 

Kontroludvalgsmøder 30.000 do. 

Revision 5.000 do. 

I alt 283.500 

3



Tidsplan 

Efter kontrolordningen er blevet stiftet vil det nedsatte kontroludvalg skulle færdiggøre 

det tekniske grundlag,  og de interesserede firmaer skal gennemgå en optagelsesproce-

dure, før ordningen reelt kan træde i kraft. Ordningen forventes at have virkning fra om-

kring årsskiftet 2021/22. 
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Vedtægter af 8. december 2020 

for  

Rørtekniksektionen 

§ 1 Navn og hjemsted

Sektionens navn er Rørtekniksektionen med binavnene NO DIG og TV-inspektion. 

Sektionen har hjemsted i DI Dansk Byggeri, H.C. Andersens Boulevard 18, 1553 Køben-

havn VNørre Voldgade 106, 1015 København K. 

§ 2 Formål

Sektionen har til formål at varetage medlemmernes erhvervsinteresser og forhold i relation 

til deres arbejder med   

- at renovere eller udskifte eksisterende ledningsanlæg i jord,

- at etablere nye ledningsanlæg ved brug af opgravningsfri metoder,

- at gennemføre og afrapportere TV-inspektion af eksisterende, renoverede eller nye led-

ningsanlæg.

- fornyelse af faldstammer med systemer, som kvalitets- og funktionsmæssigt kan
sidestilles med en fornyelse af rørsystemer ved traditionel udskiftning.

Sektionen skal arbejde for: 

- at fremme samarbejdet mellem medlemsvirksomhederne
- at give medlemmerne indflydelse på branchens tekniske og faglige udvikling
- at medvirke til en samfundsmæssig optimal vurdering og fornyelse af rør og ledninger
- at synliggøre branchens teknologier set i relation til energioptimering og bæredygtighed
- at fremme branchens teknologiske udvikling
- at medvirke til at medlemmerne udnytter den teknologiske udvikling
- at fremme samarbejdet for en etablering af system eksport
- at varetage medlemmernes interesser i et koordineret samarbejde med DI Dansk Byg-

geri overfor myndigheder, styrelser og andre organisationer
- at medlemmerne udfører arbejde af høj kvalitet
- at etablere kvalitetssikringsordninger og uddannelser for medlemmerne, således at

grundlaget for branchens fortsatte udvikling sikres
- at medvirke til udvikling og implementering af alternative fornyelsesmetoder samt anden

opgravningsfri teknik for alle typer af rør, ledninger og brønde.

§ 3 Medlemsforhold, mMedlemskredse og medlemsgrupper

Sektionens medlemsvirksomheder skal være medlem af DI. 

Sektionen er medlem af Branchefælleskabet DI Dansk Byggeri, og sektionens medlems-

virksomheder skal være medlem af DI Dansk Byggeri.  

5



2 

Sektionen kan udtræde af DI Dansk Byggeri med 6 måneders varsel. Beslutning herom 

træffes på sektionens generalforsamling ved almindelig stemmerflerhed jf. vedtægternes § 

5. Sektionen kan derefter etablere sig som selvstændigt valgforum i DI efter godkendelse i

DI’s forretningsudvalg. 

Sektionen består af medlemsvirksomheder, der er fordelt i medlemskredse ud fra deres re-

spektive tilknytning til følgende 43 arbejdsområder: 

- ledningsrenovering
- styret boring og gennempresning
- TV-inspektion
- fornyelse af faldstammer

Sektionens medlemsvirksomheder er herudover fordelt på 2 medlemsgrupper i henholdsvis 
NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen, der hver har deres egen bestyrelse og øko-
nomi. Virksomheder som arbejder med fornyelse af faldstammer er ikke organiseret i en 
selvstændig gruppe.  

Medlemsvirksomheder, der arbejder med ledningsrenovering og/eller styret boring og gen-
nempresning, er organiseret under NO DIG-gruppen, mens medlemsvirksomheder, der ar-
bejder med TV-inspektion, er organiseret under TV-inspektionsgruppen.  

Som medlem kan optages ethvert medlem af DI Dansk Byggeri, der enten beskæftiger sig 

med systemer til ledningsrenovering, etablerer ledningsanlæg ved brug af styret boring og 

gennempresning,  eller gennemfører TV-inspektion af ledninger eller fornyelse af faldstam-

mer. 

Ansøgning om optagelse indsendes til sektionens bestyrelse, der efter høring i de 2 med-

lemsgruppers bestyrelser tager stilling til ansøgningensekretariat. 

I ganske særlige tilfælde kan en virksomhed, der ikke er medlem af Dansk Byggeri, men 

som opfylder foranstående krav, optages som associeret medlem af sektionen. 

Sådanne virksomheder, hvis virke ikke naturligt henhører under Dansk Byggeris område, 

skal have en relation til branchen som kunde, leverandør, installatør eller som en anden 

samarbejdspartner og skal være medlem af en medlemsorganisation under Dansk Arbejds-

giverforening. 

Andre virksomheder kan i ganske særlige tilfælde optages som associerede medlemmer, 

hvis optagelsen forud godkendes af Dansk Byggeris formandskab. 

En virksomhed, som ikke er medlem af DI Dansk Byggeri, men alene medlem af Rørteknik-

sektionen betragtes som et associeret medlem. Et associeret medlem har samme rettighe-

der og forpligtigelser som de øvrige medlemmer, bortset fra at et associeret medlem ikke 

har stemmeret på generalforsamlingen og ikke kan være repræsenteret i sektionens besty-

relse. 

Et associeret medlem betaler i indskud et af sektionens bestyrelse i hvert tilfælde fastsat 

beløb. Endvidere betaler associerede medlemmer det på generalforsamlingen vedtagne 

kontingent for sådanne medlemmer. 
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Herudover betaler det associerede medlem det i henhold til den medlemsgruppe, som det 

associerede medlem er eller måtte blive tilsluttet, fastsatte kontingent. 

§ 4 Udmeldelse, ophør af medlemskab og udelukkelse

Udmeldelse af Rørtekniksektionen kan ske til et kalenderårs udgang, og udmeldelsen skal 

fremsendes med almindelig eller elektronisk post og med mindst 3 måneders varsel til sek-

tionens bestyrelse. 

Melder et medlem sig ud af DI Byggeri sker der samtidig udmeldelse af Rørtekniksektionen. 

Herudover kan et medlem udelukkes af Rørtekniksektionen efter beslutning på et årsmøde 

i den medlemsgruppe, som medlemmet jf. § 3 stk. 3 er tilknyttet.  

Et således udelukket medlem kan indbringe denne udelukkelse for sektionens bestyrelse. 

Ved udmeldelse eller udelukkelse af sektionen fortabes retten til en andel af sektionens for-

mue. 

§ 5 Generalforsamlingen

Generalforsamlingen er sektionens øverste myndighed. 

Ordinær generalforsamling afholdes senest med udgangen af maj måned. 

Den ordinære generalforsamling skal indeholde følgende punkter: 

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens beretning

3. Fremlæggelse af regnskaber

a. Sektionens regnskab til godkendelse

b. De enkelte medlemsgruppers regnskaber til orientering

4. Fastsættelse af sektionens kontingent samt orientering om vedtagne kontingenter

5. Valg af bestyrelsesmedlemmer til Rørtekniksektionen som repræsenterer virksomheder,

som er tilsluttet kontrolordning for faldstammerenovering. 

5. Præsentation af bestyrelsesmedlemmer fra NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgrup-

penn

6. Indkomne forslag

7. Eventuelt

Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftlig med almindelig eller elektronisk post og 

med mindst 1 måneds varsel. Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen årsmødet 

skal afholdes som et delvist eller fuldstændigt elektronisk generalforsamlingårsmøde. Ind-

kaldelsen til en generalforsamlingt årsmøde, der skal afholdes delvist eller fuldstændigt 

elektronisk, skal indeholde oplysninger om afholdelsesmåden.  

Forslag, der ønskes behandlet på en generalforsamling, skal være bestyrelsen i hænde se-

nest 32 uger før generalforsamlingen. 
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På generalforsamlingen har hver medlemsvirksomhed 1 stemme. 

Beslutninger på en generalforsamling træffes, når der er simpelt flertal for et forslag blandt 

de fremmødte medlemmer. Dog kræves til vedtægtsændringer, at mindst 3/4 er til stede, og 

at mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for vedtægtsændringerne. 

Opnår et forslag om vedtægtsændringer den krævede majoritet, men er generalforsamlingen 

i henhold til foranstående ikke beslutningsdygtig, skal der indkaldes til en ekstraordinær ge-

neralforsamling, som kan afholdes delvist eller fuldstændigt elektronisk,  med samme ved-

tægtsændringsforslag til afholdelse senest 4 uger efter den første generalforsamling. Til ved-

tagelse på denne generalforsamling kræves 2/3’s flertal af de afgivne stemmer. 

Der kan stemmes ved fuldmagt gennem et andet medlem. Hvert medlem kan dog kun have 

én fuldmagt, således at der maksimalt kan være (2) stemmer på én hånd.  

§ 6 Bestyrelse

Sektionens interesser varetages af en sektionsbestyrelse bestående af 86 medlemmer, 2 
fra hver af de under § 3 omtalte 43 medlemskredse (ledningsrenovering, styret boring og 
gennempresning, TV- inspektion og fornyelse af faldstammer).  

. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, således at der ordinært er 3 4 besty-

relsesmedlemmer samt deres suppleant på valg hvert år. 

MHver medlemskredsene ledningsrenovering, styret boring og gennempresning og TV-in-

spektion  vælger deres egne bestyrelsesmedlemmer og suppleanter i henhold medlems-

gruppernes (NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen) egne vedtægter på de under § 7 

omtalte årsmøder. Der sker valg af de to bestyrelsesmedlemmer fra de tilsluttede firmaer i 

kontrolordning for faldstammerenovering på generalforsamlingen. 

Ved sektionens stiftelse er de valgte bestyrelsesmedlemmer dog efter indbyrdes aftale på 

valg efter henholdsvis 2 og 3 år indenfor deres respektive medlemskreds. Genvalg kan 

finde sted indtil 4 gange. 

En medlemsvirksomhed kan højst være repræsenteret med 32 medlemmer i sektionens be-

styrelse. 

Bestyrelsen konstituerer sig selv med valg af formand og næstformænd. 

Ved stemmelighed er bestyrelsesformandens stemme udslagsgivende. 

Bestyrelsen udpeger medlemmer til Dansk Infrastrukturs repræsentantskab samt et bestyrel-

sesmedlem til Dansk Infrastrukturs bestyrelse.  

Bestyrelsen udpeger medlemmer af Dansk Byggeris Repræsentantskab. 

Bestyrelsen udarbejder en forretningsorden for sin virksomhed. 

§ 7 Medlemsgrupper, arbejdsgrupper, medlemsmøder og årsmøder
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Hver af de under § 3 omtalte medlemskredse og medlemsgrupper kan etablere egne ar-

bejdsgrupper og arrangere egne medlemsmøder. 

Medlemsmøder kan holdes for en separat medlemskreds ud fra medlemmernes interesser . 

Hver af de under § 3 omtalte 2 medlemsgrupper (NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgrup-

pen) er selvstændige enheder med egen bestyrelse og er ansvarlig for egen økonomi. 

Forud for generalforsamlingen jf. § 5 skal der afholdes årsmøder i de 2 medlemsgrupper 

(NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen)  til godkendelse af deres egen økonomi, til 

vedtagelse af et kontingent, samt valg af deres respektive bestyrelsesmedlemmer og sup-

pleanter til sektionens bestyrelse. 

Årsmøder afvikles i henhold til NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppens  de enkelte 

medlemsgruppers egne vedtægter. 

Gennemføres der på et årsmøde ændringer i NO DIG-gruppen eller TV-inspektionsgrup-

pens  en medlemsgruppes vedtægter, skal ændringerne for at have gyldighed efterføl-

gende godkendes af Rørtekniksektionens bestyrelse. 

Såvel på årsmøder som under andre medlemsmøder kan en medlemsvirksomhed kun lade 

sig repræsentere ved egne ansatte medarbejdere. 

§ 8 Kontroludvalg

På de under § 7 omtalte årsmøder opstiller de under § 3 omtalte 3 medlemskredse (led-

ningsrenovering, styret boring og gennempresning samt TV-inspektion) blandt egne re-

spektivt tilsluttede medlemmer kandidater, der kan vælges som firmarepræsentanter til de 

respektive kontrolordningers kontroludvalg.  

Valg hertil finder sted i henhold til vedtægterne for de respektive kontrolordninger. 

Bestyrelsen for Rørtekniksektionen opstiller mulige firmarepræsentanter til kontroludvalget 

for faldstammerenovering. Valg heraf sker på kontrolordningens årsmøde. 

§ 9 Økonomi

Hver af de under § 3 omtalte 2 medlemsgrupper (NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgrup-

pen)  har som anført en selvstændig økonomi.  

Det årlige kontingent og eventuelle optagelsesgebyr fastsættes på årsmøder i hver med-

lemsgruppe.  

NO DIG-gruppen bidrager med 2/3 til sektionens kontingent. TV-inspektionsgruppen bidra-

ger med 1/3 til sektionens kontingent.  

Regnskabet følger DI Dansk Byggeris regnskabsår. 

§ 10 Opløsning
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I tilfælde af sektionens opløsning, skal der på generalforsamlingen træffes beslutning om 

anvendelse af sektionens formue. 

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

Vedtaget den 25. oktober og 8. november 2010. 

Som stiftere: NO DIG-gruppen og TV-inspektionsgruppen. 

Vedtægterne er revideret på en ordinær generalforsamling den 6. marts 2015 og bekræftet 

på en ekstraordinær generalforsamling den 27. marts 2015. 

Vedtægterne er revideret på ekstraordinær generalforsamling den 8. december 2020. 
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Vedtægter for Kontrolordning for faldstammerenovering 

1. KONTROLORDNINGENS GRUNDLAG

1.1 Formål

Formålet med kontrolordningen er at sikre, at de tilsluttede virksomheder udfører 

arbejde med systemer, som er optaget i kontrolordningen, er af høj kvalitet i 

overensstemmelse med såvel den tilsluttede virksomheds kvalitetshåndbog som den 

godkendte deklaration for det pågældende system.  

1.2 Kontrolordningens navn 

Kontrolordningens navn er ”KONTROLORDNING FOR 
FALDSTAMMERENOVERING”; forkortet KFF. 

1.3 Omfang 

Kontrolordning for faldstammerenovering omfatter fornyelse af faldstammer med 
systemer, som kvalitets- og funktionsmæssigt kan sidestilles med en fornyelse af 
rørsystemer ved traditionel udskiftning.  

2. KONTROLORDNINGENS ORGANISATION

Kontrolordningens organisation består af et kontroludvalg og en kontrolfunktion. 
Der etableres et sekretariat, som kan bistå kontroludvalget.  

2.1 Kontroludvalgets medlemmer 

Kontroludvalget består af op til 5 medlemmer, der udpeges af de respektive 
organisationer: 

Grundejernes Investeringsfond 1 medlem 
- BL 1 medlem 
- Foreningen af Rådgivende Ingeniører F.R.I 1 medlemmer 
- Tilsluttede faldstammefirmaer 2 medlemmer 

Kontroludvalget udpeger selv sin formand. 

Repræsentanterne fra Grundejernes Investeringsfond, BL og Foreningen af 
Rådgivende Ingeniører udpeges for 3 år ad gangen, således at mindst et 
medlem afgår hvert år. Repræsentanterne fra de tilsluttede virksomheder 
vælges ligeledes for 3 år. 

Ved kontroludvalgets etablering afgår medlemmerne dog efter indbyrdes aftale 
ved udgangen af det 4., 5. og 6. år. Genudpegning kan ske 3 gange. 

2.2 Supplering 
Afgår et medlem af kontroludvalget under sin funktionsperiode, udpeger den 
respektive instans et nyt medlem for resten af perioden.  

Afgår en bygherrerepræsentant under sin valgperiode, indtræder den valgte 
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suppleant under resten af valgperioden. 

2.3 Inhabilitet 
Såfremt et medlem af kontroludvalget skønner, at et medlem af kontroludvalget 
er  inhabil i en sag, kan udvalget foranledige, at der udpeges en suppleant. 

2.4 Kontroludvalgets arbejdsområde 

Kontroludvalget skal udarbejde og vedligeholde et sæt tekniske bestemmelser, 
indeholdende krav til virksomhedernes kvalitetstyringssystemer, herunder krav til 
kontrol af deklarerede produkter. 

Kontroludvalget skal via kontrolfunktionen overvåge, at de tilsluttede virksomheder 
udfører arbejde i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser. 
Repræsentanterne fra de tilsluttede firmaer kan ikke deltage i sagsbehandling vedr. 
kommende eller nuværende tilsluttede firmaer.  

Kontroludvalget kan efter anmodning udføre kontrol med overholdelse af specielle krav, 
der ikke er omfattet af de tekniske bestemmelser.  

Enhver kunde, som har fået foretaget faldstammerenovering af et medlemsfirma, er 

berettiget til at forelægge kvalitetsspørgsmål vedr. selve faldstammerenoveringen 

(klage) for Kontroludvalget. Henvendelser der går ud over dette henvises til anden 

relevant profession. 

2.5 Kontrolfunktionen 

Kontrolfunktionen udføres af en uvildig  teknisk rådgiver og omfatter den af 
kontroludvalget fastlagte kontrol, herunder stikprøvekontrol af det udførte arbejde. 

Den tekniske rådgiver skal have et indgående kendskab til 
faldstammesystemernes funktion og til arbejdet med faldstammefornyelse. 

Kontroludvalget har ansvaret og kompetencen til at udpege den tekniske 
rådgiver, som forestår kontrolfunktionen og det eksterne kontrolarbejde for KFF. 

Indgåelse af aftale samt honorering af den tekniske rådgiver varetages ligeledes af 
kontroludvalget. 

3. OPTAGELSE AF VIRKSOMHEDER

3.1 Ansøgning

Enhver virksomhed, der foretager faldstammefornyelse af rørsystemer, kan 
ansøge kontroludvalget om optagelse i  kontrolordningen. 

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

3.2 Grundlag og optagelse 
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Virksomheden skal fremsende kvalitetsstyringssystem samt udfyldte deklarationer 
for de systemer, virksomheden ønsker optaget i kontrolordningen samt betale det 
fastsatte indskud.  

 

På grundlag af det fremsendte materiale, godkendte tests i henhold til de tekniske 
bestemmelser og et optagelsesbesøg udarbejder den tekniske rådgiver en indstilling til 
kontroludvalget.  Hvis kontroludvalget finder, at systemet og virksomheden opfylder de 
stillede tekniske og organisatoriske krav, optages systemet i kontrolordningen.  

 
Kontroludvalget har kompetencen i spørgsmål om virksomheders 
tilslutning til kontrolordningen. 

 

 

4. GODKENDTE VIRKSOMHEDERS RETTIGHEDER OG FORPLIGTELSER  

4.1. Indregistreret kontrolmærke og omtale af kontrolordningen 

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

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

 

[Her indsættes kontrolordningens logo] 

 

”TILSLUTTET KONTROLORDNING FOR FALDSTAMMERENOVERING” 

 

 

4.2 Ansvarshavende medarbejder 

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

4.3 Forpligtelser 
Virksomheden forpligter sig til at følge de retningslinjer, der er nedfældet i 
kontrolordningens vedtægter og tekniske bestemmelser. Virksomheden skal i 
øvrigt stille de tekniske oplysninger til rådighed, som er nødvendige for at kunne 
gennemføre kontrol, herunder dokumentere kvaliteten af de udførte entrepriser 
samt virksomhedens evne til at styre kvaliteten generelt.  
 
Alle afgivne oplysninger skal betragtes som fortrolige oplysninger, der 
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udelukkende skal danne grundlag for en vurdering af virksomhedens medlemskab 
af kontrolordningen. 

Overholder en virksomhed ikke sine forpligtelser over for kontrolordningen, kan 
den påføres sanktioner, jf. afsnit 8.  

Ved væsentlige installationsfejl påtalt af KFF skal faldstammerenoveringsfirmaet 
indenfor 14 dage fremsende forslag til udbedring af afvigelser samtidig med, at 
kunden orienteres om fejlen. Forslaget til udbedring af afvigelser skal udføres 
uden omkostninger for kunden og først efter kundens godkendelse.  I tilfælde af 
større afvigelser, der skønnes at have betydning for driften af afløbssystemet, kan 
det komme på tale at udføre en fornyet renovering. 

KFF kan ved klage eller anden forespørgsel kræve, at der fra medlemsfirmaerne 
udleveres alle de nødvendige faldstammerenoveringsdata.   

4.4. Erstatningsansvar 

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

kontroludvalget og sekretariatet, og hvad der i nærværende punkt siges om 

kontroludvalgets medlemmer, skal tillige gælde sekretæren. 

Kontrolordningen har intet ansvar for skader, som kontroludvalgets medlemmer eller 

dets repræsentanter måtte forvolde under deres kontrolbesøg på en virksomhed eller 

privat kunde, og kontroludvalgets medlemmer eller dets repræsentanter er selv kun 

ansvarlig for sådanne skader, såfremt de er forvoldt forsætligt eller groft uagtsomt. 

Det er alene den enkelte virksomhed, der er ansvarlig for fejl og mangler ved 

entreprisen og for skade, der er forvoldt af det udførte anlæg. Dette gælder selvom der 

måtte kunne påvises fejl begået af kontrolordningen eller af kontroludvalgets 

medlemmer. 

Den pågældende virksomhed 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. Virksomheden 

skal i påkommende tilfælde fuldt ud og for egen regning overtage sagen i det omfang, 

kontrolordningen eller kontroludvalgsmedlemmet anmoder herom, og virksomheden skal 

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

omfattede virksomheder påtager sig at friholde kontroludvalgets medlemmer for 

erstatningsansvar i tilfælde af virksomhedens konkurs. 

5. KONTROLORDNINGENS ØKONOMI

5.1. Forskud, kontingent, brugerbetaling samt andre betalinger 

Ved ansøgning om en førstegangsoptagelse af et firma med et system under 
kontrolordningen betales et af kontroludvalget fastsat beløb i forskud, hvori 
betaling for optagelsesprocessen og efterfølgende betalinger kan modregnes 
indtil forskudsbetalingen er opbrugt.  
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De tilsluttede virksomheder betaler et årligt kontingent af hvert tilsluttet system 
til dækning af udgifterne i forbindelse med kontrolordningens administration. 
Derudover betales for kontrol.  

De tilsluttede virksomheder hæfter pro rata for kontroludvalgets og 
sekretariatets forpligtelser.  

5.2 Regnskab og budget 

Kontroludvalget udarbejder et forslag til budget, der forelægges bestyrelsen for 
Rørtekniksektionen til kommentering. Budgettet godkendes på årsmødet.  

Der udarbejdes regnskab for kontroludvalgets indtægter og udgifter. Regnskabsåret 
følger kalenderåret. Regnskabet udarbejdes af sekretariatet og revideres af 
foreningens revisor. Regnskabet forelægges for kontroludvalget til godkendelse. 
Regnskabet godkendes  på årsmødet. 

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. 

6. KONTROLORDNINGENS ÅRSMØDE

6.1 Indkaldelse til årsmøde

Kontroludvalget indkalder til årsmøde med mindst 1 måneds varsel. Årsmødet søges 
afholdt i forbindelse med generalforsamlingen for Rørtekniksektionen. 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 teknisk rådgiver 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 de tilsluttede firmaer og kontroludvalget med henblik 
på at fremme udviklingen af KFF’s medlemmers ydelser og kvaliteten heraf. 

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

• Valg af dirigent

• Kontroludvalgets beretning for det forgangne år

• Forelæggelse af revideret årsregnskab

• Drøftelse af budget, gebyrer og kontingenter

• Meddelelse om udpegning af medlemmer til kontroludvalget

• Valg af firmarepræsentanter til kontroludvalget og suppleant
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• Indkomne forslag

• Eventuelt

Alle virksomheder med optagne systemer er stemmeberettigede med 1 stemme 
pr. optaget system. 

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

før årsmødet.  

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. SANKTIONER

8.1 Gebyrer

En virksomhed kan blive pålagt et gebyr, hvis den ikke overholder sine forpligtelser

overfor kontrolordningen. Gebyrets størrelse fastsættes af kontroludvalget.

8.2 Midlertidig udelukkelse 

En virksomhed kan blive udelukket midlertidigt, hvis virksomheden har selvforskyldte 

udeståender, herunder restancer med betalinger til kontrolordningen. 

Afgørelsen om en midlertidig udelukkelse træffes af kontroludvalget. 

8.3 Eksklusion 

En virksomhed kan ekskluderes, hvis den efter påtale stadig handler i strid med 
vedtægten.  

På grundlag af indsamlet materiale og resultater fra et evt. besøg udarbejdes en 
indstilling til kontroludvalget, som efter høring af virksomheden træffer den endelige 
afgørelse om eksklusion. 

Ved eksklusion taber en virksomhed med øjeblikkelig virkning alle sine rettigheder. 

Eksklusion skal meddeles medlemmet skriftligt. 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. 

8.4 Offentliggørelse 

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

Kontrolordningen, kontroludvalgets medlemmer, den tilsluttede tekniske rådgiver og 
sekretæren er, bortset fra forsætlig skadesforvoldelse, uden ansvar for eksklusion, 
som måtte være fundet uberettiget, såfremt firmaet selv har givet anledning til 
eksklusionen, og er endvidere uden ansvar for afslag på et ekskluderet firmas 
ansøgning om gentilslutning.  

9. VEDTÆGTSÆNDRINGER OG OPHÆVELSE

Ændringer i vedtægterne udarbejdes af kontroludvalget og de tilsluttede firmaer. 
Beslutning om ændring af vedtægterne og ophævelse af kontrolordningen sker efter 
vedtagelse af bestyrelsen i Rørtekniksektionen . Såfremt kontrolordningen ophæves, 
tager bestyrelsen i Rørtekniksektionen stilling til anvendelse af de tilbageværende 
midler. 

Forud for vedtægtsændringer og ophævelse af kontrolordningen høres 
Kontroludvalget. 
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