
 

 

Anmodning om kontrolbesøg på renseri 

Jeg anmoder Statens Byggeforskningsinstitut, Aalborg Universitet, om kontrol af, at tætning mod diffusion er 
udført uden fejl og mangler ved arbejdet, jf. bilag 1 punkt A i Miljø- og Fødevareministeriets bekendtgørelse om 
etablering og drift af renserier (Se gældende bekendtgørelse på retsinformations hjemmeside). 

Renseriets navn: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Indehaver: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

By: ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Telefon: ………………………………………… E-mail: ………………………………………………………………………………………………….   

  Renseri 
     Ind- og udleveringssted 

 

I renseriet / ind- og udleveringsstedet skal der som tætning mod diffusion, udføres: 

  Forsegling af loft med membran (bekendtgørelsens bilag 1, punkt A 2) 
     Tætte sænkende lofter med ventileret hulrum (bekendtgørelsens bilag 1, punkt A 2) 
     Forsegling af vægge med membran (bekendtgørelsens bilag 1, punkt A 3) 

 

Antal arbejdslokaler1, der skal tætnes mod diffusion: …………… 

I renseriet anvendes følgende rensevæske(r): 

  Tetrachlorethylen 
     Kulbrinter 
     Andet ……………………………………………………………………………………………………… 

 

Kontrollen ønskes den: ……./……..-…….……… 

Betalingen mærket ”kontrol”, sker via overførsel til: 
Danske Bank 
Prinsensgade 11, 9000 Aalborg 
Reg. Nr. 4368 
Kontonr.:918929 
Med følgende tekst: SBi – BS/projekt nr. 

Ved underskrift accepteres indholdet af denne anmodning og tilhørende ”Vilkår for kontrolbesøg”. 

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Dato  Underskrift 

 

Anmodningen sendes i underskreven stand til: 
Statens Byggeforskningsinstitut, via e-mail: tvr@sbi.aau.dk / sga@sbi.aau.dk 
Eventuelle spørgsmål rettes til Seniorforsker Torben Valdbjørn Rasmussen, tlf. 99 40 22 72 
  

                                                           
1 Ved arbejdslokale forstås alle rum, der benyttes til rensning eller opbevaring af renset tøj, personlige værnemidler, råvarer i form af 
rensevæske og tilhørende hjælpestoffer eller affald, der indeholder rensevæsker, dog undtaget udhuse til opbevaring af råvarer og affald. 



 

 

Vilkår for kontrolbesøg 

Tidspunkt for kontrol 
Hvis tætning af loftet og/eller vægge mod diffusion skal udføres som en membranforsegling, skal membranen 
kontrolleres, når den er færdigopsat og inden evt. opsætning af et sænket loft eller et pynteloft. 
 
Hvis tætning af loftet mod diffusion skal udføres som sænket loft, skal kontrollen finde sted, når det sænkede loft er 
lufttæt, for eksempel efter opsætning af første lag gipsplader og tætning med fugemasse. 
 
Bestilling af kontrol 
Kontrollen skal bestilles senest 2 uger før det ønskede tidspunkt og skal være betalt senest 1 uge før. 
Hvis Statens Byggeforskningsinstitut ikke kan komme på den ønskede dato vil renseriet blive kontaktet med forslag 
om en ny dato. 
 
Betaling af kontrol 
Kontrollen skal være betalt til Byggeri og Sundhed senest 1 uge før det ønskede tidspunkt for kontrollen. 
Vederlag for kontrollen: 11.000 kr. ekskl. moms 
Vederlag for andet kontrolbesøg som følge af konstateret fejl og mangler ved det første besøg: 7.000 kr. ekskl. 
moms 
Vederlaget gælder for perioden 1. september 2015 til 31. december 2015. Vederlaget kan pristalsreguleres hvert år 
pr. 1. januar. 
Vederlaget dækker alle omkostninger i forbindelse med kontrolbesøget og attestationen, herunder 
transportomkostninger. 
 
Bekræftelse 
Efter modtagelse af betaling sender Statens Byggeforskningsinstitut en skriftlig bekræftelse med angivelse af dato 
og ca. tid for kontrolbesøget. 
 
Flytning/afbestilling af kontrol 
Inden en uge før det ønskede kontroltidspunkt kan kontrollen flyttes til et senere tidspunkt eller afbestilles uden 
ekstra betaling. Indtil to dage før det ønskede kontroltidspunkt kan kontrollen flyttes til et senere tidspunkt eller 
afbestilles mod betaling af kr. 1.250,00. Derefter kan kontrollen kun flyttes til et senere tidspunkt eller afbestilles 
mod betaling af kr. 3.750,00. 
 
Kontrolbesøg 
Vær opmærksom på at der skal være ryddeligt og tilgængeligt, så kontrollen kan gennemføres. Hvis kontrollen ikke 
kan gennemføres, kan der ikke udstedes en attest på at arbejdet er udført uden fejl og mangler, og der skal et nyt 
kontrolbesøg til. 
 
Hvis tætning af loft og/eller vægge mod diffusion er udført med membranforsegling, skal der foreligge 
dokumentation for membranens evne til at hæmme diffusion af dampe fra de anvendte rensevæsker (f.eks. 
datablad), en faktura der viser, at det er den pågældende membran der er indkøbt, samt (helst) en rest af 
membranen. 
 
Hvis tætningen af loftet mod diffusion er udført som sænket loft, skal det være muligt at kontrollere, at der er 
monteret både en udeluftventil til indtag af friskluft til det ventilerede hulrum og en udsugningsventil. 
 
Hvis arbejdet er udført uden fejl og mangler, vil Statens Byggeforskningsinstitut i løbet af et par dage sende en 
Attest på at arbejdet er udført uden fejl og mangler. Ellers vil Statens Byggeforskningsinstitut udfylde et 
Afslagsskema med angivelse af fejl og mangler. 
 
Ansvar 
I forbindelse med Statens Byggeforskningsinstituts kontrol påhviler der Parterne almindeligt erstatningsansvar i 
henhold til dansk rets almindelige regler. Parterne skal dog ikke kunne holdes ansvarlige for indirekte tab, 
følgeskader, driftstab, tabt arbejdsfortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstab, herunder erstatningskrav fra 
Tredjemand. Kontrolbesøget foretages på grundlag af ”By og Byg Anvisning 206 Tætning af renserier” samt den 
viden og teknik, Statens Byggeforskningsinstitut rådede over på tidspunktet for kontrollens udførelse, som krævet 
af Miljøministeriet. Statens Byggeforskningsinstitut er dog uden ethvert ansvar, hvis en senere udvikling måtte vise 
at pågældende viden og teknik var mangelfuld eller urigtig. Det samme gælder udtalelser, om hvilke det er anført, at 
de hviler på skønsmæssig bedømmelse eller vurdering.  
 
Der gøres i øvrigt opmærksom på, at kontrollen udføres ved brug af stikprøver, og at Statens 
Byggeforskningsinstitut ikke har ansvar for kvaliteten af den udførende parts arbejde, fejl og mangler herved eller 
resulterende funktionalitet heraf, ligesom man ikke kan drages til ansvar for fejl og mangler ved de anvendte 
produkter. 


