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Teknologisk Instituts Kontrolinstans for kloak, VVS og gasservice 

Teknologisk Institut er godkendt som kontrolinstans inden for kloak, VVS og gasservice.  

 

 

Kvalitetsledelsessystem Kloak VVS Gasservice 

• Vurdering af KLS-dokumentation:    
 Lille virksomhed (max 10 ansatte) kr.   2.300,- kr.   2.300,- kr.   2.300,- 

 Stor virksomhed 
 

kr.   3.300,- kr.   3.300,- kr.   3.300,- 

• 1. besøg:    

 Lille virksomhed (max 10 ansatte) kr.   6.300,- kr.   6.300,- kr.   6.300,- 
 Stor virksomhed 

 
kr.   6.700,- kr.   6.700,- kr.   6.700,- 

• Periodevis besøg (hvert 2. år) 
Lille virksomhed (max 10 ansatte) 

 
kr.   5.200,- 

 
kr.   5.200,- 

 
kr.   5.200,- 

 Stor virksomhed kr.   6.300,- kr.   6.300,- kr.   6.300,- 
     

 

Generelt Alle forretningsområder 

Tilmeldingsgebyr kr.   1.100,00 

Forgæves besøg ved aftale (uden afbud) kr.   4.000,00 

Ekstraarbejde / Opfølgning på besøg afregnes med: pr./time   kr.   1.000,00 

Afbud under 1 uge før besøg kr.   1.000,00 

Afbud på selve besøgsdatoen, så kørsel undgås kr.   2.000,00 

Revurdering af KLS-systemet, hvis vurderingen af det fremsendte, 
system viser store mangler eller vurdering af nyt KLS-system ved 
ændring af cvr-nummer. 

 

kr.   1.900,00 

Hvis der ved 1. virksomhedsbesøg konstateres så store mangler, at 

det er nødvendigt at gennemføre endnu et virksomhedsbesøg, inden 

virksomheden kan godkendes, eller ved nyt optagelsesbesøg i forbin-
delse med nyt cvr-nummer.  

 

Lille virksomhed kr.  5.200,00 

Stor virksomhed kr.  6.300,00 

Hvis der ved de periodiske virksomhedsbesøg konstateres så store 
mangler, at det er nødvendigt at gennemføre endnu et virksomheds-
besøg, inden virksomheden kan godkendes. 

 

Lille virksomhed kr.  5.200,00 

Stor virksomhed kr.  6.300,00 

 

 

Rabat  

For medlemmer af Rørcentrets svartjeneste gives der 10% rabat på ovennævnte priser for kloak. Ovennævn-
te priser reduceres, hvis virksomheden tilsluttes 2 kontroltyper, med 25% på den 2. ordning, og hvis virk-

somheden tilsluttes 3 kontroltyper, med yderligere 50% på den 3. ordning.  
 


