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Kloakområdet - Lovgivnings- og vejledningsmateriale til KLS 

Nr. Standard Link til internettet 
DS 432:2020
DS 436 2. udgave 1993 
DS 475 2. udgave 2012 
DS 440 2. udgave 1983 
DS 169 1. udgave 2012 

Afløbsinstallationer
Norm for dræning af bygværker  
Norm for etablering af ledningsanlæg i jord 
Norm for mindre afløbsanlæg med nedsivning 
Håndbog for Vand- og afløbssystemer i jord – Lægning af stive 
og fleksible ledninger 

Nr. Reglementer Link til internettet 

BR18 Bygningsreglementet www.bygningsreglementet.dk 

272 BR18 SBI-anvisning om bygningsreglementet 
Bygningsreglement   

Nr. Love og bekendtgørelser 

LBK nr. 30 af 11/01/2019 

BEK nr. 1414 af 03/12/2018 

Bek. 1363 af 29. 11. 2018

Bekendtgørelse af lov om autorisation af virksomheder på el-, vvs- 
og kloakinstallationsområdet 
Bekendtgørelse om autorisation og drift af virksomhed på el-, vvs- 
og kloakinstallationsområdet 
Bekendtgørelse om kvalitetsledelsessystemer for autoriserede 
virksomheder på el-, vvs- og kloakinstallationsområdet og for 
virksomheder med virksomhedsgodkendelse på gasområdet 
Autorisationsloven med tilhørende bekendtgørelser 

www.retsinformation.dk 

www.retsinformation.dk 

www.retsinformation.dk 

www.sik.dk 

Nr. Tekniske anvisninger og vejledninger  Link til internettet 

5., 6., 7. eller 8. udgave 
SBI-Anvisning 255 
SBI-Anvisning 256 
SBI-Anvisning 257 
Vejledning nr. 2 
Vejledning nr. 3 
Retningslinjer nr. 25 
Retningslinjer nr. 26 

Vejledning nr. 52 

Rørcenteranvisning nr.013 

Rørcenteranvisning nr. 016 

Rørcenteranvisning nr. 021 

Vejledning om kvalitetsledelsessystemer for aurotiserede 
virksomheder

Håndbog i Kloakmesterarbejde  
Systemer og dimensionering 
Anlæg og komponenter 
Installationsgenstande og udførelse  
Miljøstyrelsens vejledning om nedsivningsanlæg op til 30 PE 
Miljøstyrelsens vejledning om sandfilteranlæg op til 30 PE 
Miljøstyrelsens retningslinjer for etablering af pileanlæg op til 30 PE 
Miljøstyrelsens retningslinjer for etablering af pileanlæg med 
nedsivning op til 30 PE 
Miljøstyrelsens vejledning om Beplantede filtre med nedsivning op 
til 30 PE 
Erfaringer med nedsivningsanlæg (Kan bestilles på tlf. 70 12 06 00) 

Håndtering af regnvand på egen grund 

Kælderoversvømmelser  

www.mst.dk/nedsivning 
www.mst.dk/sandfilteranlæg 

www.mst.dk/pileanlæg 

www.mst.dk/pileanl/mnedsiv 

www.mst.dk/beplantedefiltre 

www.laridanmark.dk 

Rørcenteranvisning 021 

Arbejdsmiljø - vaccination kloakarbejde www.arbejdstilsynet.dk 

Kravspecifikation for kloakmestrenes TV-inspektion og 
fotomanual 

www.kloakmestrenestvinspek
tion.dk 

Navn: Dato: 

Se vejledningen her

mailto:info@ldmkvm.dk
http://www.bygningsreglementet.dk/
http://sbi.dk/anvisninger/Pages/258-Anvisning-om-Bygningsreglement-2015-1.aspx
http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.retsinformation.dk/
http://www.sik.dk/Virksomhed/Autorisation-el-vvs-og-kloak/Love-og-regler-om-autorisation
http://www.danskbyggeri.dk/media/23961/mst-vejl-nr-2-nedsivningsanlaeg.pdf
../../../media/23962/mst-vejledning-nr-3-om-sandfilteranlaeg-op-til-30-pe.pdf
../../../media/23959/mst-retningslinjer-for-etablering-af-pilaeanlaeg-op-til-30-pe.pdf
http://www.danskbyggeri.dk/media/23960/mst-retningslinjer-for-etablering-af-pileanlaeg-med-nedsivningsanlaeg-op-til-30-pe.pdf
../../../media/23958/mst-retningslinjer-for-etablering-af-beplantede-filteranlaeg-op-til-30-pe.pdf
http://www.laridanmark.dk/
http://www.teknologisk.dk/ydelser/roercenter-anvisninger-og-rapporter-fra-roercentret/roercenter-anvisninger-og-rapporter/486
https://arbejdstilsynet.dk/da/regler/at-vejledninger/v/d-2-14-vaccination-af-personer-kloakslam
http://www.kloakmestrenestvinspektion.dk/media/24122/170101ktvi_kravspecifikationinklbilag.pdf
http://www.kloakmestrenestvinspektion.dk/media/24122/170101ktvi_kravspecifikationinklbilag.pdf
https://www.sik.dk/sites/default/files/2019-04/kls_vejledning_2019.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1999/87-7909-308-6/pdf/87-7909-308-6.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/1999/87-7909-307-8/pdf/87-7909-307-8.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-592-9/pdf/87-7972-593-7.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2003/87-7972-594-5/pdf/87-7972-595-3.pdf
https://www2.mst.dk/Udgiv/publikationer/2004/87-7614-454-2/pdf/87-7614-455-0.pdf



