
LDM Kontrolinstans er en anerkendt kontrolinstans, hvis mål er at yde den bedste 
service over for tilsluttede virksomheder.

LDM Kontrolinstans tilbyder certificeringer til virksomheder, der opererer inden 
for det autoriserede kloakområde. 

LDM Kontrolinstans er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen som kontrolinstans inden 
for autorisationsområdet kloak og varetager godkendelse og efterprøvning af  
kvalitetsledelsessystemer (KLS) for autoriserede kloakmestervirksomheder.

LDM Kontrolinstans
Specialiseret i godkendelse, efterprøvning og  
certificering af autoriserede kloakmestre

Kvalitetsledelsessystemer er og skal 
være en gevinst for både virksom-
heden og dens kunder. 

Kontrolinstans 
på kloakområdet

Besøg LDM 
Kontrolinstans

www.ldmkvm.dk

LDM Kontrolinstans tilbyder:

• Forhåndsgodkendelse af små og 
mellemstore virksomheder

• Efterprøvning af kloakmestres 
KLS-systemer 

• Generel vejledning om KLS 
• Ny og enklere KLS model, der 

er opdateret i forhold til den nye 
autorisationslovgivning

• Nyhedsformidling 

Ønsker du som virksomhed at opnå  
autorisation som kloakmestervirk- 
somhed, fortager LDM Kontrolinstans også 
forhåndsgodkendelse af kvalitets- 
ledelsessystemer før ansøgning hos  
Sikkerhedsstyrelsen.



Ring os op
Tlf.: 7641 3663

Send os en mail
info@ldmkvm.dk

Kontrolinstans (Kloak)
LDM Kontrolinstans er af Sikkerhedsstyrelsen godkendt som 
kontrolinstans for godkendelse, efterprøvning og certificering 
af kvalitetsledelsessystemer inden for området kloak. 

Godkendt
LDM Kontrolinstans er godkendt af Banedanmark til at forestå godkendelse, 
efterprøvning og certificering af entreprenører, der vil udføre arbejdsopgaver 
som f.eks. opgravningsfri ledningsetablering på Banedanmarks arealer. 
 

LDM Kontrolinstans upartiskhed
LDM Kontrolinstans sikrer upartiskhed i udførelsen af aktiviteter i forbindelse 
med evaluering, efterprøvning (audit), godkendelse og beslutningsprocesser. 
Der er nedsat et udvalg til håndtering af upartiskheden i virksomhedens aktivi-
teter med opgaver m.m. i henhold til DS/EN 17021, punkt 6.2. 
 
LDM Kontrolinstans reklamationsbehandling
LDM Kontrolinstans sikrer, at alle klager behandles efter ensartede retnings- 
linjer og registreres, således at årsagen kan bestemmes for at forebygge gen- 
tagelser.

Hvordan er forløbet?
Lov om autorisation stiller krav om, at man som virk-
somhed skal have et godkendt kvalitetsledelsessystem 
(KLS-system) for at opnå autorisation som virksom-
hed. Der er krav om, at virksomhedens KLS-system 
forhåndsgodkendes før ansøgning om autorisation.

Senest et år efter autorisationen er givet af Sikker-
hedsstyrelsen, skal kontrolinstansen aflægge virksom-
heden et kontrolbesøg, hvor KLS-systemet endeligt 
godkendes. Herefter skal virksomhedens KLS-sys-
temet efterprøves hvert andet år af kontrolinstansen. 

Hvad kan vi?

Kontakt os 
og hør nærmere
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