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1 Grundlaget for Dansk Murstenskontrol 

 
 Dette er en udvidet, frivillig kontrolordning for virksomheder, der fremstiller mursten 

og/eller præfabrikerede murværkselementer. Disse vedtægter gælder for førnævnte 

virksomheder, der producerer i henhold til danske normer og forskrifter. 

 

Kontrolordningens navn er Dansk Murstenskontrol. Regnskabsmæssigt skelnes mel-

lem DMUKs forskellige ordninger for grupper af byggevarer, som byggesten eller 

murværkselementer. 

 

 Formålet med kontrolordningen er at medvirke til, at mursten og præfabrikerede mur-

værkselementer opfylder specificerede kvalitetskrav – både europæiske og danske. 

 

 Vedrørende definitioner henvises til nyeste udgaver af DS/EN 771-1, DS/EN 845-1 

og DS/EN 1996-1-1, DS EN 1996-1-2 og 1996-2, samt tilhørende NA nationalt an-

neks og DS/INF 167. 

 

 Ordningen varetages af et brancheudvalg samt et sekretariat, der i fællesskab sørger 

for, at ordningens vedtægter og krav opfyldes. 

 

 

2 Organisation 

 

 Der nedsættes et brancheudvalg bestående af 7 medlemmer. 

 

 Brancheudvalget konstituerer sig med en formand og en næstformand. Denne beklæ-

der formandsposten ved formandsforfald. Formanden og næstformanden vælges 

blandt de ikke branchevalgte medlemmer (se pkt. 2.1). Formanden leder udvalgets 

møder. 

 

 Brancheudvalget er kun beslutningsdygtigt, hvis mindst 4 medlemmer er til stede, 

heriblandt formand eller næstformand. Beslutninger træffes ved simpel stemmefler-

hed blandt de fremmødte. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme udslags-

givende.  

 

 Såfremt brancheudvalget skønner, at et medlem er inhabilt ved behandlingen af en 

sag, kan udvalget anmode om, at der udpeges en suppleant. 

 

2.1  De ikke branchevalgte medlemmer  

 3 medlemmer udpeges af teknisk faglige instanser med væsentlige interesser i mur-

sten. 

  

Ingen af de 3 medlemmer må være afhængige af eller have direkte økonomisk interes-

se i virksomheder i den aktuelle branche. 



 

 

 
  

 

 

 
3 

 

Hvert medlem udpeges for en periode på 2 år. Genudpegning kan ske 2 gange, dog 3 

gange, såfremt medlemmet ved udgangen af 3. periode er konstitueret som formand 

for brancheudvalget. 

 

1 medlem udpeges af Teknologisk Institut. 

 

2.2  De branchevalgte medlemmer 

 Danske Tegl vælger 1 medlem. 

 

 Medlemmerne af Dansk Murstenskontrol vælger 2 medlemmer og 1 suppleant blandt 

ordningens medlemsvirksomheder og disses ansatte. 

 

 Hvert medlem udpeges for en periode på 2 år, således at et medlem afgår hvert år. 

Medlemmet vælges på årsmødet (se pkt. 4). Suppleanten vælges på årsmødet for ét år 

af gangen. 

 

2.3 Sekretariat 

 På brancheudvalgets foranledning etableres et sekretariat til foreståelse af det prakti-

ske arbejde.  

  

 Så vidt muligt vælges et sekretariat, der har forbindelse til flertallet af medlemmernes 

certificeringsinstitut. 

  

 Sekretariatet stiller en sekretær til rådighed for ordningen. Sekretæren forestår møde-

indkaldelser, referater samt medlemsskrivelser. Sekretæren kan ikke være medlem af 

brancheudvalget og har ingen stemmeret. 

 

 Sekretariatsbistanden er reguleret af en kontrakt, ”Aftale om sekretariatsbistand”, som 

indgås mellem Dansk Murstenskontrol og den virksomhed, som leverer sekretariats-

bistanden.   

 

2.4 Tegningsret 

 Regnskaber underskrives af hele brancheudvalget og sekretæren.  

 Medlemsdiplomer underskrives af udvalgsmedlemmer iht. §2.1 og sekretæren.  

Samarbejdsaftaler, herunder aftale om sekretariatsbistand og databehandleraftale, kan 

indgås af formanden og 1 medlem iht. §2.2 

Aftaler vedr. Ordningens pengeinstitut kan tegnes af formand i forening med sekre-

tær. 
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3 Arbejdsområder 

  

 Brancheudvalgets arbejdsområde er at udarbejde og vedligeholde produktbestemmel-

ser for hhv. mursten og præfabrikerede murværkselementer. Disse indeholder supple-

rende krav til virksomhederne i forhold til de danske og europæiske standarder. 

 

Brancheudvalget fører kontrol med overholdelse af disse krav.  

 

Sekretariatet udarbejder og vedligeholder en fortegnelse over tilsluttede virksomhe-

der. Fortegnelsen ajourføres på Dansk Murstenskontrols hjemmeside.  

 

 

3.1 Adgang til virksomhedernes data  

Alene de ikke branchevalgte medlemmer, sekretæren og den udførende kontrollant 

har ret til fysisk adgang til virksomhederne samt disses fortrolige materiale.  

  Dog kan oplysninger, som er nødvendige for sagen, tilgå de branchevalgte medlem-

mer. 

  Brancheudvalget, sekretæren og den udførende kontrollant skal betragte alle oplys-

ninger om virksomhederne, som de i forbindelse med kontrolordningen bliver be-

kendt med, som fortrolige. 

 

 

4 Årsmøde 

  

 Dansk Murstenskontrol afholder årsmøde hvert år i marts måned. 

 

 Årsmødet afholdes med følgende dagsorden: 

 1. Velkomst ved formanden. 

2. Valg af dirigent. 

3. Årsberetning. 

4. Regnskab og budget fremlægges. 

5. Valg af medlemsrepræsentanter til brancheudvalget. 

6. Indkomne forslag. 

7. Eventuelt. 

 

 Der indkaldes til årsmødet med mindst 4 ugers og højst 6 ugers varsel. 

Forslag til behandling på årsmødet skal være skriftlige og være fremsendt til sekreta-

riatet senest 2 uger før årsmødets afholdelse. 

 

4.1  Valg af medlemmer til brancheudvalg 

  Den kandidat, som ved afstemning opnår flest stemmer, er valgt. Hver tilsluttet virk-

somhed (fabrikationssted) har 1 stemme. 

Kun virksomheder, hvorfra der er fremmødt en repræsentant (eller hvorfra der kan 

fremvises fuldmagt) kan deltage i afstemningen. 
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5  Optagelse af virksomheder 
  

 Enhver virksomhed, som fremstiller mursten og/eller præfabrikerede murværksele-

menter, kan ansøge om at blive optaget i kontrolordningen. 

 

  Virksomheden skal fremsende dokumentation for, at den er i stand til at opfylde kra-

vene i produktbestemmelserne. På baggrund af dette udarbejdes en indstilling til 

brancheudvalget af sekretariatet. 

 

  Hvis brancheudvalget finder det relevant, aflægges virksomheden et besøg af de ikke 

branchevalgte medlemmer af brancheudvalget.  

 

  Hvis udvalget finder, at virksomheden opfylder de stillede krav optages virksomheden 

i kontrolordningen. 

 

  Tilsluttede virksomheder er eneberettigede til at anvende nedenstående indregistrere-

de kontrolmærke 

 

 
 

  I forbindelse med virksomhedens navn kan desuden anføres: 

 

”Tilsluttet Dansk Murstenskontrol” 

   

 

6  Tilsluttede virksomheders forpligtelser 
 
  En tilsluttet virksomhed skal udpege en kontaktperson, som på virksomhedens vegne 

kan føre forhandling om spørgsmål på produktbestemmelserne område.  

 

  De tilsluttede virksomheder skal mindst opfylde kravene i produktbestemmelserne. 

 

  Virksomhederne kan foretage mærkning i henhold til produktbestemmelserne. 
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6.1  Kontrol 

Hver tilsluttet virksomhed underkastes et årligt besøg evt. i forbindelse med certifice-

ringsbesøg.  

 

  Besøgene kan ske uanmeldt og med uregelmæssige mellemrum. Auditoren kan vælge 

at gennemføre ekstraordinære kontrolbesøg, når dette vurderes nødvendigt for at følge 

op på afvigelser givet ved ordinære audits. 

 

  Ved besøgene skal der gives adgang til alle lokaler, maskiner, skriftlige kilder og an-

det, som har direkte forbindelse med den produktion, der er underkastet kontrolord-

ningen. Der kan dog ikke kræves oplysninger om forhold, som falder udenfor kon-

trolordningen. 

 

  Den nærmere procedure for kontrol fastsættes i produktbestemmelserne. 

 

6.2  Erstatningsansvar 

Kontrolordningen har intet ansvar for skader, som brancheudvalgets medlemmer måt-

te forvolde under deres kontrolbesøg på en virksomhed, og brancheudvalgets med-

lemmer er selv kun ansvarlige for sådanne skader, såfremt de er forvoldt forsætligt el-

ler groft uagtsomt. 

  

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

terne og for skade forvoldt af produkterne (produktansvarsskade). Dette gælder, selv-

om der måtte kunne påvises fejl begået af kontrolordningen eller af brancheudvalgets 

medlemmer. 

 

Den pågældende virksomhed er forpligtet til at friholde kontrolordningen og branche-

udvalgets medlemmer for et erstatningsansvar, inklusive omkostninger, som den ska-

delidte tredjemand måtte gøre gældende mod kontrolordningen eller brancheudvalgets 

medlemmer i det tilfælde, hvor kontrolordningen hhv. brancheudvalgets medlemmer 

er uden ansvar i henhold til ovenstående. Virksomheden skal i påkommende tilfælde 

fuldt ud og for egen regning overtage sagen, idet omfang kontrolordningen eller bran-

cheudvalgsmedlemmet anmoder den herom, og virksomheden skal i givet fald tillige 

indtræde i en om krævet anlagt retssag. De af kontrolordningen omfattede virksomhe-

der påtager sig at friholde brancheudvalgets medlemmer for erstatningsansvar i tilfæl-

de af virksomhedens konkurs. 

 

 

7  Kontrolordningens økonomi 
 

7.1  Optagelsesgebyr og kontingent 

En virksomhed betaler et optagelsesgebyr til kontrolordningen. Udgifterne i forbin-

delse med virksomhedens optagelse i kontrolordningen afholdes af den enkelte virk-

somhed. 
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Desuden betaler de tilsluttede virksomheder kontrolordningen et årligt kontingent til 

dækning af udgifterne i forbindelse med kontrolordningens administration. 

Optagelsesgebyr og kontingent fastsættes af brancheudvalget. 

Kontingentet omfatter ikke: 

• Udgifter ved kontrol af krav i produktbestemmelserne 

• Udgifter i forbindelse med ekstraordinære kontrolbesøg 

Disse udgifter afholdes af de enkelte virksomheder. 

 

7.2  Regnskab og budget 

Revideret årsregnskab og budget for det kommende år forelægges de tilsluttede virk-

somheder på årsmødet. 

 

7.3  Kontroludvalgenes forpligtelser 

De tilsluttede virksomheder hæfter in solidum for brancheudvalgets og sekretariatets 

forpligtelser. 

 

8  Eksklusion af virksomheder 
 

  En virksomhed kan ekskluderes, hvis den efter påtale stadig handler i strid med ved-

tægten.  

 

  Ved eksklusion af en virksomhed for forhold, der vedrører produktbestemmelserne, 

besøges virksomheden forinden af mindst et af brancheudvalgets medlemmer ledsaget 

af udvalgets sekretær. 

   

  På grundlag af det indsamlede materiale og resultatet af et eventuelt besøg udarbejdes 

en indstilling til brancheudvalget, som efter en høring af virksomheden træffer den 

endelige afgørelse om eksklusion. 

 

Eksklusion skal meddeles virksomheden ved anbefalet brev. 

 

  Ved eksklusion fortaber en virksomhed med øjeblikkelig virkning sine rettigheder. 

Sekretariatet skal sørge for, at en eksklusion offentliggøres. 

Brancheudvalget tilkendegiver, på hvilke vilkår en ekskluderet virksomhed på ny kan 

blive tilsluttet kontrolordningen. 

 

8.1  Ansvar for uberettiget eksklusion 

Kontrolordningen, brancheudvalget og sekretæren er, bortset fra forsætlig skadefor-

voldelse, uden ansvar for en eksklusion, som måtte blive fundet uberettiget, såfremt 

virksomheden selv har givet anledning til eksklusion, og er endvidere uden ansvar for 

afslag på en ekskluderet virksomheds ansøgning om gentilslutning. 
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9  Vedtægtsændringer og ophævelser 

 

  Ændringer i vedtægten foretages af brancheudvalget, når mindst 5 medlemmer stem-

mer for det. 

 

  En virksomhed kan ophæve sin tilslutning til kontrolordningen med skriftligt varsel 

på mindst 3 måneder. 

 

  Kontrolordningen kan ophæves af brancheudvalget, når mindst 5 medlemmer stem-

mer for ophævelsen. 

 

  Såfremt kontrolordningen ophæves, fordeles de tiloversværende midler mellem de til-

sluttede virksomheder i forhold til de indbetalte kontingenter i de sidste 3 år. 

 

10  Tvistigheder 

 

Tvistigheder, der måtte opstå vedrørende spørgsmål om optagelse eller eksklusion af 

virksomheder, afgøres endeligt ved en dansk voldgiftsret. 

 

 

 

 

  Vedtaget af Dansk Murstenskontrols brancheudvalg 2018-10-23 


