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Kommissorium for teknisk udvalg vedrørende Retningslinje 010-
2 ”El-termografering, Virksomhedsgodkendelse” og 
Retningslinje 010-3 ”El-termografering, Certificering af personer 
der udfører el-termografering” 
 
Formål og opgave 
Det tekniske udvalg har til formål med et interval på 3 år at foretage revision af retningslinjerne 010-2 
og 3 i forhold til den teknologiske udvikling, ændringer i lovgivning eller andre forhold, der gør en 
revision nødvendig.  
Samtidig kan det tekniske udvalg - på baggrund af indstilling fra DBI´s referencegruppe for 
Retningslinje 010-serien, nedsættes med det formål, at udarbejde tekniske rettelser og tolkninger i 
mellemlæggende perioder.  
 
Arbejdet i det tekniske udvalg skal sikre en upartisk faglig publikation, som gør arbejdet med el-
termografering let tilgængeligt for de udførende og samtidig skaber basis for brandsikre installationer.  
 
Det tekniske udvalg skal arbejde på en retfærdig og ensartet måde, hvor alle parter med væsentlig 
interesse i publikationen bliver repræsenteret. 
 
Det tekniske udvalgs sammensætning  
Det tekniske udvalg nedsættes af Det registrerende Organ (DRO) i DBI med repræsentation af alle 
parter med væsentlig interesse i Retningslinje 010-2 og 010-3. Interesserede organisationer kan være 
repræsenteret med op til to personer i det tekniske udvalg, hvor både den fagtekniske og 
administrative del er repræsenteret. DRO kan indhente fagspecifik viden / person i det tekniske udvalg, 
når det vurderes nødvendigt.  
Ved udpegning af repræsentanter til det tekniske udvalg skal det så vidt muligt sikres, at alle 
fagtekniske vidensområder er afdækket, og der skabes en ligelig fordeling af interesser.  
 
Arbejdsform 
DRO indkalder det tekniske udvalg efter indstilling fra referencegruppen for Retningslinje 010-serien 
eller med et interval på 3 år.  
Ved første møde aftales tilstrækkelig møderække så det sikres, at revisionsarbejdet foregår over en så 
kort periode som muligt.  
 
Det tekniske udvalg skal i forbindelse med revision af retningslinje 010-2 og 3 sikre, at: 

- Ændringstekst udarbejdes, behandles og besluttes 
- Fagteknisk korrektur foretages 
- Hørringsmateriale forberedes 
- Hørringssvar behandles og besluttes 
- Endelig revisionsudgave sendes til publicering hos DBI 

Det tekniske udvalg skal ved anmodning om stillingtagen til tekniske rettelser og tolkninger sikre, at 
- Ændringstekst udarbejdes, behandles og besluttes 
- Fagteknisk korrektur foretages 
- Endelig rettelse / tolkning sendes til publicering på DBI´s hjemmeside   

Administration  
DRO, yder fornøden sekretariatsbistand.  


