
Leon Buhl
Energi & Klima, Teknologisk Institut
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godkendelse af produkter 



Agenda for indlægget

• Hvordan er lovgivningen for vandinstallationer generelt fx EU lovgivning?

• Hvilke ændringer er i BR18?

• Hvordan ser ændringerne i bygningsreglementet ud?

• Hvordan godkendes materialer og komponenter fremover, hvad er kravene og 
hvordan skal de håndteres?



Oversigt over byggelovgivning

Byggeloven

Bygningsreglementet

Funktionsnormer DS 452, Isolering
Eurocodes, EN standarder

Godkendelser
GDV ordning

Harmoniserede standarder
CE mærkning

VA-godkendelser

Vejledningsnormer
Anvisning

DS 439, Vand
DS 432, Afløb

DS/EN 1717, tilbagestr.
Rørcenteranv. 015
SBI anvisning 252

Andre anvisninger SBI anvisninger
Rørcenter anv. 

Andre anvisninger



Definitioner

• EU forordninger

• EU direktiv

• Harmoniseret standard og ETA’er

• CE mærke

• Funktionsnorm

• Vejledningsnorm



EU lovgivning

• EU-retten skelner mellem to forskellige former for lovgivning:

• Forordninger og direktiver. 

• Forordninger er kendetegnet ved, at de nærmest er indført automatisk i medlemslandenes 
lovgivning. 

• Direktiverne lader det op til medlemslandene selv at afgøre, hvordan indføringen skal ske. Som 
oftest er der en tidsgrænse, 

• Hvilke muligheder Danmark har for at påvirke et sådant direktiv når det først er vedtaget? Hertil 
må det kort konstateres, at det er meget begrænset. Man har som medlemsland en forpligtelse til 
at være loyal overfor EU-lovgivningen, og den skal indføres i dansk lovgivning som den foreligger. 
Den eneste mulighed der overlades til medlemslandene er hvordan indføringen i national 
lovgivning finder sted - i Danmark kan direktiver i princippet indføres som enten love eller 
anordninger.



EU forordninger

• Eksempler:

• Hvad indeholder Byggevareforordningen (CPR)? 

• Skal alle byggevarer CE-mærkes?

• Alle de byggevarer, der bringes på markedet, som der er udarbejdet en harmoniseret standard for 
og hvor overgangsperioden er udløbet skal CE-mærkes.

• Byggevareforordningen (CPR) bygger videre på den gruppe af harmoniserede standarder (hEN), der 
er planlagt og udarbejdet under Byggevaredirektivet (CPD). På bygggevareinfo.dk kan du se listen 
over de harmoniserede standarder.

• Byggevareforordningen (CPR) indeholder den samme mulighed som Byggevaredirektivet (CPD) for at 
få udarbejdet en frivillig CE-mærkning på basis af en ETA (European Technical Assessment).

• Byggevareforordningen (CPR) indeholder også det samme system for attestering af 
overensstemmelse, det kaldes blot ”Systemer til vurdering og kontrol af ydeevnes konstans - AVCP-
skemaet”, men har samme niveauer for medvirken af ”notificerede organer

http://www.byggevareinfo.dk/ead
http://byggevareinfo.dk/attest_ydeevnes_konstans_roegalarmer


EU direktiv

• Eksempler:

• EU-direktiv: Bygningers energimæssige ydeevne. Mindre energiforbrug i bygninger. 
Implementeret i BR08 med krav til energiramme for bygninger, samt definition af 
lavenergibygninger.

• EU-direktiv: VE direktiv. Direktiv der bl.a. indeholder  krav om certificering af 
montører der udfører vedvarende energianlæg.



Harmoniseret standard

• Harmoniserede standarder til byggevarer indeholder de mindstekrav, som 
medlemsstaterne har behov for at henvise til i deres nationale lovgivning. 
Producenter og forbrugere kan imidlertid have ønske om et supplerende 
indhold. Der kan derfor ud over den harmoniserede del af en standard 
eventuelt findes en frivillig del. 

• De harmoniserede standarder udarbejdes af CEN/CENELEC. De udformes 
så vidt muligt som ydeevnestandarder. Standardiseringsprocessen er i 
gang både på de områder, hvor Kommissionens bestilling allerede 
foreligger, og på områder, hvor der forventes et mandat. 



CE mærke

• CE-mærket betyder, at et produkt er fremstillet og kontrolleret i overensstemmelse med 
en harmoniseret standard eller en europæisk teknisk godkendelse

• Harmonisering gennemføres på det tekniske niveau i standarder og tekniske 
godkendelser. Det drejer sig bl.a. om bestemmelser af byggevarers egenskaber fastlagt 
ved beregning eller prøvning. Dette sker på følgende 6 områder:

• mekanisk modstandsdygtighed og stabilitet 
• brandsikring 
• sundhed og miljø 
• sikkerhed 
• støj 
• energi
• Selv om en vare er CE-mærket, kan der godt eksistere nationale byggebestemmelser, der 

bevirker, at varen kun kan anvendes i begrænset udstrækning i et land.
• Det er obligatorisk at forsyne byggevarer med CE-mærket.



CE mærke

• EU-harmonisering og dansk byggelovgivning
Den danske byggelovgivning fastsætter regler for 
sikkerhedsniveauet for dansk byggeri, herunder byggevarer, 
så bygninger er sikre og sunde at opholde sig i. 
Byggelovgivningen henviser til europæiske standarder og 
godkendelser. På områder, hvor der endnu ikke er europæiske 
standarder, henvises der til danske.



Funktionsnorm

• En funktions norm er en norm/standard der indeholder
• 1. Funktionskrav der beskriver den ønskede funktion af enten en installation eller 

komponent
• 2. Vejledning der forklarer hvordan at det overordnede funktionskrav skal forstås og 

hvordan det eventuelt kan opfyldes uden efterfølgende dokumentation.

• Der er normalt henvist i Bygningsreglementets niveau 1 til, at funktionsnormen SKAL
anvendes, og at den derfor ar at betragte som direkte lovgivning

• Eksempler på gældende funktionsnormer er:
– DS 452, Termisk isolering af tekniske installationer
– DS 469, Varmeanlæg med vand som varmebærende medie



Funktionsnormer

§ 414

Vandinstallationer skal projekteres og udføres, så:

1) unødvendigt vandforbrug og vandspild undgås.

2) unødvendigt energiforbrug undgås. Installationer skal 
isoleres mod varmetab og kondens i overensstemmelse 
med DS 452 Termisk isolering af tekniske installationer.

3) forbruget af varmt og koldt vand kan måles.



EU normer / krav

BR18 konstruktioner

§ 350

Projektering og udførelse af fundamenter skal, 
udover bestemmelserne i § 344, ske i overensstemmelse med DS/EN 
1997-1 Geoteknik, Generelle regler med DS/EN 1997-1 DK NA.



Vejledningsnormer og andre vejledninger

• En vejledningsnorm er en norm/standard der indeholder

• Vejledninger der forklarer hvordan at det overordnede funktionskrav der er angivet i 
Bygningsreglementet skal forstås og hvordan det eventuelt kan opfyldes uden efterfølgende 
dokumentation.

• Andre vejledninger er dokumenter der ikke er udgivet af Dansk standard, men som er anerkendt 
inden for byggeriet som dokumenterede metoder.

• Der er normalt henvist i Bygningsreglementets niveau 2 til, at vejledningsnormen eller 
vejledningen kan/bør anvendes, og at den derfor ar at betragte som en anerkendt metode til at 
opfylde reglementets overordnede krav på uden nærmere dokumentation.

• Eksempler på gældende vejledningsnormer og  andre vejledninger er:

– DS 432, Afløbsinstallationer

– DS 439, Vandinstallationer

– DS/EN 1717, Tilbagestrømningssikringer

– Rørcenteranvisning nr. 003, Regnvandsinstallationer



Vejledningsnormer

BR18

§ 404

Stk. 2. Vandinstallationer skal dimensioneres som anvist i DS 439 Norm for vandinstallationer, afsnit 2, eller på en måde, som
på tilsvarende vis sikrer vandforsyning til de enkelte tapsteder under hensyn til bygningens og installationens anvendelse, jf. stk. 
1.

§ 407

Stk. 3. Sikring mod tilbagestrømning skal ske i overensstemmelse med DS/EN 1717 Sikring mod forurening af drikkevand 
i vandinstallationer samt generelle krav til tilbagestrømningssikringer og Rørcenter-anvisning 015 
Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer, eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer, at der ikke sker 
tilbagestrømning af vand i drikkevandinstallationen og vandforsyningsanlægget.

§ 405

1) de kan fungere uden risiko for personers sundhed som følge af bakterievækst, herunder legionella i vandet.

Stk. 2. Stk. 1, nr. 1, kan opfyldes ved at følge Rørcenteranvisning 017 Legionella - Installationsprincipper og 
bekæmpelsesmetoder.



Vejledningsanvisninger

BR18 Fugt og vådrum 
§339
Vådrum, herunder baderum samt bryggers og WC rum med gulvafløb, skal opfylde følgende krav:
• 1) Gulve og vægge skal udføres, så de kan modstå de fugtpåvirkninger og de mekaniske og kemiske 

påvirkninger, der normalt forekommer i vådrum.
• 2) Gulve og gulvbelægninger, herunder samlinger, tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, skal 

være vandtætte.
• 3) I den vandbelastede del af vådrummet må der ikke udføres rørgennemføringer i gulvet.
• 4) I den vandbelastede del af rummet skal vægge og vægbeklædninger, herunder samlinger, 

tilslutninger, rørgennemføringer og lignende, være vandtætte.
• 5) Vand på gulvet skal afledes til gulvafløb.
• 6) Ved brug af skeletvægge samt gulv- og vægkonstruktioner, der indeholder træ eller andre 

organiske materialer, skal der anvendes et egnet vandtætningssystem.



Andre anvisninger-Fælles teknisk eje

• Tilfredsstillende tryghed kan opnås ved at følge alment anerkendte anvisninger for den tekniske 
udformning og udføre arbejdet iht. byggetraditioner og god håndværksmæssig praksis.

• Anvisningerne 234, 235 og 236, Vandinstallationer, er udformet som vejledning i projektering og 
udførelse af vandinstallationer. Anvisningen knytter sig til Dansk Ingeniørforenings norm for 
vandinstallationer, DS 439, og kan anvendes af rådgivende og projekterende teknikere, VVS-
installatører og bygningsmyndigheder, samt som lærebog på tekniske højskoler mv.

• Yderligere information findes fx i Byg-Erfa blade [www.bygerfa.dk]

• SBI-anvisning 227: 'Korrosion i vvs-installationer' (Statens Byggeforskningsinstitut).

http://www.bygerfa.dk/inmscripts/inmshop.asp
http://www.sbi.dk/byggeteknik/installationer/anvisning-korrosionsforebyggelse-i-vvs-installationer


BR18



BR18



BR18

§403

Bygninger skal have vandforsyning passende til bygningens og installationens anvendelse. Projektering, 
udførelse, drift og vedligehold af vandinstallationer skal ske under hensyn til, at:

• 1) der ikke opstår risiko for personers sundhed eller komfortmæssige gener.

• 2) der ikke sker skader på personer, installationer eller bygningsdele.

• 3) der ikke sker unødigt forbrug af vand og energi.

§ 404

• Vandinstallationer skal projekteres og udføres, så der er vandforsyning til de enkelte tapsteder. 
Dette skal ske under hensyn til forsyningsforhold samt til bygningens og installationens anvendelse.

• Stk. 2. Vandinstallationer skal dimensioneres som anvist i DS 439 Norm for vandinstallationer, afsnit
2, eller på en måde, som på tilsvarende vis sikrer vandforsyning til de enkelte tapsteder
under hensyn til bygningens og installationens anvendelse, jf. stk. 1.



Vejledninger og eksempler til BR18 kap. 21 0g 24 

• Krav og niveau i BR18

• Hvor findes der eventuelt allerede eksisterende vejledninger og 
eksempler der i bearbejdet form kan anvendes?

• Hvad er der af vejledninger og eksempler i normen (DS 439) der kan 
anvendes helt eller delvist?



Hvordan har DS 439 hidtil været anvendt

• Kravene er angivet i Bygningsreglementet, hvorfor det er dem der er 
lovgivningen der skal overholdes. Kravene i Bygningsreglementet 
sætter det niveau der skal overholdes.

• Såfremt vejledningerne i DS 439 hidtil har været fulgt, har man kunne 
regne med at kravene (niveauet) i Bygningsreglementet er opfyldt.

• Der har IKKE været krav om, at vejledningerne i DS 439 skulle følges, 
men har man valgt andre metoder har man skulle dokumentere at 
kravene i Bygningsreglementet er opfyldt.



Vandnormen i relation til kravene (niveauet) i 
Bygningsreglementet BR18?

BR18



BR18



BR18



BR18





Godkendelse af komponenter

Der eksisterer 2 typer af godkendelser i Danmark!!

1. Obligatorisk godkendelse, GDV ordning samt udenlandske certifikater
2. Frivillig godkendelse, CE mærkning, produktionskontrol og afprøvning samt VA 

godkendelse.



• Hvordan godkendes materialer og komponenter, hvad er kravene og hvordan skal 
de håndteres? 
o Godkendt til drikkevand ( GDV ordning ) BR18 § 417

o Produkters mekaniske fysiske egenskaber, Br18 § 418
o CE mærkning med baggrund i harmoniseret standard

o CE mærkning med baggrund i en ETA (Europæisk teknisk vurdering)

o Produktionskontrol og afprøvning

o Frivillig VA godkendelse

Godkendelser



Godkendelser, obligatoriske 

• § 417

• Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes 
de faste drikkevandinstallationer til og med tapstedet, skal 
for så vidt angår egenskaber, der har indflydelse på 
drikkevandets kvalitet, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet 
og tilsyn med vandforsyningsanlæg, 1)være godkendt af 
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen, 2) medmindre det 
pågældende produkt er undtaget ifølge bekendtgørelse 
om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med 
drikkevand.

Temadag den 12. dec. 2013 - Vandinstallationer og 
komponenter til fremtidens krav



Oversigt over byggelovgivning

Byggeloven

Bygningsreglementet

Funktionsnormer DS 452, Isolering
DS/EN standarder

Godkendelser
GDV godkendelse
VA-godkendelser
MK godkendelser

CE mærkning

Vejledningsnormer
Anvisninger

DS 439, Vand
DS 432 Afløb

DS/EN 1717, tilbagestr.
Rørcenteranv. 015
Rørcenteranv. 017

SBI anv. 252

Andre anvisninger SBI anvisninger
Rørcenter anv. 

Andre anvisningerTemadag den 12. dec. 2013 - Vandinstallationer og 
komponenter til fremtidens krav



Markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand 

Bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer 
i kontakt med drikkevand

Den 1. juli 2016 er en ny bekendtgørelse om markedsføring og 
salg af byggevarer i kontakt med drikkevand, trådt i kraft. 

Bekendtgørelse nr. 666 af 20. maj 2015 om

Godkendelsesordningen for byggevarer i kontaktmed 
drikkevand (GDV) (Dråbemærket), ophæves samtidig.

Temadag den 12. dec. 2013 - Vandinstallationer og 
komponenter til fremtidens krav



Markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand 

• Flere muligheder for sundhedsmæssig dokumentation 
I bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand er det 
fastsat, at byggevarerne kan markedsføres og sælges, hvis det kan dokumenteres, at 
byggevaren som helhed eller de vandberørte delkomponenter, som byggevaren består af, er:

1. godkendt af GDV-godkendelsessekretariatet (GDV-godkendelse),
2. certificeret i Tyskland i overensstemmelse med den gældende tyske ordning (DVGW)
3. godkendt i Nederlandene i overensstemmelse med den i Nederlandene gældende ordning (KTW 
og KIVA)
4. typegodkendt i Sverige (SP/RISE)

GDV-ordningen bliver dermed frivillig i det omfang, at virksomheder, der sælger og markedsfører 
(producenter, importører og forhandlere) har dokumentation jf. ovenstående punkt 2-4. 

Temadag den 12. dec. 2013 - Vandinstallationer og 
komponenter til fremtidens krav



www.godkendttildrikkevand.dk

http://www.godkendttildrikkevand.dk/


www.godkendttildrikkevand.dk

http://www.godkendttildrikkevand.dk/


Udenlandske certifikater



Kravene til drikkevand
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

BEK nr 1147 af 24/10/2017

http://www.tvingstrup.com/tvingstrup-vandvaerk/saadan-virker-det/tvingstrup-vandvaerk/princip_for_vandvaerk.jpg?attredirects=0
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-0voflEMNPp3wM&tbnid=eZsf6jMSWa8NzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://politiken.dk/indland/politik/ECE737089/vandvaerker-uden-bud-paa-forurening/&ei=PaWlUp6vOcaM4ATNmIHYCw&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNFI8icwOVSsU3bDLQGXSpCffS4Z4Q&ust=1386673817928214


Kravene til drikkevand
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

BEK nr 1147 af 24/10/2017

Ændring af 
drikkevandskvalitet
pga. rørsystem m.v.

-Jernrør – korrosion
-Plastrør – afsmitning
-andet



Kravene til drikkevand
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsang

Ændring af 
drikkevandskvalitet
pga. materialer og 
komponenter. 

Forbrugerens 
krav

Godkendte
produkter



Kravene til drikkevand
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsang

Bilag 7:
Kontrolprogrammet, Del D Prøveudtagningssteder
De kvalitetskrav, som er fastsat i bilag 1 a-d, skal
a) for vand, der leveres gennem distributionsnet, overholdes på det sted inden for en 
bygning eller en virksomhed, hvor det tappes fra vandhaner, der sædvanligvis 
anvendes til drikkevand,



Den faste del af drikkevandsinstallationen

Temadag den 12. dec. 2013 - Vandinstallationer og 
komponenter til fremtidens krav

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZWPQO7uSqjOl-M&tbnid=OtFsAoJggq9XHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.selandia-ceu.dk/Projekter/e-skole/teknologi_kommunikation/tekniskdesigner/vvs/e-learning-olc/lektioner/komigang/lektion7.html&ei=Rz1yUoubK8aU4AS29IGYCA&bvm=bv.55819444,d.bGE&psig=AFQjCNHSIve7nUjX2p_rZ452YdUvKl3U1Q&ust=1383304871409124


Godkendelser, ikke obligatoriske BR18

• BR18.  § 418

• Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes
vandinstallationer, skal for så vidt angår de mekaniske/fysiske
karakteristika:

• 1) være forsynet med CE-mærke, der viser, at produkterne 
stemmer overens med en harmoniseret standard eller er omfattet 
af en europæisk teknisk vurdering med de deklarerede 
egenskaber, der er relevante for Danmark, eller

• 2) have gennemgået en afprøvning for de egenskaber, der er 
relevante for Danmark, og være underlagt en produktionskontrol 
hos fabrikanten, der sikrer, at den deklarerede ydeevne 
opretholdes, som beskrevet i kapitel 24.



Leon Buhl, Teknologisk Institut, Industri 

& Energi

• Mærkning efter en harmoniseret standard der 
modsvarer produktets væsentligste funktioner.

• Produktionskontrol og afprøvning, som angivet i 
reglementets Kapitel 24

Dokumentation af Mekanisk/fysiske krav

Hvis der ikke findes
harmoniseret standard



Leon Buhl, Teknologisk Institut, Industri 

& Energi

Lovgivning – Anden godkendelse

EU-harmonisering og dansk byggelovgivning

Den danske byggelovgivning fastsætter regler for sikkerhedsniveauet for dansk byggeri, 
herunder byggevarer, så bygninger er sikre og sunde at opholde sig i. 

Byggelovgivningen henviser til danske standarder og godkendelser, som løbende erstattes af 
tilsvarende europæiske bestemmelser.



Leon Buhl, Teknologisk Institut, Industri & Energi

Lovgivning – Anden godkendelse



Lovgivning – Anden godkendelse



Hvad er en ETA

• Hvad er en ETA? 

• ETA står for europæisk teknisk vurdering (European Technical 
Assessment). Den er frivillig og kan søges for alle produkter, 
som ikke er omfattet af harmoniserede standarder. Med en ETA 
kan du CE-mærke dit produkt. 



Hvad er en ETA

• Hvis du som producent ønsker at markedsføre dit produkt i et EU-land, kan det 
være en god idé at ansøge om en ETA. Den giver mulighed for at udarbejde en 
ydeevnedeklaration og CE-mærke dit produkt. Det er særligt relevant for dig at 
søge om en ETA, hvis dit produkt er innovativt, eller der er tale om et komplekst 
byggeprodukt eller byggesystem.

• ETA er en frivillig ordning og gælder for alle områder, produkter og 
konstruktioner, som der ikke findes en harmoniseret standard for. Heller ikke i 
nærmeste fremtid. En ETA udstedes typisk til nye materialer og områder, hvor 
udviklingen går for hurtigt til, at standarder vil være hensigtsmæssige. Eller til 
komplekse byggesystemer eller områder, hvor der sker en utraditionel 
anvendelse af eksisterende materialer/konstruktioner.

• En ETA beskriver egenskaberne for et bestemt produkt, der er beregnet til et 
bestemt formål. Alle producenter i og uden for EU-landene kan ansøge om en 
ETA. Dette gælder også for agenter, der ansøger på en producents vegne

http://www.etadanmark.dk/da/eta/ansoegning
http://www.etadanmark.dk/da/standardisering/ce-maerkning


Hvad er en ETA


