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Mærkning og ansvar i Danmark

Mekaniske/fysiske krav

Byggeloven

BR18 §418



Krav til produkter, der kommer  i forbindelse med 

drikkevand

GDV-kravene omfatter også de danske krav til afgivelse af nikkel

(forkromede produkter)

Bek 1007 juni 2016



Mekaniske/fysiske krav i BR18

Fabrikantens opgave er at dokumenter, at et produkt der 

markedsføres vedvarende er identisk med det oprindeligt typeprøvede 

produkt.



Standardkrav, EN-standarder, NKB-krav, DVGW-regler m.fl.

SBC

Certificeringsorgan/godkendelsesmyndighed

Miljøkrav Typetest
Kontrol-

aftale

Audittest

AT

Egen 

kvalitets

kontrol

Registrering

Certificeret produkt

Skal udføres akkrediteret

Udføres af 

producenten

Inspektion

Certificeringssystem/kontrolsystem 

Inspektionsorganets opgave er at sikre, at et produkt der markedsføres 

vedvarende er identisk med det oprindeligt typeprøvede produkt.



BR18 Kapitel 24 

Producenten skal sikre sporbarhed i 10 år



Søgning på hollandske KIWA-certifikater

• Mærkningskrav

• Både drikkevandskrav og mekaniske/fysiske 

krav

• Sprog: Hollandsk/engelsk



Søgning på tyske DVGW-certifikater

• Ingen mærkningskrav

• Både drikkevandskrav og mekaniske/fysiske 

krav

• Sprog: Tysk

• Kræver login for at se certifikater

• KTW-certifikater har ikke sporbarhed til det 

færdige produkt



Søgning på svenske certifikater - KIWA/RISE

• Mærkningskrav

• Både drikkevandskrav og mekaniske/fysiske 

krav

• Sprog: Svensk

• Ikke alle certifikater er tilgængelige hos 

KIWA



Søgning på danske certifikater - GDV/VA

• Krav til sporbarhed, mærkning frivillig

• Drikkevand og mekaniske/fysiske krav 

adskilt

• Sprog: Dansk

• Alle certifikater er tilgængelige online 

hos både GDV og ETA-Danmark



Mærkning og ansvar i Danmark

Mekaniske/fysiske krav

Byggeloven

BR18 §418



DK-VAND-certificering startede d. 23. august 2017

Formålet med DK-VAND er at sikre og synliggøre, at 

de danske krav vedr. afgivelse af sundhedsskade-

lige stoffer samt smag og lugt til drikkevandet er 

opfyldt for produkterne i drikkevandsforsyningen. 

Dette skal ske gennem tydeliggørelse og afklaring af 

kravene samt gennem en certificerings- og mærk-
ningsordning, som viser, at kravene er opfyldt.



www.dk-vand.org



Tak for opmærksomheden
Sten Kloppenborg



FKM - fødevarekontaktmaterialer

Byggevarer i kontakt med drikkevand

Der henvises til www.godkendttildrikkevand.dk.

Hvis et produkt, der er godkendt til drikkevand under 

Dråben (GDV), anvendes som FKM, vil Fødevarestyrelsen 

anerkende Dråben som sundhedsmæssig dokumentation, 

såfremt produktet udelukkende er i kontakt med koldt 

drikkevand.
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