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ETA-Danmark A/S
• ETA-Danmark A/S er et datterselskab af Dansk 

Standard

• ETA-Danmark A/S er akkrediteret og notificeret af
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen til at udstede
Europæiske Tekniske Vurderinger i henhold til
Byggevareforordningen (EU) 305/2011

• ETA-Danmark A/S er akkrediteret af DANAK og
notificeret af Miljøstyrelsen til at udstede verifikationer
af miljøteknologier

ETA-Danmark A/S er medlem af:

• European Organisation for Technical Assessment 
(EOTA), 

• World Federation of Technical Assessment 
Organisations (WFTAO)

• The European Union of Agrément (UEAtc)



Hvad laver ETA-Danmark

Europæiske Tekniske Vurderinger og 
Verifikation af miljøteknologier

• Bedømmer produkter & 
teknologier i forhold til 
anvendelsen, beskriver egenskaber

• Kan ikke sidestilles med 
godkendelser, 
produktcertificeringer eller andre 
mærkningsordninger

• Giver ikke i sig selv ret til 
mærkning

• Giver mulighed for at CE-mærke 
innovative byggevarer

Godkendelser
• Bedømmer om produkter eller teknologier er egnet 

til anvendelsen
• Bedømmer om nationale krav er opfyldt
• Godkender produkterne til brug
• Giver ret til at mærke produkterne



VA-godkendelser

• Brug VA-godkendelser som dokumentation for krav i BR18. 

• Hvad indeholder de og hvordan bliver de til

• Hvad skal man være opmærksom på som installatør



Krav i BR 18



Krav i BR 18



BR beskriver hvad en producent skal præstere

• Kon

• Beskrevet kontrolsystem

• Egen produktionskontrol

• Krav til produktionskontrol

• Verifikation

• Prøvning

• Overensstemmelse

• Registrering

• Sporbarhed



En vej til VA- godkendelse

Kortlagte krav:

• Analyseres og konkretiseres i forhold til BR og andet

• Godkendelsesbetingelserne skal være opfyldt

- Test og produktionskontrol

• ETA-DK validerer at de krav, der er stillet - er opfyldt.



VA sagsbehandling

ANSØGNING 

• Ansøger skal give en række oplysninger.

• Produkt / Produktnavn

- produktets tekniske betegnelse, 

• Navn og type

• Anvendelsesområde

• Mærkning

• Kontrol 

• Er produktet er omfattet af en kontrolaftale fx i forbindelse med en tilsvarende 
godkendelse fra et andet land, og kopi af aftalen vedlægges.

• DOKUMENTATION

• Her anføres de tegninger, beskrivelser, prøvningsrapporter (danske eller
udenlandske), eller anden teknisk dokumentation, som er vedlagt ansøgningen.



Sagsbehandlingen omfatter følgende:

• Tjek om der foreligger de relevante dokumenter:

– typetest, datablade, produktionskontrol

– Er typetest udført akkrediteret

– Er typetest lavet efter den rigtige standard

– Gælder typetest rapporten fortsat

– Er produktionskontrol overvåget

– Opfylder de relevante egenskaber danske krav

– Dokumentationen dækker det produkt der søges godkendt

– Passer tegningerne

Krav skal være opfyldt



Prøvningsmetoder
Boligministeriet:



Prøvningsmetoder
De nordiske



Prøvningsmetoder
De europæiske:



• Test rapporter der ikke levede op til de helt basale krav om eksempelvis 
akkreditering.

• Test rapporter der kun omhandler dele af den nødvendige 
dokumentation.

• Test rapporter, hvor testen ikke er udført efter den seneste standard.

• Test rapporter der ikke er udført på det aktuelle produkt, men efter  
producentens vurdering!!    skulle være dækkende.

• Test rapporter med en dato så langt tilbage i tiden at man med 
rimelighed kan antage at der efterfølgende er sket en 
produktoptimering – mindst en gang

• Inspektionsrapporter af fabrikker der ikke vurderes at ville være i stand 
til at lave 2 ens produkter.

Det er ikke altid let



VA - Én national godkendelse

• Produktkravene i vand- og afløbsnormerne er opfyldt

• Produkterne har de nødvendige mekaniske og fysiske egenskaber

• En godkendelse fra ETA-Danmark er underlagt løbende produktkontrol

• Godkendelser understøtter det som producenten deklarerer for produktet

• Installatørerne kan ”vende ryggen” til en installation i tillid til at 
komponenterne opfylder kravene i normerne

• VA-godkendelsen signalerer, at alle relevante krav er opfyldt.

• Godkendelsen supplerer – i dag - et eventuelt CE mærke for en byggevare, ved 
at sige noget om, hvorvidt produktet opfylder de danske krav  anført i normer, 
standarder og andre vejledninger



Så vær opmærksom

• Bygningsreglementets krav er funktionsbaserede

• Det kan være svært at finde de relevante svar i produkt 
informationen

• CE mærkningen for produkter er ikke en ”CE Godkendelse”

• Læs ydeevnedeklarationen for at se om produktet er 
mærket i forhold til den konkrete anvendelse.

– Gør det før montage !

• Vær opmærksom på dokumentationsgrundlaget for 
producentens anprisning af produktets egenskaber

– Spørg hellere en gang mere

• Det er dit ansvar at produktet er egnet og opfylder kravene 
til den specifikke anvendelse, hvis ingen andre har forholdt 
sig til det. 



Tak for opmærksomheden




