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Lovgivning – Byggeloven –BR10 8.1 stk 1  



Afgrænsning GDV



Mekanisk/fysiske krav i BR10



Lovgivning – udenfor skel

Der er ingen krav om mærkning

Udenfor skel er de lokale forsyninger ansvarlige for, at de anvendte rør er 
i orden.
Det er vandforsyningsloven kapitel 10, der bl.a. angiver kravet til det 
vand, som forsyningen leverer. 
https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145854

Derudover gælder DS 442 - Fælles vandforsyningsanlæg, 
og i 3.5 - Materialer er angivet, at der ikke må forekomme stoffer, der er 
opløst i vandet fra materialer i systemet.

https://www.retsinformation.dk/Forms/r0710.aspx?id=145854


Frivillig mærkning af rør i dag
• Fra 1. januar 2015 startede en ny dansk 

certificeringsordning DK-Vand. Formålet et at  
sikre at rørsystemerne opfylder de krav til 
anvendelse i drikkevandsforsyning, som 
danske vandforsyninger og 
plastrørsleverandører er blevet enige om

• Kravene modsvarer myndighedskravene til 
installationskomponenter i bygninger, den 
såkaldte GDV-ordning.

• DK Vand ordningen ledes af en styregruppe 
DANVA, Danske vandværker, DHI, Teknologisk 
Institut, Dancert, NPG Danmark, Wavin, 
UPONOR, Emtelle, Aarhus vand, HOFOR

• Dancert er det formelle certificeringsorgan.



FKM fødevarekontakt materialer

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.

www.godkendttildrikkevand.dk


Alle byggevarer, der anvendes i drikkevandsinstallationer, 
skal være GDV-godkendt inden 1. juni 2016



www.godkendtevandhaner.dk

www.godkendtevandhaner.dk


Side 9  i GDV vejledningen

Migrationsprøvning
Iht DS/EN 12873-1. 

For parametrene 
smag og lugt udføres 
migrationstest efter 
EN 1420-1

Organiske materialer
Plast EPDM mm

Metaller
Overfladebehandling

NKB test
På færdigt produkt

Tilsynsaftale



Årligt tilsyn
GDV-
godkendelse

• Godkendelses-nr.
• Produktnavn
• Dimensioner

Følgebrev  
til GDV-
godkendelse
• Godkendte materialer
• Produktionssted



Tak for opmærksomheden
Sten Kloppenborg


