
 

 Side 1 

Høringsbrev 

 

Til adressaterne på høringslisten 

23. oktober 2014 

j.nr.: 3011/3033-0172 

 

Høring om udkast til bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer i 

kontakt med drikkevand 

 

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt 

med drikkevand (GDV) i høring.  

 

Formålet med den foreslåede bekendtgørelse er, at forbedre GDV-ordningens funktion. Sam-

tidigt foreslås den eksisterende bekendtgørelse ophævet. Bekendtgørelsen foreslås at træde i 

kraft den 1. april 2015.  

 

Ændringerne i forhold til de eksisterende regler er: 

 

 I § 3, stk. 2 præsiseres, at byggevarer udført af kobber eller el- og varmforzinket stål ikke 

kan GDV-godkendes. Anvendelse af disse byggevaretyper skal ske i henhold til bygnings-

reglementet og DS 439 Norm for vandinstallationer. Dette svarer til den gældende praksis. 

Byggevarer udført af kobber eller el- og varmforzinket stål kan ikke bruges alle steder i 

landet, da der er regionale forskelle i grundvandstyperne. Dette medfører, at disse bygge-

varer i nogle egne af landet vil afgive hhv. kobber og zink til vandet i et omfang, så kra-

vene til drikkevandskvaliteten overskrides. Disse byggevarer kan derfor ikke GDV-

godkendes. 

 

 I § 12, stk. 1 gives mulighed for, at der som alternativ til en aftale med et akkrediteret til-

synsorgan om tilsyn før udstedelse af godkendelse, i stedet kan foreligge en erklæring  om 

tilsyn. I så fald skal den endelige tilsynsaftale sendes til sekretariatet senest 2 måneder før 

det første tilsyn.  

 

 I § 23, stk. 2 foretages konsekvensændringer som følge af den foreslåede forlængelse af 

VA-godkendelsesperioden, der pt. er i høring, jf. Energistyrelsens høring af 10. oktober 

2014 om ændring af bekendtgørelse nr. 31. af 21. januar 2013 om udstedelse af godken-

delser for byggevarer i kontakt med drikkevand. 

 

 I bilaget præciseres reglerne vedr. ekstraktioner under prøveudtagning, test for farve og 

tilstedeværelse af sølv. 

 

 I bilaget fjernes kravet om test for ”andre metaller”.  

 

 



 

 Side 2 

For spørgsmål kan henvendelse rettes til Ditte Helene Bang på dba@ens.dk eller +45 3392 

6714. 

 

Energistyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til bekendtgørelsen se-

nest tirsdag den 18. november 2014, kl. 12. Bemærkningerne skal sendes til Energistyrelsen 

på se2@ens.dk med kopi til dba@ens.dk. 

 

 

Med venlig hilsen, 

 

 

 

Trine Heidemann Garde,  

 

kontorchef,  

Energistyrelsen 

 

 

Bilag: 

1. Udkast til bekendtgørelse om godkendelsesordningen for byggevarer i kontakt med 

drikkevand. 

2. Høringsliste 
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