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Tilbagestrømningssikring – adskillelsen mellem 
vandforsyningen og den private installation



Lovgrundlag ved tilbagestrømningssikring

BR2010: Bygningsreglement 
DS439: Norm for vandinstallationer
DS/EN 1717: Dansk/EU norm for tilbagestrømningssikring
Rørcenteranvisning 015: Tilbagestrømningssikring af vandforsyningssystemer

Forsyningens regulativ



Hvilke sager behandler bygningsmyndigheden?

- Nybyggeri 
….og kun kompliceret byggeri

- Omfattende ændringer

- Ingen mulighed for at give generelt påbud
til eksisterende installationer

Det er ikke godt nok for Aarhus Vand!



Hvorfor er det ikke godt nok?

1. Der er ingen tilbagestrømningssikring.
2. Det har været en udbredt opfattelse at kontraventilen i måleren har været 

tilstrækkelig. (3% af kontraventilerne er der ikke, 8 % virker ikke)

Resultatet er, at rigtig mange installationer sandsynligvis har en for dårlig 
tilbagestrømningssikring

3. Hvis der er en tilbagestrømningssikring, så er den næppe vedligeholdt efter 
forskrifterne.

Tilbagestrømningssikringen virker ikke!



Hvad gør vi så?

• Regulativet
8.1.6 Aarhus Vand kan pålægge ejeren at lade foretage de foranstaltninger, som 
Aarhus Vand finder ønskelige af hensyn til vandinstallationernes forsvarlige 
funktion, herunder etablering af tilbagestrømningssikring. Sådanne 
foranstaltninger skal til stadighed holdes i god stand, og de må ikke fjernes eller 
ændres uden tilladelse fra Aarhus Vand. 

Aarhus Vand kan forlange dokumentation for, at den eller de krævede 
ændringer er udført.



Nye installationer: Bygningsmyndigheden

Eksisterende installationer: Aarhus Vand

Arbejdsfordeling



Tilbagestrømningssikring – den ultrakorte version

• DS/EN 1717  
Rørcenteranvisning 015 (Denne kan downloades på: www.ebst.dk)

Jo farligere det der foregår inde på installationen er 
–

Jo mere sikker skal tilbagestrømningssikringen være!!!!



Mediumkategori jf. DS/EN 1717
Kate-
gori

Forureningens eller risikoens art Faresymboler
Gamle Nye

1 Vand til menneskeligt forbrug, som kommer fra et 
vandledningsnet med drikkevand 

2 Medium, der ikke medfører menneskelig sundheds-
risiko. Medium, som er anerkendt egnet til menne-
skeligt forbrug, inklusive vand aftaget fra et drik-
kevandssystem, som kan have gennemgået et skift 
i smag, lugt, farve eller temperatur

3 Medium, som medfører nogen menneskelig 
sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af et 
eller flere skadelige stoffer. 

4 Medium, som medførere en menneskelig 
sundhedsrisiko, som følge af tilstedeværelsen af et 
eller flere giftige eller meget giftige stoffer, eller et 
eller flere radioaktive, mutagene eller 
kræftfremkaldende stoffer. 

5 Medium, som medfører en menneskelig 
sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af 
mikrobiologiske elementer eller virus. 



Sikringsmetoder i forhold til mediumkategori

● Metoden dækker 
risikoen. 

● Metoden dækker risikoen. 

- Dækker ikke risikoen. 
o   Kun hvis p = atm. 
*    Er ikke anvendelig. 



Drift og vedligeholdelse af tilbagestrømningssikringer



Ansvarlig Metode Fordele/ulemper

Nye 
installationer

Bygnings-
myndighed

Sikring af enkelte 
installationsdele:

Fordele:
• Installation sikres mod intern 

forurening.
• Tryktab begrænses til del af 

installationen.
Ulemper:
• Dyrt?
• Kræver overblik over installationen.
• Kræver at man husker at opdatere 

installationen.

Eksisterende 
installationer

Aarhus Vand Sikring af enkelte
installationsdele som ovenfor, 
men sikring af hele 
installationen er også mulig:

Fordele:
• Let sikring af forsyningens 

ledningsnet.
• Ændringer inde på installationen får 

ikke betydning for risiko i forh. til 
vandforsyningen.

• Simpel/billig?
Ulemper:
• Risiko for intern forurening.
• Tryktab på hele installationen.



Hvordan får vi sikret eksisterende virksomheder i vores 
forsyningsområde?



Metode til at finde eksisterende virksomheder 

Alle virksomheder i Danmark er registreret i CVR med en branchekode. 
Branchekoden er baseret på EU’s nomenklatur NACE.
For ca. 1010 branchekoder er der vurderet den nødvendige sikringskategori:



Liste over virksomheder i vores forsyningsområde

Virksomheds-
navn

Adresse Telefon CVR Firmatype NACE NACE-
betegnelse
(branchekode)

Navn 
på 
tople-
delse

1 2 3 4 5

Marselisborg 
Renseanlæg

Sumatravej 4, 
8000
Århus C

40452478 55133018 Primærkomm
une

370000 Opsamling og 
behandling af 
spildevand

X X X

MiljøTeam A/S Oliehavnsvej 2, 
8000
Århus C

87441100 10015510 Aktieselskab 381100 Indsamling af 
ikke-farligt 
affald

X X X

Kuben 
Management 
A/S

Åboulevarden 70, 
8000
Århus C

89336900 28693036 Aktieselskab 411000 Gennemførelse 
af bygge-
projekter

X

Aktiv Gruppen 
Udvikling 
Herning ApS

Europaplads 16, 
8000
Århus C

76966000
28195833

31870526 Anparts-
selskab

411000 Gennemførelse 
af bygge-
projekter

Michael 
Secher

X

Aarhus
Karlshamn
Denmark A/S

Slipvej 1, 8000 
Århus C

50110655 15672099 Aktieselskab 104100 Fremstilling af 
olier og 
fedtstoffer

X

… … … … … … … … .. .. .. .. ..

I vores forsyningsområde er der 10.126 installationer, hvor en tilbagestrømning vil 
udgøre en sundhedsfare – altså installationer der kræver sikringskategori 3, 4 eller 5.



Hvordan får vi 10.126 ejere til at etablere 
tilbagestrømningssikring?

1. Vi sender et brev til ejerne og bede dem om at undersøge, om den 
eksisterende tilbagestrømningssikring er tilstrækkelig. 

• De skal kontakte vvs-installatør, hvis de er tvivl om tilbagestrømningssikringen.
• De skal få etableret den rette tilbagestrømningssikring.
• De skal melde tilbage til os.
• Vi fører tilsyn med om tilbagestrømningssikringen er installeret.
• Vi minder dem løbende om at teste og vedligeholde tilbagestrømningssikringen.

2. Vi pålægger de installationer hvor vi ikke har fået en tilbagemelding at etablere 
den fornødne tilbagestrømningssikring. 

3. Vi politianmelder ejere der ikke gør det.



Pilotprojekt

• Vi starter med at pålægge 100 installationer at sikre at deres installation er sikret 
mod tilbagestrømning, for at få et realistisk billede af opgavens omfang.

• Vi sender en orientering til alle risikoinstallationer.



Erfaring fra pilotprojekt

• Sendt orienteringsbrev til 8.300 risikoinstallationer
Mere end 1.200 har meldt tilbage at de nu er sikret korrekt

• Pilotprojekt hvor vi har pålagt 100 installationsejere at etablere 
tilbagestrømningssikring

72 har svaret indenfor fristens udløb (26 returpost)
32 var sikret tilstrækkeligt
39 skulle sikres yderligere 55% ikke sikret korrekt!
1 nægter at sikre

• Fået bestyrelsens accept til at fortsætte projektet, så de resterende ca. 7.000 
installationer også sikres.

• Kompliceret opgave – det er ikke altid lige nemt at overholde normen.


