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Construction Products Directive
Byggevaredirektivet  eller CPD

Construction Products 
Regulation

CPR

CPR trådte i kraft pr. 1/7 2013

Baggrund for ændringer



§ Dokumentet ændrer status fra et direktiv til en forordning (dansk 
sprogbrug)

§ Et EU-direktiv er gældende når det er indført som national 
lovgivning

§ En EU-forordning træder i kraft direkte i medlemslandende 
(overnationalt)

§ CPR træder altså nu automatisk i kraft samtidig i alle EU- og EØS-
lande 

Vigtigste forskelle i denne sammenhæng
§ Nationale lovgivningsmæssige mærker skal generelt udgå 
§ Krav til mærkning af produkter til drikkevand kan stadig 

opretholdes, da de er omfattet af undtagelser.

Hvad er forskellen på CPD og CPR?



Anvendelsesområde
§ 1. Bekendtgørelsen gælder for udstedelsen af obligatoriske godkendelser af byggevarer, jf. byggelovens § 28, 
stk. 2, og bygningsreglementets bestemmelser herom.
§ 2. Denne bekendtgørelse vedrører godkendelse af byggevarers sundhedsmæssige egenskaber med henblik på 
at sikre kvaliteten af drikkevand, jf. Miljøministeriets bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg.
§ 3. Godkendelse i henhold til denne bekendtgørelse omfatter fabriksfremstillede byggevarer, der
1) tilsluttes drikkevandsforsyningen, uden hvilke forsyningen ikke ville kunne nå ud til forbrugerne,
2) indgår i eller tilsluttes de faste vandinstallationer til og med tapstedet, og som har indflydelse på drikkevandets 
kvalitet, og som
3) anvendes i forbindelse med bebyggelse, og som er omfattet af byggelovens § 2, stk. 2.
Stk. 2. En oversigt over byggevarer, hvortil der kræves godkendelse, kan ses i bilag 1.

Bekendtgørelse 31 af 21/1/2013



Væsentligste ændringer i forhold til 
den tidligere VA ordning

• Maskiner og apparater er ikke omfattet og overgår til 
fødevarelovgivningen

• Coating systemer til drikkevandsystemer kan nu godkendes
• Der er nu også krav til nikkelindholdet i produkterne 
• Den tilladelige mængde bly sænkes over en treårig periode 

• Omfatter kun produkter i kontakt med drikkevand og deres 
afsmitning til drikkevandet.

• Alle mekanisk/fysiske krav er udeladt



”Udtømmende” liste over produkter

- GDV film
- Film fra Youtube

http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5hn4kZk_Qfw
http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=5hn4kZk_Qfw


Bekendtgørelse 31 
21/01/2013 

Sikring af kravniveau til drikkevand

Godkendelsessekretariat Sikring af sekretariatets uvildighed

Ejer af godkendelsesordningen

Sikring af forvaltningsretlige 
principper

§
”Lov om offentlighed i forvaltningen”

Organisationen omkring GDV sekretariatet



www.godkendttildrikkevand.dk

Sekretariatet åbnede 
den 1. april 2013

Der er endnu ikke givet 
nogle godkendelser

http://www.godkendttildrikkevand.dk/
http://www.godkendttildrikkevand.dk/
http://www.godkendttildrikkevand.dk/
http://www.godkendttildrikkevand.dk/


Bekendtgørelse 31 
21/01/2013 

Sikring af kravniveau til drikkevand

Godkendelsessekretariat Sikring af sekretariatets uvildighed

Ejer af godkendelsesordningen

Sikring af forvaltningsretlige 
principper

§
”Lov om offentlighed i forvaltningen”

Ændringer i GDV ordningen fra pr. 4 dec 2013

Ændringsbekendtgørelse
og

Vejledende udtalelser



Fra www.godkendttildrikkevand.dk

http://www.godkendttildrikkevand.dk/


Væsentligste justeringer i GDV ordningen
1. Rustfri stållegeringer (EN 1.4000-1.4999) kræver ikke test, men kan alene dokumenteres ved, at ansøger 

erklærer på tro og love, hvilken legering der anvendes.

2. Messinglegeringer, som står på UBA-listen eller er DZR messing 602 N, og som ikke er forkromet eller 
forniklet, skal alene testes for afsmitning af bly og cadmium.

3. For en byggevare af metal er test for nikkel alene relevant, hvis byggevaren er overfladebehandlet.

4. Listen i bilag 1 er taget ud af bekendtgørelsen. Den erstattes af en liste på sekretariatets hjemmeside over 
hovedgrupperne for byggevarer, der er omfattet af ordningen.

5. Ordningen omfatter ikke længere alle byggevarer, men undtager byggevarer, eller delkomponenter heraf, 
som i tid eller areal har så lille berøring med drikkevand, at der ikke er risiko for afsmittende virkning.

6. Ansøgningsskemaet forenkles i overensstemmelse med de nye regler og fortolkninger.

7. Ansøgers dokumentation for, at der etableres et egenkontrolprogram for den ansøgte byggevare, kan 
bestå i en tro og love erklæring herom, som ansøger afgiver i ansøgningsskemaet.

8. GDV-sekretariatet får større frihed til at vurdere og vejlede og har udvidet telefontiden. 



UBA listen er nu blevet 4MS listen



Test af messinglegeringer og definition af ”worst case” 
testemner

Skema fra tolkningsvejledning



Test af plastmaterialer – alt er som det plejer

Skema fra tolkningsvejledning



Nye vejledninger

Ikke færdig

Herunder findes en række hjælpevejledninger  ”one pagers” for specifikke 
områder.

◦Rør og slanger af plast/elastomere
◦Rør af metal (under udarbejdelse)
◦Fittings, fordelerrør, ventiler m.v. af plast/elastomere og metal
◦Armaturer
◦Apparater
◦Tætningsprodukter og rørforinger



Forenklet ansøgning
• Analysere og teste byggevaren i henhold til kravene i bekendtgørelsens bilag 1 

(tidligere bilag 2)

• Udfylde og indsende en digital ansøgning med tilhørende dokumentation

• Dokumentere ansøgningen med de oplysninger, der står i vejledningerne, 
herunder udfylde og indsende de relevante materialespecifikationer

• Læse og i ansøgningen erklære dig indforstået med aftalegrundlaget for 
ansøgningen

• Læse og i ansøgningen erklære at der er etableret et egenkontrolsystem

• Evt. udfylde og vedhæfte erklæring om indgået aftale om årligt tilsynsaftale, hvis 
du på indsendelsestidspunktet ikke har indgået en endelig tilsynsaftale.



Mærkning af byggevarer til drikkevand.

• Inden den 1. april 2014 skal byggevarer med gældende VA-godkendelse 
være mærket med

• Det er forsat den dokumentation, der lå til grund for VA-godkendelsen, der 
er grundlaget

• Nye godkendelser skal ansøges hos GDV-sekretariatet og skal forsynes 
med logo og godkendelsesnummer

• Her er det bestemmelserne i BEK 31 og dennes vejledninger, der er 
grundlaget.



Spørgsmål


