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Oversigt over byggelovgivning
Byggeloven

(Forvaltningslov – Tekniske forvaltninger)
Hjemmel til Bygningsreglement

Bygningsreglementet
(Kap. 4.6 vådrum)

(Kap.  8 installationer) 
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DS 469, Varmeog kølenorm
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Godkendelser
(JF BR10, 8.4.1 stk. 6 og stk. 7)

Dråbemærket (8.4.1 stk. 6)
VA-godkendelser (8.4.1 stk. 7)

MK godkendelser (frivillig)
CE mærkning (8.4.1 stk. 7)

Vejledningsnormer
BY og Byg anvisning

DS 439, Vand
DS 432, Afløb

BY og byg anvisning 200
DS/EN 1717, tilbagestrømning

Rørcenteranv. 015
Rørcenteranvisning 017 Legionella

Andre anvisninger
(Fælles teknisk eje)

SBI anvisninger
Rørcenter anvisninger 

BYG-Erfablade



Definitioner

• EU direktiv

• Harmoniseret standard

• CE mærke

• Funktionsnorm

• Vejledningsnorm



EU direktiv

• EU-retten skelner mellem to forskellige former for lovgivning:

• Forordninger og direktiver. 

• Forordninger er kendetegnet ved, at de nærmest er indført 
automatisk i medlemslandenes lovgivning. 

• Direktiverne lader det op til medlemslandene selv at afgøre, 
hvordan indføringen skal ske. Som oftest er der en tidsgrædse, 

• Hvilke muligheder Danmark har for at påvirke et sådant direktiv når 
det først er vedtaget? Hertil må det kort konstateres, at det er 
meget begrænset. Man har som medlemsland en forpligtelse til at 
være loyal overfor EU-lovgivningen, og den skal indføres i dansk 
lovgivning som den foreligger. Den eneste mulighed der overlades 
til medlemslandene er hvordan indføringen i national lovgivning 
finder sted - i Danmark kan direktiver i princippet indføres som 
enten love eller anordninger.



Harmoniseret standard

• Harmoniserede standarder til byggevarer indeholder de 
mindstekrav, som medlemsstaterne har behov for at 
henvise til i deres nationale lovgivning. Producenter og 
forbrugere kan imidlertid have ønske om et supplerende 
indhold. Der kan derfor ud over den harmoniserede del 
af en standard eventuelt findes en frivillig del. 

• De harmoniserede standarder udarbejdes af 
CEN/CENELEC. De udformes så vidt muligt som 
ydeevnestandarder. Standardiseringsprocessen er i gang 
både på de områder, hvor Kommissionens bestilling 
allerede foreligger, og på områder, hvor der forventes et 
mandat. 



CE mærke

• EU-harmonisering og dansk byggelovgivning
Den danske byggelovgivning fastsætter regler 
for sikkerhedsniveauet for dansk byggeri, 
herunder byggevarer, så bygninger er sikre og 
sunde at opholde sig i. Byggelovgivningen 
henviser til europæiske standarder og 
godkendelser. På områder, hvor der endnu 
ikke er europæiske standarder, henvises der til 
danske.



Funktionsnorm

• En funktions norm er en norm/standard der indeholder

• 1. Funktionskrav der beskriver den ønskede funktion af 
enten en installation eller komponent

• 2. Vejledning der forklarer hvordan at det overordnede 
funktionskrav skal forstås og hvordan det eventuelt kan 
opfyldes uden efterfølgende dokumentation.

• Der er normalt henvist i Bygningsreglementets niveau 1 
til, at funktionsnormen SKAL anvendes, og at den derfor 
ar at betragte som direkte lovgivning

• Eksempler på gældende funktionsnormer er:
– DS 452:2013, Termisk isolering af tekniske installationer
– DS 469:2013, Varme og køleanlæg i bygninger 



Vejledningsnormer og andre vejledninger

• En vejledningsnorm er en norm/standard der indeholder

• Vejledninger der forklarer hvordan at det overordnede funktionskrav der er 
angivet i Bygningsreglementet skal forstås og hvordan det eventuelt kan 
opfyldes uden efterfølgende dokumentation.

• Andre vejledninger er dokumenter der ikke er udgivet af Dansk standard, 
men som er anerkendt inden for byggeriet som dokumenterede metoder.

• Der er normalt henvist i Bygningsreglementets niveau 2 til, at 
vejledningsnormen eller vejledningen kan/bør anvendes, og at den derfor ar 
at betragte som en anerkendt metode til at opfylde reglementets 
overordnede krav på uden nærmere dokumentation.

• Eksempler på gældende vejledningsnormer og  andre vejledninger er:

– DS 432, Afløbsinstallationer

– DS 439, Vandinstallationer

– DS/EN 1717, Tilbagestrømningssikringer

– Rørcenteranvisning nr. 003, Regnvandsinstallationer



Bygningsreglementet



Bygningsreglementet

• Bestemmelse

• Introduktion 

• Bygningsreglementet, BR15, er opdelt i to spalter. 
Spalten til venstre indeholder kravteksten dvs. de 
juridisk bindende forskrifter, og spalten til højre 
indeholder vejledende skitser og kommentarer til 
kravteksten. Tegninger i vejledningen skal alene 
opfattes som eksempler.



Bygningsreglementet

• 8. Installationer
8.1 Generelt
8.2 Fordelingsanlæg til varme, køling og varmt 

brugsvand
• 8.3 Ventilationssystemer
8.4 Vand- og afløbsinstallationer
• 8.5 Fyringsanlæg og aftrækssystemer
• 8.6 Solvarmeanlæg, solcelleanlæg, køleanlæg 

og varmepumper
• 8.7 Renovationsanlæg
• 8.8 Elevatorer

http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id122/0/42
http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id123/0/42
http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id124/0/42
http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id125/0/42
http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id128/0/42
http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id140/0/42
http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id141/0/42
http://bygningsreglementet.dk/br10_04_id172/0/42


Bygningsreglementet

8.2 Fordelingsanlæg til varme, køling og 
varmt brugsvand

• Stk. 2 

Varmeanlæg med vand som varmebærende 
medium skal udføres, indreguleres og afleveres, 
som anvist i DS 469, Varme og køleanlæg i 
bygninger.



Bygningsreglementet

• 8.4 Vand- og afløbsinstallationer
• 8.4.1, Stk. 1 

• Vand- og afløbsinstallationer skal udformes, så de frembyder 
tilfredsstillende tryghed i brand-, sikkerheds-, funktions- og 
sundhedsmæssig henseende.

• (8.4.1, stk. 1) 

• Der henvises til DS 432, Norm for afløbsinstallationer, DS 439, 
Norm for vandinstallationer og Rørcenter-anvisning 011, 
Vacuumsystemer i bygninger.



Andre anvisninger
(Fælles teknisk eje)

• Tilfredsstillende tryghed kan opnås ved at følge alment anerkendte 
anvisninger for den tekniske udformning og udføre arbejdet iht. 
byggetraditioner og god håndværksmæssig praksis.

• Anvisningerne 234, 235 og 236, Vandinstallationer, er udformet som 
vejledning i projektering og udførelse af vandinstallationer. Anvisningen 
knytter sig til Dansk Ingeniørforenings norm for vandinstallationer, DS 439, og 
kan anvendes af rådgivende og projekterende teknikere, VVS-installatører og 
bygningsmyndigheder, samt som lærebog på tekniske højskoler mv.

• SBI-anvisning 227: 'Korrosion i vvs-installationer' (Statens 
Byggeforskningsinstitut).

• BYG-Erfablade. Yderligere information findes fx i Byg-Erfa blade [ 
www.bygerfa.dk ]

http://www.sbi.dk/byggeteknik/installationer/anvisning-korrosionsforebyggelse-i-vvs-installationer
http://www.bygerfa.dk/inmscripts/inmshop.asp
http://www.bygerfa.dk/


• Hvordan godkendes materialer og komponenter 
fremover, hvad er kravene og hvordan skal de 
håndteres? 
o Dråbemærket BR15 kap. 8.2.4.2, stk. 2

o BR15 kap. 8.4.1, stk. 5
o CE mærkning (Harmoniserede standarder)

o Afprøvning og produktionskontrol

o Frivillig VA godkendelse

Godkendelser



Hvorfor er godkendelse 

vigtig?

Et udsnit af de forskellige typer plastrør der i dag findes på markedet, og som kan 
anvendes til bl.a. drikkevandsinstallationer. 



Eksempel på hvor galt det kan gå når alle regler i fx godkendelserne ikke følges i 
forbindelse med ombygning af vådrum i ejendom.

Hvorfor er godkendelse 

vigtig?



Godkendelser, obligatoriske

• 8.2.4.2, stk. 2

• Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes de 
faste drikkevandinstallationer til og med tapstedet, skal for så 
vidt angår egenskaber, der har indflydelse på drikkevandets 
kvalitet, jf. bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med 
vandforsyningsanlæg, være godkendt af Trafik- og 
Byggestyrelsen, medmindre det pågældende produkt er 
undtaget ifølge bekendtgørelse om udstedelse af 
godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

• (8.2.4.2, stk. 2)

• Administration af godkendelsesordningen for byggevarer i 
kontakt med drikkevand er i henhold til byggelovens § 28, stk. 
2, uddelegeret til en privat virksomhed og er reguleret i 
bekendtgørelse om udstedelse af godkendelser for byggevarer 
i kontakt med drikkevand.



Oversigt over byggelovgivning

Byggeloven

Bygningsreglementet

Funktionsnormer DS 452, Isolering
Eurocodes

Godkendelser Dråbemærket
VA-godkendelser

CE mærkning

Vejledningsnormer
BY og Byg anvisning

DS 439, Vand
DS/EN 1717, tilbagestr.

Rørcenteranv. 015
Rørcenteranv. 017
BY og byg anv. 200

Andre anvisninger SBI anvisninger
Rørcenter anv. 

Andre anvisninger



VA-kravenes udvikling

1984

NKB-regler 
Fælles nordiske kravniveau og godkendslesbestemmelser
Omfatter mekaniske/fysiske egenskaber og sundhedsmæssige krav
Dansk VA-mærke opstår

2005

Sundhedsmæssige krav er stadig 
lovpligtige og administreres af 
ETA-Danmark og Miljøministeriet, 
der dog i praksis bemyndiger DHI 
til opgaven

Fælles nordiske bygningsbestemmelser 

1. januar 2005 bortfalder kravet om VA-godkendelse på 
mekaniske/fysiske egenskaber

ETA-Danmark tilbyder fortsat 
frivillig VA-mærkning på 
mekaniske/fysiske egenskaber 
med baggrund i bygnings-
reglementets dokumentations-
krav.

1970 - Første VA- prøvnings og godkendelsesbestemmelser



VA-kravenes udvikling

2008

2011

Kontrollen gælder primært 
blandearmaturer til drikkevand, 
der er den eneste 
produktgruppe, der indtil da 
ikke har været underlagt årlig 
kontrol

1. januar 2011 indføres skærpede krav om VA-mærkning

ETA-Danmark tilbyder fortsat 
frivillig VA-mærkning på 
mekaniske/fysiske krav med 
baggrund i bygningsregle-mentets
dokumentationskrav

1. april 2008 indføres den obligatoriske stikprøvekontrol

2013 1. april 2013 ny VA-bekendtgørelse

”Dråbemærke” der kun 
kommer til at dække 
drikkevandskravene.

Administreres af TI 
godkendelsessekretariat

Frivillig mærkningsordning vedr
Mekanisk/fysiske krav.



Leon Buhl, Teknologisk Institut, Industri 

& Energi

Nyt mærke fra april 2013



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”

Lovgivning - Byggeloven



www.godkendttildrikkevand.dk

Sekretariatet åbnede 
den 1 april 2013

Der er i dag udarbejdet 
en række certifikater 

http://www.godkendttildrikkevand.dk/


www.godkendttildrikkevand.dk

http://www.godkendttildrikkevand.dk/


Kravene til drikkevand
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

BEK nr. 1024 af 31/10/2011 

Temadag den 12. dec. 2013 -
Vandinstallationer og komponenter til 

fremtidens krav

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cQJqqyZZwun-GM&tbnid=6xLe_FD0s4LXmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tvingstrup.com/tvingstrup-vandvaerk/saadan-virker-det/tvingstrup-vandvaerk&ei=fKSlUujrFojn4QTA2ICQCw&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNG9aidqAsXDP1Zp65PSSqoOdLzBFg&ust=1386673646378063
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cQJqqyZZwun-GM&tbnid=6xLe_FD0s4LXmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tvingstrup.com/tvingstrup-vandvaerk/saadan-virker-det/tvingstrup-vandvaerk&ei=fKSlUujrFojn4QTA2ICQCw&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNG9aidqAsXDP1Zp65PSSqoOdLzBFg&ust=1386673646378063
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cQJqqyZZwun-GM&tbnid=6xLe_FD0s4LXmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tvingstrup.com/tvingstrup-vandvaerk/saadan-virker-det/tvingstrup-vandvaerk&ei=fKSlUujrFojn4QTA2ICQCw&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNG9aidqAsXDP1Zp65PSSqoOdLzBFg&ust=1386673646378063
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=cQJqqyZZwun-GM&tbnid=6xLe_FD0s4LXmM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.tvingstrup.com/tvingstrup-vandvaerk/saadan-virker-det/tvingstrup-vandvaerk&ei=fKSlUujrFojn4QTA2ICQCw&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNG9aidqAsXDP1Zp65PSSqoOdLzBFg&ust=1386673646378063
http://www.tvingstrup.com/tvingstrup-vandvaerk/saadan-virker-det/tvingstrup-vandvaerk/princip_for_vandvaerk.jpg?attredirects=0
http://www.tvingstrup.com/tvingstrup-vandvaerk/saadan-virker-det/tvingstrup-vandvaerk/princip_for_vandvaerk.jpg?attredirects=0
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-0voflEMNPp3wM&tbnid=eZsf6jMSWa8NzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://politiken.dk/indland/politik/ECE737089/vandvaerker-uden-bud-paa-forurening/&ei=PaWlUp6vOcaM4ATNmIHYCw&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNFI8icwOVSsU3bDLQGXSpCffS4Z4Q&ust=1386673817928214
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=-0voflEMNPp3wM&tbnid=eZsf6jMSWa8NzM:&ved=0CAUQjRw&url=http://politiken.dk/indland/politik/ECE737089/vandvaerker-uden-bud-paa-forurening/&ei=PaWlUp6vOcaM4ATNmIHYCw&bvm=bv.57752919,d.bGE&psig=AFQjCNFI8icwOVSsU3bDLQGXSpCffS4Z4Q&ust=1386673817928214


Kravene til drikkevand
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

BEK nr. 1024 af 31/10/2011 

Ændring af 
drikkevandskvalitet
pga. rørsystem m.v.

-Jernrør – korrosion
-Plastrør – afsmitning
-andet

Temadag den 12. dec. 2013 -
Vandinstallationer og komponenter til 

fremtidens krav

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fxPCbCqP7EB6sM&tbnid=zvP3FqEJtzYu2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.otv-olgod.dk/showpage.php?pageid=2925&ei=DKelUsu7BImu4AS-4IGIDg&psig=AFQjCNGfaBydV-KzM7YkTXIKdBmKiNMHIg&ust=1386674295350332
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=fxPCbCqP7EB6sM&tbnid=zvP3FqEJtzYu2M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.otv-olgod.dk/showpage.php?pageid=2925&ei=DKelUsu7BImu4AS-4IGIDg&psig=AFQjCNGfaBydV-KzM7YkTXIKdBmKiNMHIg&ust=1386674295350332


Kravene til drikkevand
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg

BEK nr. 1024 af 31/10/2011 

Ændring af 
drikkevandskvalitet
pga. materialer og 
komponenter. 

Forbrugerens 
krav

Godkendte
produkter



Den faste del af drikkevandsinstallationen

Temadag den 12. dec. 2013 -
Vandinstallationer og komponenter til 

fremtidens krav

http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZWPQO7uSqjOl-M&tbnid=OtFsAoJggq9XHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.selandia-ceu.dk/Projekter/e-skole/teknologi_kommunikation/tekniskdesigner/vvs/e-learning-olc/lektioner/komigang/lektion7.html&ei=Rz1yUoubK8aU4AS29IGYCA&bvm=bv.55819444,d.bGE&psig=AFQjCNHSIve7nUjX2p_rZ452YdUvKl3U1Q&ust=1383304871409124
http://www.google.dk/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZWPQO7uSqjOl-M&tbnid=OtFsAoJggq9XHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www2.selandia-ceu.dk/Projekter/e-skole/teknologi_kommunikation/tekniskdesigner/vvs/e-learning-olc/lektioner/komigang/lektion7.html&ei=Rz1yUoubK8aU4AS29IGYCA&bvm=bv.55819444,d.bGE&psig=AFQjCNHSIve7nUjX2p_rZ452YdUvKl3U1Q&ust=1383304871409124


Godkendelser, ikke obligatoriske

• 8.4.1, stk. 5

• Fabriksfremstillede produkter, der indgår i eller tilsluttes vand- eller 
afløbsinstallationer, skal for så vidt angår de mekaniske/fysiske 
karakteristika enten:

1) være forsynet med CE-mærke, der viser, at produkterne stemmer 
overens med en harmoniseret standard eller er omfattet af en 
europæisk teknisk vurdering med de deklarerede egenskaber, der er 
relevante for Danmark

2) have gennemgået en afprøvning for de egenskaber, der er 
relevante for Danmark og være underlagt en produktionskontrol hos 
fabrikanten, der sikrer, at den deklarerede ydeevne opretholdes.

• (8.4.1, stk. 5) 

• Der henvises til bilag 7 og til kap. 8.4.2.4, stk. 2.



Leon Buhl, Teknologisk Institut, Industri 

& Energi

Lovgivning – Anden godkendelse

EU-harmonisering og dansk byggelovgivning

Den danske byggelovgivning fastsætter regler for sikkerhedsniveauet 
for dansk byggeri, herunder byggevarer, så bygninger er sikre og sunde 
at opholde sig i. 

Byggelovgivningen henviser til danske standarder og godkendelser, 
som løbende erstattes af tilsvarende europæiske bestemmelser.



Leon Buhl, Teknologisk Institut, Industri 

& Energi

Attesteringsniveauer

• Afhænger af risikoen for at produktet svigter:

Risiko for pludseligt svigt med ingen eller kort forvarsel og den 
efterfølgende risiko for tab af menneskeliv vil medføre et højt 
niveau

• Produkt egenskaber:

Konsekvenser af variationer ved brug

Ændringer i selve fremstillingen

Produktets karakter



Leon Buhl, Teknologisk Institut, Industri 

& Energi

Overblik over systemer

Overensstemmelsesniveau 1+ 1 2+ 2 3 4

Opgaver for producenten Høj  Sikkerhed  Lav

1. Fabrikkens egen produktionskontrol (FPC) Ja Ja Ja Ja Ja Ja

2. Jævnlig og systematisk prøvning af produkter Ja Ja Ja

3. Førstegangsafprøvning Ja Ja Ja

4. Overensstemmelseserklæring Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Opgaver for det notificerede organ

5. Førstegangsafprøvning Ja Ja Ja

6. Produktcertificering Ja Ja

7. Certificering af FPC Ja Ja Ja Ja

8. Løbende inspektion af FPC Ja Ja Ja

9. Audit prøvning af produkter Ja



Leon Buhl, Teknologisk Institut, Industri 

& Energi

Lovgivning – Anden godkendelse



Leon Buhl, Teknologisk Institut, Industri 

& Energi

Lovgivning – Anden godkendelse




