Markedsovervågning
Godkendt til drikkevand
Procedure for gennemførelse af kontrolbesøg
Dansk Standard (DS) gennemfører i dag et kontrolbesøg hos jer. Besøget er et led i en større markedskontrol
af byggevarer i kontakt med drikkevand (GDV), som DS udfører for Trafik- og Byggestyrelsen (TBST). Der bliver
foretaget kontrolbesøg over hele landet over de næste par måneder. DS kontrollerer GDV/VA-mærkningen og
den tilhørende dokumentation af de byggevarer i kontakt med drikkevand, som I forhandler, producerer eller
importerer. Kontrollen gennemføres efter følgende procedure:

1. Ankomst
Ved begyndelsen af besøget kontaktes den ansvarlige leder. For at få mest mulig ud af besøget, forventes det,
at den ansvarlige leder er til stede under hele kontrolbesøget. I samarbejde med den ansvarlige leder afgøres
det, om virksomheden er distributør/forhandler, fabrikant/producent eller importør, da dette ifølge ”Markedskontrolbekendtgørelsen” og ”GDV/VA-bekendtgørelsen” afgør, hvilket ansvar I har for GDV/VA-mærkningen.

2. Brug af foto som dokumentation
DS kan kun med samtykke fra virksomheden bruge fotografi til dokumentation af:
• Byggevarer i kontakt med drikkevand
• GDV/VA-mærkningen.

3. Inspektion
a. Hvis du er distributør/forhandler, vil vi kontrollere:
• Byggevarer i kontakt med drikkevand, som I forhandler
• Om GDV/VA-mærkningen er korrekt, og om den er korrekt anbragt
• Om emballagen har oplysninger om fabrikantens navn eller identifikationsmærke
• Om GDV/VA-mærkningen har et nummer.
b. Hvis du er fabrikant/producent eller importør, vil vi kontrollere:
• Byggevarer i kontakt med drikkevand, som I producerer/importerer
• Om GDV/VA-mærkningen er korrekt, og om den er korrekt anbragt
• Om emballagen har oplysninger om fabrikantens navn eller identifikationsmærke
• Om GDV/VA-mærkningen har et nummer.

4. Afrunding
DS afrunder besøget med at give et første indtryk af inspektionen, herunder besked om, hvilke dokumenter der
evt. skal eftersendes. Såfremt den ønskede dokumentation ikke er til stede på besøgsstedet, kan disse eftersendes til DS inden for en tidsfrist på 8 dage fra kontrolbesøget.

5. Hvad sker der efter besøget fra markedsovervågningen?
Efter besøget arbejder DS videre med at indhente og kontrollere den udleverede og fremsendte dokumentation. Når alle kontrolbesøg er gennemført, og dokumentation er fremsendt og kontrolleret, afgør TBST i
samarbejde med DS, hvilke sager der umiddelbart kan afsluttes, og hvilke sager der kræver yderligere sagsbehandling. Den yderligere sagsbehandling varetages af TBST og vil i første omgang omfatte en partshøring.
En partshøring er jeres mulighed for at komme med bemærkninger til den konkrete sag. Når alle sager er
afsluttet udarbejdes en samlet afrapportering til den følgegruppe, der er etableret for indsatsen.

Hvad sker der efter
besøget fra
markedsovervågningen?
Besøgsrapport sendes til besøgssted
inden 8 dage


Den udleverede/fremsendte
dokumentation undersøges

* Besøgssted modtager afslutningsskrivelse, hvis dokumentationen er OK



Besøgssted modtager afslutningsskrivelse, hvis dokumentationen er OK





* Besøgssted modtager partshøring,
hvis der er fejl/mangler i
dokumentationen


Besøgssted modtager påbud,
hvis der er fejl/mangler i
dokumentationen


Besøgssted modtager afslutningsskrivelse, evt. med politianmeldelse

* D
 u hører fra os, når alle kontrolbesøg er gennemført, dvs. efter ca. 2 måneder.
Hvis der er fejl og mangler i dokumentationen hos forhandleren, fortsætter vi
primært kontrollen hos fabrikant/producent eller importør.

