Markedskontrol af
byggevarer i kontakt med
drikkevand
Efteråret 2017

19. april 2018

Sammenfatning
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har i efteråret 2017 gennemført en
proaktiv markedskontrol af byggevarer i kontakt med drikkevand.
Samlet viser den gennemførte kontrolindsats, at størstedelen af
de udvalgte virksomheder havde orden i forholdene, og kunne
fremvise gyldig dokumentation for de sundhedsmæssige
egenskaber for byggevarer i kontakt med drikkevand.
Markedskontrollen kan give en indikation af, hvor mange af de
kontrollerede produkter, der tidligere har haft sundhedsmæssige VAgodkendelser, der siden godkendelsernes udløb, har fået erstattet
disse med enten GDV-godkendelser eller tilsvarende godkendelser fra
Tyskland, Sverige eller Nederlandene.
Resultaterne af markedskontrollen viser, at der kan være grund til at
forøge vejledningssatsen vedrørende de gældende regler over for
virksomheder, der markedsfører og sælger produkter på internettet
(webshops).
Baggrund
Siden den sidste kontrolindsats af byggevarer i kontakt med
drikkevand har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen den 1. januar 2017
hjemtaget administrationen af GDV-ordningen1 fra Teknologisk
Institut.
Den 1. juli 2017 udløb de sidste sundhedsmæssige VA-godkendelser,
og det var med afsæt i udløbet af disse godkendelser, at Trafik-,
Bygge- og Boligstyrelsen udførte markedskontrollen i efteråret 2017.
Styrelsen udførte den proaktive markedskontrol af byggevarer i
kontakt med drikkevand med henblik på at afdække, hvorvidt de
sundhedsmæssige egenskaber ved sådanne byggevarer kan
dokumenteres, og om byggevarerne dermed er lovlige at markedsføre
og sælge i Danmark.
Til forskel fra de tidligere gennemførte kontrolindsatser af byggevarer i
kontakt med drikkevand, har det siden 1. juli 2016 været muligt at
markedsføre og sælge byggevaren i Danmark, hvis der er en
udenlandsk dokumentation for byggevarens sundhedsmæssige
egenskaber fra enten Tyskland, Sverige eller Nederlandene.
Som et led i kontrollerne har virksomhederne ligeledes skulle kunne
dokumentere sporbarhed mellem den pågældende dokumentation og
byggevaren.
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Godkendelsesordningen for byggevarer godkendt til drikkevand.

Forud for kontrolindsatsen har Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen
informeret branchen om, at der vil blive udført kontrolbesøg i efteråret
2017.
Kontrolbesøgene mv.
Virksomhederne
De virksomheder, som er indgået i markedskontrollen, er udvalgt
tilfældigt på baggrund af, at de tidligere har markedsført eller solgt en
byggevare i kontakt med drikkevand, der har haft en sundhedsmæssig
VA-godkendelse.
Disse godkendelser udløb den 1. juli 2017, hvorefter der så er
foretaget en stikprøvebaseret kontrol af om virksomhedernes
dokumentationsgrundlag var i orden.
Der er gennemført 20 kontrolbesøg, heraf 8 fysiske kontrolbesøg.
Disse kontrolbesøg har rettet sig mod virksomheder, hvor både
forbrugere og virksomheder møder byggevarer i kontakt med
drikkevand, dvs. distributører og grossister.
Foruden de fysiske kontrolbesøg gennemførte styrelsen 12 kontroller
rettet mod virksomheder, der markedsfører og sælger produkter på
internettet (webshops).
De undersøgte virksomheder kan således kategoriseres som følger:




4 grossister
4 distributører
12 webshops

Kontrollerne omfatter både store og små virksomheder fordelt over
hele landet.
I sager om byggevarers overholdelse af lovgivningen kan der være tale
om en lovovertrædelse, der kan medføre straf. Styrelsen har derfor
gjort de kontrollerede virksomheder opmærksom på, at de i medfør af
retssikkerhedsloven ikke har pligt til at give oplysninger, der kan være
af betydning under en eventuel senere straffesag.2
Af samme årsag har det derfor også været frivilligt for de kontrollerede
virksomheder, om de ville komme med bemærkninger til sagen.
Virksomhederne er i denne forbindelse også gjort opmærksom på den
videre sagsproces og eventuelle sanktioner, herunder bødestørrelse.
Produkterne
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Lov nr. 442 af 9. juni 2004 om retssikkerhed ved forvaltningens anvendelse af tvangsindgreb og
oplysningspligter kap. 4.

De produkter, hvor styrelsen har haft kendskab til, at der har
foreligget en GDV-godkendelse, er ikke udtaget til kontrol.
Alle de udvalgte produkter i kontrollen af virksomheder, der
markedsfører og sælger produkterne på internettet (webshops), har
tidligere haft VA-godkendelser, mens produkterne ved de fysiske
kontroller har været tilfældigt udvalgt på stedet.
For at få et sammenligneligt resultat af kontrollerne, har de udvalgte
produkter overvejende været armaturer. Produkterne har været i
forskellige prisklasser.
Resultater fra kontrolbesøgene
Dette afsnit indeholder en opsummering af resultaterne fra de 20
gennemførte kontroller i efteråret 2017 samt én afledt sag, der opstod
i forbindelse med kontrollerne.
De fysiske kontroller viste, at virksomhederne har et overordnet
kendskab til, at der er krav om godkendelse eller certifikat som
betingelse for, at man lovligt kan sælge og markedsføre byggevarer i
kontakt med drikkevand i Danmark. Der var en del virksomheder, der
gav udtryk for, at de havde tiltro til, at deres leverandør har de
fornødne godkendelser, og derfor ikke selv undersøger produkternes
godkendelser nærmere - selvom ansvaret for at sikre, at byggevaren
har gyldig godkendelse eller certifikat ligger hos den, der markedsfører
eller sælger byggevaren. Styrelsen har efterfølgende vejledt nærmere
herom.
Det
blev
ved
besøg
i
kædebutikker
også
oplyst,
at
produktgodkendelser og lignende dokumentation håndteres af deres
hovedkontor, og ikke ude i den enkelte butik, da varesortimentet er
ens i alle butikkerne. Flere virksomheder oplyste endvidere, at de
generelt ikke oplever, at oplysninger om godkendelser efterspørges af
kunderne.
Ved webkontrollerne har det været mere vanskeligt at fastslå
virksomhedernes nærmere kendskab til reglerne, da der ikke har
været samme direkte kontakt mellem virksomheden og Trafik-, Byggeog Styrelsen. Det er erfaret i flere sager, at virksomhederne har
videresendt styrelsens anmodning om dokumentation til deres
leverandører, der siden har skaffet den efterspurgte dokumentation.
Det er en betingelse for lovlig markedsføring og salg, at hvert salgsled
kan fremvise dokumentationen.
Efter kontrolbesøgene har virksomhederne, såfremt de ikke kunne
fremvise dokumentationen på stedet, haft mulighed for at eftersende
dokumentationen i forlængelse af besøget. Styrelsen behandlede
sagerne på baggrund af den fremsendte dokumentation.
Ved størstedelen af kontrollerne fremsendte virksomhederne
tilstrækkelig dokumentation for, at forholdene var i orden.

Dokumentation anses for tilstrækkelig, hvis:

•
•
•

Byggevaren har en GDV-godkendelse
Byggevaren er certificeret i Tyskland i overensstemmelse med
den i Tyskland gældende ordning
Byggevaren er godkendt i Nederlandene i overensstemmelse
med den i Nederlandene gældende ordning
Byggevaren er typegodkendt i Sverige.

Derudover har det været en mulighed at indsende dokumentation, der
viser, at der er indsendt en ansøgning om GDV-godkendelse for
byggevaren, der tidligere havde en sundhedsmæssig VA-godkendelse,
inden den 1. maj 2017.
Der har vist sig enkelte tilfælde, hvor virksomheder fejlagtigt har haft
den opfattelse, at de havde tilstrækkelig dokumentation for et
produkts sundhedsmæssige egenskaber i form af et nederlandsk
KIWA-certifikat. Det er en betingelse for, at et KIWA-certifikat er
tilstrækkelig dokumentation for et produkts sundhedsmæssige
egenskaber, at det har et såkaldt ”KIWA Water Mark”, der netop
indikerer, at certifikatet omfatter produktets sundhedsmæssige
egenskaber, og dermed kan anvendes som dokumentation for
byggevarer i kontakt med drikkevands sundhedsmæssige egenskaber.
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har på den baggrund vejledt
yderligere herom.
Resultatet af markedskontrollen på de 8 fysiske besøg blev således:



2 sager afsluttes uden partshøring, da der var gyldig
dokumentation fremvist ved kontrollen.
6 sager afsluttes efter partshøring:
o 5 virksomheder indsendte gyldig dokumentation.
o 1 virksomhed havde ikke gyldig dokumentation og
stoppede markedsføring og salg af byggevaren.
I denne sag er der sendt politianmeldelse med indstilling
om bøde.

Resultatet af markedskontrollen på de 12 kontroller rettet mod
virksomheder, der markedsfører og sælger produkter på internettet
(webshops) blev således:




9 sager afsluttes efter partshøring:
o 8 virksomheder indsendte gyldig dokumentation.
o 1 virksomhed havde ikke gyldig dokumentation og
stoppede markedsføring og salg af byggevaren. I denne
sag, er der sendt politianmeldelse med indstilling om
bøde.
3 sager gives påbud om at bringe forholdene i orden. I 2 af
disse sager er der sendt politianmeldelse med indstilling om
bøde.

Ved én af de 20 kontrollerede virksomheder havde dennes leverandør
også solgt og markedsført det udtagne produkt. Dette gav anledning
én afledt sag, hvor virksomheden fik et påbud om at bringe forholdet i
orden enten ved fremsendelse af dokumentation eller ophør med
markedsføring og salg af produktet, hvilket virksomheden efterkom.
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