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Den 8. september 2020 

 

Nordisk Råd 

 
 
                                                                                  
 
Den danske regering sender hermed i sin egenskab af formand for Nordisk 
Ministerråd, Danmark, Grønland og Færøerne svar på vegne af de nordiske landes 
regeringer vedrørende spørgsmål nr. E18_2020 fra Nordisk Råd stillet den 25. maj 
2020 af Thomas Jensen (S), Danmark.  
 
Spørgsmål: 
1) Hvilke undersøgelser har de nordiske regeringer udført af problemet med 

overførsel af tungmetaller til drikkevandet fra armaturer, samt berøring af 
disse? 

2) Hvilke reguleringer anvender de nordiske regeringer til at mindske 
tungmetalforurening af drikkevandet fra armaturer, samt efterfølgende 
spildevandet fra samme? 

3) Hvilke hensyn i materialevalg er der i lovgivningen i forhold til at mindske 
smittespredning via armaturers overflader? 

4) Hvilke hensyn i fremstillingsproceduren, af armaturer til drikkevand, er der i 
lovgivningen i forhold til at mindske bakterieangreb, så som legionella og 
rustbakterier via armaturets indre? 

 
Svar: 
Delspørgsmål 1: Hvilke undersøgelser har de nordiske regeringer udført af 
problemet med overførsel af tungmetaller til drikkevandet fra armaturer, samt 
berøring af disse? 

Fire nordiske lande, Danmark, Finland, Norge og Sverige, arbejdede i 2014-2017 
sammen på et fælles nordisk projekt kaldet Material and product innovation 
through knowledge based standardization in the drinking water sector (MaiD). 
Projektet havde til formål at undersøge de nordiske godkendelseskrav og 
tilhørende standarder samt at fremlægge forslag til elementer i en fælles nordisk 
godkendelsesordning. Projektet resulterede i tre rapporter, som bl.a. omhandler 
afsmitning af tungmetallerne bly og nikkel fra byggevarer i kontakt med 
drikkevand såsom armaturer. 

Danmark har også foretaget flere undersøgelser af afsmitning af potentielt 
sundhedsskadelige stoffer fra byggevarer i kontakt med drikkevand. 

I Grønland er undersøgelser af problemet med overførsler af tungmetaller til 
drikkevandet fra armaturer samt berøring af disse ikke aktuelt, da bygherrer i 
Grønland får leverancer fra lande, der allerede har regulering på området, og 
derfor får vandinstallationer og afløbsinstallationer, herunder armaturer der i 
forvejen er godkendt til drikkevandsforsyning. 

Delspørgsmål 2: Hvilke reguleringer anvender de nordiske regeringer til at 
mindske tungmetalforurening af drikkevandet fra armaturer, samt efterfølgende 
spildevandet fra samme? 

Drikkevandsdirektivet1, som er implementeret i hele EØS, stiller krav til, hvad 
indholdet af blandt andet tungmetaller må være i drikkevandet. Grænseværdien 
for tungmetaller som cadmium, kviksølv, bly, nikkel og chrom er henholdsvis 5, 1, 

                                                             
1 Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand. 
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10, 20 og 50 mikrogram pr. liter. I Danmark er grænseværdien for cadmium og bly 
skærpet til henholdsvis 3 og 5 mikrogram pr. liter. Drikkevandsinstallationer må 
ikke afsmitte tungmetaller til drikkevandet i en sådan grad, at grænseværdierne 
overskrides. Ved at overvåge, at grænseværdierne overholdes, forebygges en 
forurening af tungmetaller til drikkevandet. Det bemærkes, at der i 2020 er 
vedtaget en revision af Drikkevandsdirektivet, som indeholder en ny artikel, der 
skal sikre harmonisering af reglerne for materialer i kontakt med drikkevand. 
Området med regulering af for eksempel armaturer vil derfor omfattes af 
harmonisering i fremtiden.  

I Danmark henvises yderligere til bekendtgørelse nr. 1007/2016 om 
markedsføring og salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. Bekendtgørelsen 
har til formål at sikre, at byggevarer i kontakt med drikkevand i videst muligt 
omfang ikke afgiver sundhedsskadelige stoffer til vandet. Der er således i Danmark 
krav om godkendelse af byggevarens sundhedsmæssige egenskaber, før en 
byggevare i kontakt med drikkevand kan markedsføres og sælges.  

I Norge stiller Byggteknisk forskrift (TEK17) § 15.5 krav om, at der i forbindelse 
med installationer skal vælges produkter, der ikke afgiver stoffer, som kan forringe 
kvaliteten af drikkevandet. Den norske Drikkevannsforskrifts § 16 stiller krav om, 
at vandværksejeren og ejere af det interne fordelingsnet skal sikre, at de 
materialer, som kommer i kontakt med drikkevandet, er sundhedsmæssigt 
forsvarlige. Materialerne må ikke afgive stoffer til drikkevandet i sundhedsfarlige 
mængder eller mængder, som bidrager til, at drikkevandet bliver mindre klart eller 
får fremtrædende lugt, smag eller farve.  
 
I Sverige reguleres materialer i kontakt med drikkevand gennem plan- och 
bygglagen (2010:900) som stiller visse krav til tekniske egenskaber i byggerier. Et 
af disse krav er beskyttelse af hygiejne, sundhed og miljø. 3. kapitel, § 9 i plan- och 
byggförordningen (2011:338) præciserer dette krav. Reglerne fastslår, at en 
bygning skal udformes og konstrueres på en sådan måde, at den ikke medfører en 
uacceptabel risiko for hygiejnen eller helbredet for brugere. Kravet præciseres 
yderligere i Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och allmänna råd, BBR. 
 
I Finland stiller förordning om markanvändnings- och bygglagen (1999/132) 
krav om, at bygninger projekteres og udføres, så de er sundhedsmæssigt 
forsvarlige ift. vandforsyning. I henhold til loven må de anvendte produkter og 
materialer ikke forårsage uacceptable udledninger i drikkevandet. Det finske 
miljøministeriums förordning om byggnaders vatten- och avloppsinstallationer 
(1047/2017) angiver, at vand fra vandinstallationer ikke må skade sundheden eller 
have fremtrædende smag eller lugt. Herudover skal produkter, der anvendes ifm. 
vandinstallationer, være egnede til drikkevand. De relevante produktgrupper i den 
forbindelse er blandt andet armaturer, ventiler og mekaniske koblinger.  
 
EØS-landene er herudover gennem Vandrammedirektivet2 forpligtede til at 
reducere forurening af vandmiljøet. Ved at overvåge indholdet af bl.a. 
tungmetaller i spildevand forebygges en forurening heraf til vandmiljøet.   

Delspørgsmål 3: Hvilke hensyn i materialevalg er der i lovgivningen i forhold til 
at mindske smittespredning via armaturers overflader? 

Den danske bekendtgørelse om markedsføring og salg af byggevarer i kontakt 
med drikkevand omfatter de vandberørte delkomponenter, som en byggevare 

                                                             
2 Europa-Parlamentets og Rådets Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 

fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. 
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består af. Det vil sige de byggevarer, der indgår i eller tilsluttes de faste 
vandinstallationer til og med tapstedet, og som kan have indflydelse på 
drikkevandets kvalitet. Der følger ikke af bekendtgørelsen krav til materialevalg 
vedrørende et armaturs overflade med hensyn til at mindske smittespredning af 
f.eks. bakterier.  

I Norge stiller byggteknisk forskrift (TEK17) krav om, at installationer skal 
projekteres og udføres, så bakterievækst forebygges. Drikkevannsforskriften § 17 
tredje led stiller krav, om at ejeren af internt fordelingsnet skal sikre, at 
fordelingsnettet er i tilfredsstillende stand, og at det ikke bidrager til, at 
drikkevand i distributionssystemet bliver forurenet.  
 
Den norske forskrift om miljørettet helsevern kapitel 3a stiller krav om hindring af 
spredning af Legionella via aerosol. I § 11b første led stilles krav om, at 
virksomheder skal sikre, at hele indretningen, alle tilhørende processer og direkte 
og indirekte virkninger af disse i forbindelse med byggeri eller installationer giver 
tilfredsstillende beskyttelse mod spredning af Legionella via aerosol. I 
vejledningen for legionellakontrol – Vandrapport 123 fra Folkehelseinstituttet – 
angives det, at materialer, som kommer i kontakt med vandet, skal give mindst 
mulig grobund for mikrobiologisk vækst, og de skal være tilpasset vandkvaliteten 
sådan, at korrosion undgås i størst mulig grad.  
 
I det svenske regelsæt,- Boverkets byggregler (2011:6) – föreskrifter och 
allmänna rådangives -  angives i afsnit 6:62, at installationer for drikkevand skal 
udformes sådan, at drikkevandet efter tapstedet er hygiejnisk og opfylder 
kvalitetskravene i Livsmedelsverkets foreskrifter for drikkevand. Endvidere 
foreskrives det, at drikkevandsinstallationer skal udføres sådan, at koncentrationer 
af skadelige stoffer ikke kan udløses i ledningsvandet. Installationerne må heller 
ikke afgive lugt eller smag til drikkevandet. 
 
I Island er der ikke fastsat krav angående materialevalg i forbindelse med 
overfladen af armaturer og infektionsrisikoen, men den islandske 
bygningsforordning (112/2012) foreskriver at kun godkendte stoffer, der ikke 
indeholder skadelige kemikalier, skal bruges i drikkevandsrørene i bygninger og 
det skal sikres at vandet opfylder generelle krav til hygiejne, smag og lugt ved hvert 
tappested. 
 
Det finske miljøministeries förordning om väsentliga krav för byggprodukter 
som kommer i kontakt med dricksvatten stiller bl.a. krav til egnethed ift. at 
håndtere drikkevand samt til opløsning af tungmetaller (Pb og Cd). Disse krav 
angives i förordning om väsentliga tekniska krav för vattenarmaturer avsedda 
för vatteninstallationer i byggnader (497/2019). I henhold til dette regelsæt må 
stoffer, der er sundhedsskadelige, ikke overføres fra armaturet til drikkevandet og 
armaturet må ikke forringe kvaliteten af drikkevandet.  
 
Delspørgsmål 4: Hvilke hensyn i fremstillingsproceduren, af armaturer til 
drikkevand, er der i lovgivningen i forhold til at mindske bakterieangreb, så som 
legionella og rustbakterier via armaturets indre? 

Der stilles i Danmark ikke krav til fremstillingsproceduren for byggevarer i kontakt 
med drikkevand med henblik på at mindske bakterieangreb fra eksempelvis 
legionella og rustbakterier. Der følger dog øvrige krav af byggelovgivningen, der 
har til hensigt at sikre, at risikoen for vækst af legionella i 
varmtvandsinstallationer minimeres. 
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I vejledningen til den norske byggeteknisk forskrift er det henvist til standarderne 
NS-EN-817:2008 og NS-EN 1111:2017 for generelle tekniske krav til sanitær 
armaturer. 

Den islandske bygningsforordning (112/2012) indeholder krav til installationer til 
vand, der har til formål at forhindre tilstedeværelsen af legionellabakterier i 
vandrør. Myndighederne kan kræve intern kontrol i forbindelse med tilladelser til 
betjening af operationer, hvor der er risiko for infektioner, eller hvor der kræves 
særlige sikkerhedsforanstaltninger, såsom vandtemperatur og sikkerhed. Den 
islandske hygiejneforordning (941/2002) indeholder også krav til forebyggelse af 
legionellabakterier i vandrør. 

Den finske förordning om väsentliga krav för vattenarmaturer stiller krav om, at 
et vandarmaturs ydre kant skal være jævn og uden skarpe kanter. Dette med 
formålet at forhindre mikrobateriel vækst.  

Med venlig hilsen 

 

Lea Wermelin 

 

 

 
 

 


