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Godkendelse af byggevare i kontakt med drikkevand – 
August Kleven PEX fittings   
 

Godkendelsesnummer og gyldighed 

Bolig- og Planstyrelsen skal hermed udstede godkendelse af August 

Kleven PEX fittings som byggevare i kontakt med drikkevand, jf. § 5, 

stk. 1, i bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og 

salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.  

 

Der vedlægges certifikat for GDV-godkendelsen med godkendelsesnum-

mer 03/00210. 

 

Godkendelsen er gældende fra den 18 januar 2022 og er gyldig i en peri-

ode på 5 år frem til og med den 17 januar 2027, jf. § 17, stk. 1, i bekendt-

gørelsen. 

 

Betingelser for GDV-godkendelsen 

De nærmere betingelser og vilkår for GDV-godkendelsen er fastsat i be-

kendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byg-

gevarer i kontakt med drikkevand.  

 

Endvidere er godkendelsen betinget af følgende: 

 Virksomheden skal som godkendelsesindehaver indsende den 
endelige tilsynsaftale for den godkendte byggevare senest to må-
neder før første tilsyn udføres. 

 

Baggrund for godkendelsen 

Godkendelsen udstedes på baggrund af følgende dokumentation: 

 Liste over versioner af August Kleven PEX fittings 

 Foto og tegninger af August Kleven PEX fittings 

 Materialespecifikation og BOM-liste for testversionen August 
Kleven PEX fittings 087634692 22 x 3,0 

 Testrapport nr. 392-2021-00321901_XB_EN_rev1 af 3. januar 
2022 fra Eurofins Product Testing A/S 

 Erklæring om indgået aftale om årligt tilsyn 

 Erklæring om etablering af egenkontrolsystem 

 

 

Beskrivelse og tekniske data 

GDV-godkendelsen omfatter de versioner af byggevaren, der fremgår af 

den liste over produktnavne/versioner, som sammen med certifikatet 
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offentliggøres på hjemmesiden: https://tbst.dk/da/Byggeri/Byggeva-

rer/Byggevarer-i-kontakt-med-drikkevand#gdv-ordningen 

Den godkendte byggevare er fremstillet af følgende materialer: 

 Komponenter af metal: 
o Bronze CC499K : Body og Støtte bøsning 

Følgende komponenter er ikke omfattet af godkendelsen: Komponenter, 

der kun har marginal berøring med drikkevand arealmæssigt (<4 cm2). 

Byggevaren kan ikke produceres i variantproduktion.  

 

Producent og produktionssted 

Det er i ansøgningen oplyst, at byggevaren produceres på følgende pro-

duktionssted: 

 

August Kleven ApS  

Fynsvej 12   

5500 Middelfart 

DK, Danmark 

 

Accept af godkendelsesbetingelserne 

For udstedelsen af godkendelsen betales et gebyr i henhold til bekendt-

gørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og salg af byggeva-

rer i kontakt med drikkevand § 21 og bekendtgørelse nr. 646 af 30. maj 

2018 om gebyrer på byggeområdet fastsat af Trafik-, Bygge- og Boligsty-

relsen.  

 

Ved jeres godkendelse af udkast til GDV-godkendelse har I accepteret 

betingelserne for at opretholde godkendelsen i hele godkendelsesperio-

den, jf. bekendtgørelse nr. 1007 af 29. juni 2016 om markedsføring og 

salg af byggevarer i kontakt med drikkevand.  

 

Vejledning om opfyldelse af betingelserne for godkendelsen 

Som indehaver af godkendelsen er det jeres ansvar at opfylde betingel-

serne for godkendelsen i hele godkendelsesperioden. Vær derfor op-

mærksom på følgende hovedpunkter for at opfylde betingelserne for 

godkendelsen: 

 

I skal tilrettelægge og opretholde et egenkontrolprogram, herunder en 

modtage- og færdigvarekontrol for den godkendte byggevare, til sikring 

af, at betingelserne for at opnå godkendelse overholdes i hele godken-

delsesperioden, jf. § 9, stk. 2, og § 10 i bekendtgørelsen. 

 

I forbindelse med aftalen om et årligt tilsyn, jf. bekendtgørelsens §§ 11 

og 12, skal I kunne fremvise oplysninger til tilsynsorganet som anført i 

Tilsynsvejledningen om byggevarer godkendt til drikkevand bilag A. Til-

synsvejledningen kan ses på følgende link: https://tbst.dk/da/Byg-

geri/Byggevarer/Byggevarer-i-kontakt-med-drikkevand#ansog-om-

gdv-godkendelse 

 

https://tbst.dk/da/Byggeri/Byggevarer/Byggevarer-i-kontakt-med-drikkevand#gdv-ordningen
https://tbst.dk/da/Byggeri/Byggevarer/Byggevarer-i-kontakt-med-drikkevand#gdv-ordningen
https://tbst.dk/da/Byggeri/Byggevarer/Byggevarer-i-kontakt-med-drikkevand#ansog-om-gdv-godkendelse
https://tbst.dk/da/Byggeri/Byggevarer/Byggevarer-i-kontakt-med-drikkevand#ansog-om-gdv-godkendelse
https://tbst.dk/da/Byggeri/Byggevarer/Byggevarer-i-kontakt-med-drikkevand#ansog-om-gdv-godkendelse
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Hvert år skal I indsende den rapport for det årlige tilsyn, som tilsynsor-

ganet har udarbejdet, til styrelsen, jf. bekendtgørelsens § 13, i overens-

stemmelse med den tilsynsaftale, I har indgået med tilsynsorganet efter 

bekendtgørelsens §§ 11 og 12. 

 

Tilsynet skal udføres én gang pr. kalenderår på hvert produktions-

sted/tilsynssted. Det første tilsyn i godkendelsesperioden skal udføres 

senest 11 måneder efter udstedelsen af godkendelsen. Der skal udføres 

fem tilsyn i godkendelsesperioden jævnt fordelt ud over perioden. Der 

må ikke overspringes et kalenderår mellem to tilsyn.  

 

Tilsynsrapporten for det årlige tilsyn skal være styrelsen i hænde senest 

2 måneder efter tilsynet. Senere indsendelse vil ikke være rettidigt i for-

hold til at opretholde godkendelsen.  

 

Hvis styrelsen i forbindelse med årlige tilsyn pålægger jer at indsende 

yderligere dokumentation efter bekendtgørelsens § 12, stk. 4, skal til-

synsorganet have adgang til at udføre denne kontrol. 

 

Den godkendte byggevare skal i hele godkendelsesperioden fortsat over-

holde de relevante produktkrav i forhold til godkendelsen. Som godken-

delsesindehaver skal I indsende oplysninger til styrelsen om forhold, der 

kan have betydning for, om den godkendte byggevare fortsat overholder 

betingelserne i bekendtgørelsen, jf. § 16, stk. 1. 

 

Vejledning om tilbagekaldelse mv. 

Bolig- og Planstyrelsen kan meddele, at en GDV-godkendelse tilbagekal-

des, bortfalder eller skal revideres i de tilfælde, der er omfattet af be-

kendtgørelsen § 16, stk. 2 og 3. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis 

 der fastsættes supplerende bestemmelser, eller der ændres eller 
ophæves bestemmelser på det pågældende område, 

 den godkendte byggevare ændres, og ændringen har betydning 
for forhold, som er omfattet af godkendelsen, 

 det ved det gennemførte tilsyn eller på anden måde påvises, at 
den godkendte byggevare ikke længere opfylder de stillede krav, 

 brugen af den godkendte byggevare viser sig at have uacceptable 
virkninger for byggevaren eller dens omgivelser, eller 

 de fastsatte vilkår for opretholdelsen af godkendelsen ikke opfyl-
des, f.eks. at der ikke gennemføres den krævede egenkontrol. 

 

I skal særligt være opmærksomme på at indsende rapport for det årlige 

tilsyn straks efter modtagelse af rapporten fra tilsynsorganet. Mang-

lende rettidig indsendelse af den årlige tilsynsrapport kan medføre, at 

godkendelsen tilbagekaldes. Samtidig vil certifikatet blive fjernet fra 

godkendelseslisten på hjemmesiden for GDV-ordningen, da byggevaren 

ikke længere vil være GDV-godkendt. 

Vejledning om fornyelse 

GDV-godkendelsen kan udstedes for en ny periode, hvis der inden udløb 

af gyldighedsperioden indsendes dokumentation for, at byggevaren fort-

sat overholder kravene til godkendelse, jf. bekendtgørelsens § 17, stk. 2.  
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Vær opmærksom på, om byggevaren skal opfylde nye krav, hvis be-

kendtgørelsens krav for godkendelse af den pågældende byggevare er 

blevet ændret i den mellemliggende periode. 

 

Bekendtgørelsen for GDV-ordningen 

I kan finde den gældende bekendtgørelse om markedsføring og salg af 

byggevarer i kontakt med drikkevand på følgende link: 

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181911 

 

 

Venlig hilsen 

 

Ina Ahrensback  

Fuldmægtig 

 

 

  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=181911

