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Förord 
Ett typgodkännande är ett bestyrkande från en oberoende tredje part om att en produkt 
eller system uppfyller kraven i kraven i plan- och bygglagen 8 kap. 4 §. Typgodkännande 
utförs på RISE av en särskild avdelning, RISE Certifiering. Typgodkännandeverksamheten 
på RISE bedrivs under ackreditering mot SS-EN ISO/IEC 17065. Provningar som utförs 
som underlag för certifiering utförs i enlighet med SS-EN ISO/IEC 17025. Uppföljande 
kontroll utförs enligt SS-EN ISO/IEC 17020. 

Denna certifieringsregel bygger på gällande föreskrifter och standarder men kan 
framöver revideras t.ex. för anpassning när nya föreskrifter och standarder införs, eller 
som en följd av erfarenheterna från certifieringsregelns tillämpning. 
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1 Inledning 

Denna certifieringsregel omfattar certifieringsprocessen och kraven för typgodkännande 
av vattenfelsbrytare.  

Syftet med denna certifieringsregel är att tillgodose tillverkares behov av att verifiera att 
vattenfelsbrytare uppfyller tillämpliga krav i plan- och bygglagen. 

Giltiga typgodkännande presenteras på RISE hemsida. 

2 Omfattning 

2.1 Typgodkännandets omfattning 

Vattenfelsbrytare avsedda att stadigvarande ingå i en byggnad. 

2.2 Avsedd användning 

Produkter som genom regelbundna mätningar övervakar tappvatteninstallationen i en 
byggnad och som stänger av vattentillförseln centralt vid identifierat läckage. 

2.3 Denna certifieringsregel omfattar inte 

Läckagebrytare: Använder mätning och/eller sensorer för att övervaka lokalt och 
identifiera läckage samt stänga av vattnet lokalt eller centralt. 
Vattenbrytare: Använder fjärrstyrning för att stänga av vattnet centralt eller lokalt. 
Vattenlarm: Använder lokala sensorer för att identifiera läckage och larma. 

Separata sensorer: Sensorer för detektion av fukt 

3 Certifieringsprocessen  

3.1 Ansökan 

Ansökan om typgodkännande ska ske skriftligen och vara åtföljd av tekniskt underlag 
(3.1.1). 

3.1.1 Tekniskt underlag 

Tekniskt underlag ska beskriva produktens konstruktion, tillverkning och avsedda 
användning. Det innebär att det minst ska innehålla:  

• Produktnamn eller annan identifikation 
• Ritningar och specifikationer 
• Förteckning över samtliga ingående material och komponenter 
• Eventuella certifikat / godkännanden för ingående material 
• Provningsrapporter, om provningar redan har genomförts (se även under 4.1) 
• Installations- och bruksanvisningar (se även under 4.2) 
• Förslag till märkning (se även under 4.3) 
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Alla dokument inkl. ritningar, produktbeskrivningar, monteringsanvisningar m.m. ska 
vara försedda med benämning eller nummer samt med datum. 

3.2 Inledande granskning av ansökan 

Vid den inledande granskningen av ansökan kontrolleras att denna certifieringsregel är 
tillämplig och att innehållet i ansökan är acceptabelt. Vid oklarheter eller ej komplett 
innehåll klargörs detta innan certifieringsprocessen kan fortsätta. Granskningen kan 
innebära att RISE inte kan åta sig uppdraget, vilket då meddelas till den sökande med 
motivering. 

Om RISE åtar sig uppdraget får den sökande en orderbekräftelse på att ansökan 
accepterats. Ett avtal om certifiering är därmed upprättat. 

Om underleverantör måste anlitas för hela eller delar av utvärderingen informeras den 
sökande. Denne har rätt att invända mot vald underleverantör. 

3.3 Utvärdering 

Vid utvärderingsprocessen kontrolleras om produkten uppfyller de krav som anges i 
avsnitt 4, 5 och 6. 

I utvärderingsprocessen utförs undersökningar i den omfattning som kravspecifikationen 
anger. I vissa fall kan tidigare provningsresultat användas vid utvärderingen. Kraven på 
dessa provningar är då bland annat att de ska ha utförts av ett ackrediterat 
provningslaboratorium. 

Vidare kontrolleras att tillverkaren har ett system för egenkontroll som anses uppfylla 
kraven enligt denna certifieringsregel. Detta kontrolleras genom att ett ackrediterat 
kontrollorgan genomför ett inledande besök, vars resultat redovisas i en rapport. I vissa 
fall kan rapporter från tidigare kontrollbesök för liknande eller snarlika 
produkter/system användas vid utvärderingen. 

Kontrollanvisningar, som beskriver tillverkarens egenkontroll samt övervakning av 
egenkontrollen, upprättas. 

I de fall produkten/eller underlaget visar brister, dvs ej uppfyller kraven, kan 
utvärderingen avbrytas. 

Resultatet av utvärderingen sammanfattas och lämnas vidare för granskning och beslut.  

3.4 Granskning och beslut 

Utvärderingsarbetet granskas, och vid godkänt resultat går processen vidare till beslut 
om certifiering. När beslut är fattat kan ett typgodkännande utfärdas.  

3.5 Typgodkännande 

Typgodkännandet utfärdas till den sökande och dess giltighet bygger på att villkoren 
fortlöpande uppfylls. 
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3.6 Giltighet 

Typgodkännandet utfärdas med giltighetstid på högst fem år. Typgodkännandet kan 
sedan förnyas, se nedan. 

Giltigheten förutsätter att övervakningen av tillverkarens system för egenkontroll sköts 
enligt kontrollanvisningen, se avsnitt 6. 

3.7 Förnyelse 

Ansökan om förnyelse skall ske skriftligen, minst 6 månader innan giltighetstidens slut. 
Vid ansökan görs en bedömning om vilka åtgärder som krävs för att förnya 
typgodkännandet. Om inga förändringar skett i regelverk, specifikationer etc. kan 
typgodkännandet normalt förnyas utan ytterligare åtgärder. En förutsättning är 
naturligtvis att produkten är oförändrad i förhållande till det ursprungliga 
typgodkännandet eller den senaste revideringen. Att inga förändringar gjorts skall 
intygas av den sökande.  

I bedömningen inför förnyelsen tar man också hänsyn till de granskningar (besiktningar) 
av tillverkarens egenkontroll som utförts under giltighetstiden. 

3.8 Förändringar av typgodkända produkter 

Observera att inga förändringar av den typgodkända produkten får göras, utan att detta 
bedömts och godkänts av RISE. Tillverkaren skall därför till RISE anmäla alla ändringar 
som planeras för den typgodkända produkten. Tillsammans med denna anmälan skall en 
beskrivning av förändringarna samt en komplettering av det tekniska underlaget bifogas. 
RISE gör en bedömning av vilka åtgärder som behöver göras för att typgodkännandet 
skall kunna fortsätta att gälla efter att ändringarna gjorts. Bedömningen kan resultera i 
att kompletterande provningar behöver utföras. Om resultatet av ändringen innebär att 
typgodkännandet fortfarande kan gälla revideras typgodkännandet med de nya 
uppgifterna. Typgodkännandet behåller sin ursprungliga giltighetstid. 

4 Krav  

Produkter enligt denna certifieringsregel skall ha verifierade egenskaper som möjliggör 
att byggnader och byggnadsverk kan uppfylla kraven i plan- och bygglagen, 8 kap. 4 §. 
Tillämpliga krav enligt plan- och bygglagen samt Boverkets föreskrifter framgår av bilaga 
1. Hur egenskaperna skall verifieras framgår av tabell 1. 

4.1 Krav på produkten 

Utvärderingen av vattenfelsbrytarens egenskaper utförs genom en typprovning av ett 
eller flera provexemplar som är representativa för produktionen. Provning och 
utvärdering utförs enligt tabellen nedan. Om det finns skäl för annat provningsprogram 
ska detta godkännas av RISE Certifiering. 
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Tabell 1 

 Egenskap Metod Krav Underlag för 
certifiering 

4.1.1 Material - 
Hygienegenskaper 

 

SP-metod 5314 2.1 A, C Specifikationer för 
mässingslegeringar, 
eller ackrediterad 
rapport från 
migrationsprovning 
enligt NKB13 

Materialcertifikat 
avseende hygien och 
EN 681-1 

4.1.2 Material - 
Avzinkningshärdighet 

SP-metod 5314 2.1 B Ackrediterad 
provningsrapport 
avzinkningshärdighet 
(EN 6509-1) 

4.1.3 Tryckhållfasthet SP-metod 5314 2.2 Ackrediterad 
provningsrapport 

4.1.4 Läckagetäthet SP-metod 5314 2.3 

4.1.5 Tryckfall SP-metod 5314 2.4 

4.1.6 Utmattning och slitage SP-metod 5314 2.5 

4.1.7 Funktion* SP-metod 5314 2.6 - 2.12 

4.1.8 Monteringsanvisningar SP-metod 5314 2.13 

4.1.9 Övrigt 

- Elektronisk ut-
rustning CE-märkt 

- Flödesriktning märkt 

- Funktion för 
självdiagnostik 

- Användningsområde 
angivet 

- Anvisning för att 
undvika skållnings-
risk 

SP-metod 5314 2.14 

*) Funktionsprovning av vattenfelsbrytaren ska alltid göras tillsammans med sensorer, 
appar etc. som levereras tillsammans med produkten, för att verifiera att 
vattenfelsbrytaren reagerar på avsett sätt på dessa signaler. Sensorer och 
kringutrustning ingår dock inte i typgodkännandet. 
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4.2 Krav på dokumentation 

Produkten måste entydigt kunna definieras, vilket minst ska omfatta namn, avsedd 
användning, dimensioner, ritningsunderlag, materiallistor (BOM) och 
materialspecifikationer/materialcertifikat. 

Tillhörande handlingar skall innehålla sådan information att de ger förutsättning för att 
installation och handhavande av produkten kan ske på ett korrekt sätt. De ska minst 
uppfylla krav enligt SP-metod 5314. 

4.3 Krav på märkning 

Innehavaren av typgodkännandet har rätt att märka de produkter som omfattas av 
typgodkännandet med RISE certifieringsmärke för typgodkännande och att använda 
märket vid annonsering och/eller reklam för produkterna.  

Produkter skall märkas med certifieringsmärke. Märkningen skall innehålla följande 
uppgifter:  

- Namn eller registrerat varumärke för företaget som ansvarar för produkten 

- Namn på produkten  

- Tillverkningsställe, fabriksbeteckning eller motsvarande 

- Spårbarhet (tillverkningsnummer, datum eller annan märkning som skall 
återfinnas i tillverkarens kontrolljournaler) 

- Typgodkännandets nummer  

- Boverkets inregistrerade varumärke (t)  

- Certifieringsorgan (RISE) 

- RISE Ackrediteringsnummer (1002) 

- Kontrollorgan (namn eller registrerat varumärke) 

   

           Exempel på certifieringsmärken 

 

Ytterligare regler för användande av RISE certifieringsmärken framgår av dokumentet 
”Produktcertifiering – Regler för användning av certifikat och märken” (dok nr 18600). 
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4.4 Krav på tillverkarens egenkontroll 

Se avsnitt 5 och Generella regler för tillverkningskontroll, TKR000. 

5 Tillverkarens egenkontroll 

Tillverkaren skall ha ett system för egenkontroll vilket ska säkerställa att produkter som 
är märkta med certifieringsmärket uppfyller kraven i denna certifieringsregel. 
Egenkontrollen skall beskrivas i en kontrollanvisning. 

Krav på egenkontrollens omfattning framgår av RISE Generella regler för 
tillverkningskontroll, TKR000, och CR 074 - Tillverkningskontroll tappvattenprodukter, avsnitt 
4.  

Tillverkaren ska utföra kontroll av färdig produkt i den omfattning som anses nödvändig 
för att säkerställa att produkter uppfyller specificerade krav enligt CR 074 - 
Tillverkningskontroll tappvattenprodukter, avsnitt 4.1 och 4.6. Provtagningsplan ska ange 
provtagningsvillkor, aktuella kontroll- och provningsmetoder samt åtgärder i händelse av 
underkänt resultat. 

6 Övervakande kontroll 

Övervakande kontroll utförs minst en gång per kalenderår genom besök hos 
tillverkaren/leverantören, vid tidpunkter som bestäms av kontrollorganet. 

Kontrollorganet ska vid besök kontrollera att den av tillverkaren beskrivna 
egenkontrollen fungerar på avsett sätt, samt göra provuttag på typgodkända produkter. 
Se RISE Generella regler för tillverkningskontroll, TKR000, och CR 074 - Tillverkningskontroll 
tappvattenprodukter, avsnitt 5. Den övervakande kontrollen skall beskrivas i en 
kontrollanvisning. 

6.1 Provuttag 

Provuttag av typgodkänd produkt ska göras minst en gång under typgodkännandets 
giltighetstid. Produkter tas ut slumpmässigt av kontrollorganet hos tillverkare, lager, 
arbetsplats eller genom inköp i handeln.  Provning utförs enligt CR 074 - 
Tillverkningskontroll tappvattenprodukter, avsnitt 5.2.1 och 5.2.6, samt relevanta delar i SP-
Metod 5314. 

7 Generella villkor 

Framgår av RISE dokument Generella certifieringsregler för certifiering av produkter, CR000. 
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8 Referenser 

SS-EN ISO/IEC 17065 Bedömning av överensstämmelse - Krav på organ som certifierar 
produkter, processer och tjänster 

SS-EN ISO/IEC 17025 Allmänna kompetenskrav för provnings- och kalibreringslaboratorier 

SS-EN ISO/IEC 17020 Bedömning av överensstämmelse - Krav på verksamhet inom olika 
typer av kontrollorgan 

Plan- och bygglagen Plan- och bygglag (2010:900) 

BBR Boverkets byggregler – föreskrifter och allmänna råd 

RISE dok nr. 18600 Produktcertifiering – Regler för användning av certifikat och märken 

TKR000 RISE Generella regler för tillverkningskontroll 

CR000 RISE Generella certifieringsregler för certifiering av produkter 

CR074 RISE Certifieringsregel – Tillverkningskontroll tappvattenprodukter 

NKB 13 Produktregler för avstängningsventiler 

EN 681-1 Tätningsringar – Materialkrav för tätningsringar till vatten och 
avloppsinstallationer – Del 1: Vulkaniserat gummi 

EN 6509-1 Korrosion hos metaller och legeringar – Bestämning av avzinknings-
härdighet hos kopparlegeringar med zink – Del 1: Provningsmetod 

SP-metod 5314 Provning av vattenfelsbrytare för villor och enskilda lägenheter 

 

9 Historik 

2022-02-24  Certifieringsregel fastställd. 
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Bilaga 1 Krav 

Tillämpliga krav enligt Plan- och bygglag (2010:900), 8 kap. 4 §  

Krav enligt PBL, 8 kap. 4 §  Tillämpligt 

1 Bärförmåga, stadga och beständighet  

2 Säkerhet i händelse av brand  

3 Skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljö X 

4 Säkerhet vid användning  

5 Skydd mot buller  

6 Energihushållning och värmeisolering  

7 Lämplighet för avsett ändamål  

8 
Tillgänglighet och användbarhet för 
personer med nedsatt rörelse- eller 
orienteringsförmåga 

 

9 Hushållning med vatten och avfall  

10  Bredbandsanslutning  

11 Laddning av elfordon  

 

Tillämpliga krav enligt BBR-Boverkets byggregler  

Krav enligt PBL  Avsnitt i BBR där krav beaktas 

8 kap. 4§ 3 

6:62, 1:a meningen och 2:a 
stycket samt allmänt råd 

Installationer för tappvatten 

6:625, 1:a och 4:e stycket Utformning 

 

Krav i certifieringsregeln som omfattas av BBR  

Krav enl. BBR Avsnitt i certifieringsregler där krav beaktas 

6:62 4.1.1 Material - Hygienegenskaper 

6:625 4.1.2 

4.1.3 

4.1.4 

4.1.5 

4.1.6 

Material - Avzinkningshärdighet 

Tryckhållfasthet 

Läckagetäthet 

Tryckfall 

Utmattning och slitage 
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