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Förord 
Ett typgodkännande är ett bestyrkande från en oberoende tredje part om att en produkt 
eller ett 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 hygienkrav för 
typgodkännande av produkter och material i kontakt med dricksvatten. 

Syftet med denna certifieringsregel är att tillgodose behovet av att verifiera att 
produkter i kontakt med dricksvatten uppfyller kraven i plan- och bygglagen , 8 kap. 4 § 
avseende byggnader och byggnadsverks tekniska egenskaper i fråga om skydd med 
hänsyn till hygien, hälsa och miljö.  

EU:s dricksvattendirektiv (EU) 2020/2184, anger att EU ska ta fram förfarande, metoder 
och gemensamma positivlistor i syfte att fastställa de specifika minimikraven för hygien 
avseende material som kommer i kontakt med dricksvatten. Denna certifieringsregel 
uppdateras när förfaranden, metoder och positivlistor tillämpliga för 
dricksvattendirektivet (EU) 2020/2184 finns publicerade. 

Giltiga typgodkännande presenteras på RISE hemsida. 

2 Omfattning 

2.1 Typgodkännandets omfattning 

Certifieringsreglerna omfattar hygienkrav för produkter i kontakt med dricksvatten som 
är avsedda att användas i installationer för uttag, beredning, lagring eller distribution av 
dricksvatten. Dricksvatten definieras i dricksvattendirektivet som allt vatten som 
antingen i sitt ursprungliga tillstånd eller efter beredning är avsett för dryck, matlagning, 
beredning av livsmedel eller andra hushållsändamål i både offentliga och privata 
fastigheter. 

Produkter enligt denna certifieringsregel definieras som produkter avsedda att 
stadigvarande ingå i ett byggnadsverk. Med byggnadsverk menas byggnader och andra 
anläggningar. Andra anläggningar avser byggnadsverk som inte är byggnader kan var 
t.ex. bassänger i ett vattenverk, ett vattentorn eller en vattenledning för distribution av 
dricksvatten. 

2.2 Certifieringsreglerna omfattar inte 

Certifieringsreglerna gäller inte för material som har en begränsad yta i kontakt med 
dricksvatten. Begränsad yta definieras som en yta som är <3 % av produktens totala yta i 
kontakt med dricksvatten. 

Certifieringsreglerna omfattar inte övriga krav för produkter och material i kontakt med 
dricksvatten (t.ex. krav på avzinkningshärdiga legeringar), dessa ska granskas enligt 
separat certifieringsregel.  

Tillverkningskontroll hanteras i certifieringsregel CR074 Tillverkningskontroll 
tappvatten. 

Certifieringsreglerna omfattar inte avsedd användning för vatten som har en annan 
kvalitet än dricksvatten, se undantag i avsnitt 4.6.  
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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 
• Materialspecifikationer  
• Provningsrapporter och certifikat, om utvärderingar som redan har genomförts (se 

även under 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 och 4.5). 
• Installations- och bruksanvisningar (se även under 4.7). 
• Förslag till märkning (se även under 4.8). 

 
Alla dokument inkl. ritningar, produktbeskrivningar, monteringsanvisningar m.m. ska 
vara försedda med benämning eller nummer samt med datum eller versionsnummer. 

3.2 Inledande granskning av ansökan 

Vid den inledande granskningen av ansökan kontrolleras att denna certifieringsregel är 
tillämplig och att innehållet i ansökan är tillfredsställande. 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 till detta. 

Om RISE kan åta sig uppdraget får den sökande en bekräftelse 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 och/eller importörens/distributören har ett system 
för egenkontroll som anses uppfylla kraven enligt denna certifieringsregel. Detta 
kontrolleras genom att ett ackrediterat kontrollorgan genomför ett inledande besök, 
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vars resultat redovisas i en kontrollrapport. I vissa fall kan rapporter från tidigare 
kontrollbesök för liknande eller snarlika produkter användas vid utvärderingen. 

Kontrollanvisningar, som beskriver tillverkarens och/eller importörens/distributörens 
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 beslutet är klart kan ett typgodkännande utfärdas.  

3.5 Typgodkännandet 

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

3.6 Giltighet 

Typgodkännande utfärdas med giltighetstid på högst fem år. Ett typgodkännande 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 ska 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 ska intygas av den sökande.  

Om förändringar av produkten planeras, ska ansökan kompletteras med uppgifter om 
detta. Detta kan resultera i att kompletterande bedömningar och/eller provningar 
behöver utföras. I det fallet informeras tillverkaren om detta och får då även prisuppgift 
på detta.  

I bedömningen inför förnyelsen tar man också hänsyn till de granskningar 
(produktrevision) 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 ska därför till RISE anmäla alla ändringar 
som planeras på den typgodkända produkten. Tillsammans med denna anmälan ska 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 ska 
kunna fortsätta att gälla, efter att ändringarna gjorts. Bedömningen kan resultera i att 
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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 enlig denna certifieringsregel ska ha verifierade egenskaper som möjliggör att 
byggnader och byggnadsverk kan uppfyll kraven i plan- och bygglagen , 8 kap. 4 §.  

I dricksvattenföreskrifterna, SLVFS 2001:30, finns vidare krav på att dricksvattnet inte 
får förorenas av material från installationer. 

För fasta installationer i byggnader, preciseras kravet i plan- och bygglagen ytterligare i 
Boverkets byggregler, BBR. 

Tillämpliga krav enligt plan- och bygglagen, dricksvattenföreskrifterna samt BBR framgår 
av bilaga 1.  

Kraven innebär följande: 

Produkter får inte påverka dricksvatten-kvaliteten i sådan utsträckning att de 
gränsvärden som Livsmedelsverket ställer krav på överskrids. 

Produkter får inte ha en oacceptabel påverkan på lukt och smak. 

Produkter får inte ha oacceptabel ökning av potentialen för tillväxt av mikroorganismer. 

Material ska vara tillverkade av utgångsämnen/legeringar som finns på positivlistor för 
material i kontakt med dricksvatten. Undantag för detta krav finns, se avsnitt 4.5. 

Material ska vara bedömda av ackrediterat laboratorium baserat på materialinformation 
från tillverkare och underleverantörer.  (Material ska genomgå urlakningsförsök baserat 
på undersökningsprogram framtaget av laboratoriet.  Efterföljande analyser får inte 
påvisa att det förekommer resthalter av utgångsämnen eller andra biprodukter. Likaså 
ska analysen visa att reaktionsprodukter med vatten eller nedbrytningsprodukter som 
klassas som t.ex. cancerframkallande, mutagena, reproduktionstoxiska eller 
hormonstörande finnas i så höga halter att det kan ge en märkbar effekt på människors 
hälsa.) 

Tvåkomponentsepoxi för gjutning av nya plaströr inuti befintliga tappvattenrör får inte 
innehålla bisfenol A eller bisfenol A diglycidyleter (enligt förordningen SFS 1998:944, 2 
§). 

Hur egenskaperna ska verifieras framgår av avsnitt 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 och 4.5. För 
produkter med avsedd användning i byggnadsverk som inte är byggnader tillkommer 
krav enligt avsnitt 4.6. 

Vid sammansatta produkter ska varje enskilda material bedömas. Material kan undantas 
ifrån krav om kontaktyta är liten, se riktlinje i avsnitt 2.2. Komponenter som kan 
exkluderas vid certifiering är t.ex. temperatur-, flödesreglage och strålsamlare i blandare. 
En bedömning görs för varje enskild produkt om vilka delar som kan undantas från 
kraven i denna regel. 
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4.1 Krav på metaller 

Metaller ska vara provade enligt EN 15664 och utvärderade samt upptagna på 
positivlistan ” Common Approach on Metallic Materials - Part B: Positive list of 
compositions”. Metaller på denna lista uppfyller kraven för typgodkännande för 
respektive användningsområde (produktgrupp) enligt listans gruppindelning.  

Utöver denna positivlista kan RISE göra bedömningar för metaller om sammansättning är 
enkel och närliggande sammansättningar finns på positivlistan. 

För vissa typer av produkter (tex. kopplingar och ventiler) ska mässingslegeringar vara 
avzinkningshärdiga. Avzinkningshärdighet granskas enligt separat certifieringsregel. 

Materialspecifikationer ska överensstämma mot positivlistan. Sammansättningen av 
metaller som bedöms uppfylla kraven ska verifieras via lämplig analysmetod. 

Mässingslegeringars orenheter får uppgå till max. 0,02% per ämne. T.ex. är 
maxkoncentration av vismut 0,02%. 

Som alternativ till att använda ett material enligt positivlista är det också möjligt, att för 
vissa standardiserade metaller med enklare sammansättning att uppfylla kravet med 
hjälp av provning enligt NKB regler på färdig produkt, se avsnitt 4.5. 

4.2 Krav på plaster och andra organiska material 

Plaster och andra organiska material ska bedömas enligt lämpliga kriterier för 
materialtypen. 

Material bedömda mot de tyska utvärderingskriterierna KTW-BWGL från UBA 
(Umweltbundesamt, den tyska miljömyndigheten) uppfyller kraven för typgodkännande 
för respektive användningsområde (produktgrupp) enligt vad utvärderingen specificerar. 

Material utvärderade mot tidigare gällande riktlinjer bedöms uppfylla kraven för 
typgodkännande så länge som certifikaten är giltiga. 

Dessa riktlinjer är: 

“KTW Guideline”, “Coating Guideline” och “Lubricants Guideline” 

Silikoner, elastomerer och termoplastiska elastomerer ingår inte i KTW-BWGL. För 
dessa material finns separata riktlinjer från UBA. 

“Silicone Transitional Recommendation”, “Elastomer Guideline” och “TPE transitional 
recommendation”. 

4.3 Krav på övriga material 

Övriga typer av material som t.ex. emaljer, keramer och cementbaserade material ska 

bedömas enligt lämpliga kriterier för materialtypen. 

Emaljer och keramiska material får endast innehålla de beståndsdelar som anges i  

Utvärderingskriterierna “Enamel and Ceramics Evaluation Criteria Document” från UBA. 

Material ska genomgå urlakningsförsök och sammansättningen ska verifieras via lämplig 
analysmetod och jämföras mot kriterierna.  
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Cementbaserade material utvärderade enligt DVGW standard W 347 bedöms uppfylla 
kraven för typgodkännande. DVGW 347 beskriver provning och bedömning av 
cementmaterial, tillsatsmedel, additiv, pigment, fibrer med mera och ger en positivlista 
för olika tillsatser som används i betongframställning. 

4.4 Tillväxt av mikroorganismer  

Icke metalliska material får inte ha oacceptabel ökning av potentialen för tillväxt av 
mikroorganismer. 

Material ska vara provade enligt EN 16421, metod 2. Material utvärderade enligt DVGW 
standard W 270 alt. KTW-BWGL bedöms uppfylla kraven för typgodkännande. 

4.5 Migrationsprovning av produkter 

För produkter som innehållande metaller som inte finns på ”4 MS composition list” kan i 
vissa fall uppfylla kraven för typgodkännande om produkten genomgått 
migrationsprovning enligt NKB reglerna. Enbart standardiserade metaller med enklare 
sammansättning kan i så fall användas i produkten. 

Gränsvärdet för kadmium är 2,0 μg.  
Gränsvärden för bly enligt respektive NKB regel beskrivs nedan. 

Blandare testas enligt NKB 4 

Gränsvärde för blandare är 5 μg, om blandare ingår i en familj med flera modeller som 
tillverkas/bearbetas på samma sätt och med samma typ av material är det tillräckligt om 
blandaren med störst kontaktyta mot dricksvattnet testas. 

Ventiler testas enligt NKB 13. 

För ventiler som ingår i en familj med likvärdig utformning är det tillräckligt att testa en 
dimension. Om DN 25 ingår i serien ska den testas, i annat fall testas ventil med 
dimension närmast DN 25. 

Av de ventiler som omfattas av certifikatet ska ventilutförande med största kontaktyta 
mot dricksvattnet väljas, t.ex. modell med utvändig anslutningsgänga. (Formel: 5/25 × 
ventildimension = gränsvärde) 

DN 10 2,0 μg 
DN 15 3,0 μg 

DN 20 4,0 μg 
DN 25 5,0 μg 

Kopplingar testas enligt NKB 12/18 

För kopplingar som ingår i en familj med likvärdig utformning är det tillräckligt att testa 
en dimension. Om DN 28 ingår i serien ska den testas, i annat fall testas koppling med 
dimension närmast DN 28. Av de kopplingar som omfattas av certifikatet ska modell med 
störst kontaktyta mot dricksvattnet väljas. För kopplingar med utvändig rörgänga som är 
avsedda att sammanfoga två rör, tillåts att ett rör är monterat vid test. För 
presskopplingar och instickskopplingar tillåts att två rör är monterade. Om version med 
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press/instickskoppling och utvändig rörgänga omfattas av certifikat ska modell med 
utvändig gänga testas. 

(Formel: 5/28 × kopplingsdiameter = gränsvärde) 

DN 15 2,7 μg 
DN 18 3,2 μg 
DN 22 3,9 μg 
DN 28 5,0 μg 

Fördelare 

Fördelningsrör som testas enligt NKB metoder har gränsvärde 5µg bly oavsett dimension 
och antal anslutningar. Bedömning baseras på krav för blandare. 

4.6 Tilläggskrav för produkter i byggnadsverk som inte är 
byggnader 

Ämnen som finns som utfasningsämnen i Kemikalieinspektionens prioriteringsguide 
PRIO-, SIN- eller kandidatlistan enligt REACH ska anges tydligt på typgodkännandet eller 
i tillhörande handlingar.  

För produkter med avsedd användning i kontakt med vatten som har annan kvalitet 
motsvarande dricksvatten till exempel råvatten eller vatten under beredning ska en 
utökad granskning göras för bedömning av skillnaden i vattenkvalitet och den påverkan 
det har på de hygieniska egenskaperna. 

4.7 Krav på dokumentation 

Produkten måste entydigt kunna definieras och ska minst omfatta namn, 
användningsområde, dimensioner, materialspecifikation och underleverantörer. 

Tillhörande handling biläggs typgodkännandet och ska innehålla alla nödvändiga och 
lämpliga uppgifter som berör produkten och den avsedda användningen. Tillhörande 
handlingar ska innehålla sådan information att de ger förutsättning för att installation 
och handhavande av produkten kan ske på ett korrekt sätt. 

4.8 Krav på märkning 

Innehavaren av typgodkännande har rätt att märka de produkter som omfattas av 
typgodkännandet med Boverkets inregistrerade varumärke t och att använda märket 
vid annonsering eller reklam för produkterna.  

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

- Namn eller registrerat varumärke för företaget som svarar för produkten 

- Namn på produkten  

- Typgodkännandets nummer  

- Boverkets inregistrerade varumärke (t)  

- Certifieringsorgan (RISE Research Institutes of Sweden) 
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- Ackrediteringsnummer (1002) 

- Tillverkningsställe, fabriksbeteckning eller motsvarande 

- Spårbarhet (tillverkningsnummer, datum eller annan märkning som ska 
återfinnas i tillverkarens kontrolljournal) 

- Kontrollorgan (namn eller registrerat varumärke) 

 

 

Ytterligare regler för användande av RISE certifieringsmärken framgår av 
”Produktcertifiering, Regler för användning av certifikat och märken” (dok 18600) 

4.9 Krav på tillverkarens egenkontroll 

Se avsnitt 5 och Generella regler för tillverkningskontroll i TKR000. 

5 Tillverkarens egenkontroll 

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

Krav på egenkontrollens omfattning framgår av certifieringsregel CR074 
”Tillverkningskontroll för tappvattenprodukter” 

6 Övervakande kontroll 

Kontrollorganet ska vid besök kontrollera att den av tillverkaren och/eller 
importören/distributören beskrivna egenkontrollen fungerar på avsett sätt samt göra 
provuttag på certifierade/typgodkända produkter. 

Krav på den övervakande kontrollens omfattning framgår av certifieringsregel CR074 
”Tillverkningskontroll för tappvattenprodukter”. 

7 Generella villkor 

Framgår av RISE dokument Generella certifieringsregler för certifiering av produkter CR000. 
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KTW-BWGL  Assessment criteria for plastics and other organic materials in contact 
with drinking water” 

KTW guideline Guideline on the hygienic assessment of organic materials in contact 
with drinking water 

Coating guideline Guideline for hygienic assessment of organic coatings in contact with 
drinking water 

Lubricant guideline Guideline for the hygienic assessment of lubricants in contact with 
drinking water 

Silicone Transitional 
Recommendation 

Transitional recommendation on provisional assessment of drinking 
water hygiene of silicones in contact with drinking water 

Elastomer Guideline Guideline for hygienic assessment of elastomers in contact with 
drinking water 

TPE transitional 
recommendation 

Transitional recommendation on the provisional hygienic assessment 
of products made from thermoplastic elastomers in contact with 
drinking water 

Enamel and Ceramics 
Evaluation Criteria 
Document 

Evaluation Criteria Document for enamels and ceramic materials in 
contact with drinking water 

DVGW W 347 Hygiene requirements for cement-bound materials intended for use 
in drinking water supply systems – testing and evaluation 

DVGW W 270 Microbial enhancement on materials to come into contact with 
drinking water - Testing and assessment 
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NKB 4 Nordiska produktregler för sanitetsarmatur 

NKB 12 Nordiska produktregler för kopplingar avsedda för metallrör 

NKB 13  Nordiska produktregler för ventiler 

NKB 18 Nordiska produktregler för kopplingar avsedda för plaströr 

Dok 18600 Produktcertifiering, Regler för användning av certifikat och märken 

TKR000 Generella regler för tillverkningskontroll 

CR000 Generella certifieringsregler för certifiering av produkter 

 

9 Historik 

2016-09-12  Certifieringsregel fastställd. 

2022-09-20 Certifieringsregel reviderad. 
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Bilaga 1 Tillämpliga 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 Livsmedelsverkets föreskrifter (SLVFS 2001:30) 

Krav enligt 
PBL  

Avsnitt i föreskrifterna där krav beaktas 

8 kap. 4 § 
3 punkten 

5 §  

Dricksvatten får inte innehålla några ämnen som används vid beredning eller distribution 
av dricksvatten, eller föroreningar som har samband med sådana ämnen, i högre halter 
än som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med användningen. Dricksvatten får 
inte heller innehålla material från installationer som används vid beredning eller 
distribution av dricksvatten, eller ämnen som har samband med sådana material, i högre 
halter än som är nödvändigt för att tillgodose ändamålet med användningen av 
materialen. 

 

Tillämpliga krav enligt BBR 

Krav enligt 
PBL  

Avsnitt i föreskrifterna där krav beaktas 

8 kap. 4 §  
3 punkten 

6:62, 1:a meningen 
och 2:a stycket 

Installationer för tappvatten 

 


