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Vejledning om fornyelse af GDV-godkendelser

Det er muligt at ansøge om fornyelse af gældende GDV-godkendelser
inden gyldighedsperiodens udløb. Godkendelse kan udstedes for en ny
periode, hvis godkendelsesindehaveren dokumenterer, at byggevaren
fortsat overholder betingelserne for godkendelsen af byggevarer i
kontakt med drikkevand.
Fornyelser af GDV-godkendelser udstedes af Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Denne vejledning beskriver, hvordan der kan ansøges om fornyelse af
GDV-godkendelser for byggevarer i kontakt med drikkevand.

GDV-godkendelser der kan fornys
Kun gældende GDV-godkendelser kan fornys. Ansøgning om fornyelse
af en GDV-godkendelse skal derfor indsendes til Trafik-, Bygge- og
Boligstyrelsen, inden godkendelsen udløber.
Hvis styrelsen ikke har modtaget ansøgning om fornyelse indenfor de
nedenfor nævnte tidsfrister, bortfalder GDV-godkendelsen ved godkendelsens udløbsdato. Herefter må byggevaren ikke længere markedsføres og sælges i Danmark under GDV-godkendelsesnummeret.
Som godkendelsesindehaver skal man derfor være opmærksom på,
hvornår ens GDV-godkendelser udløber.
Uændret byggevare
Der kan kun ansøges om fornyelse af en GDV-godkendelse, hvis byggevaren er uændret i forhold til den gældende godkendelse. Hvis der
derimod er ændringer i byggevarens konstruktion eller materialesammensætning eller ændringer i de sundhedsmæssige egenskaber,
f.eks. som følge af ændringer i fremstillingsprocessen, udskiftning af
delkomponenter mv., kan der ikke ansøges om fornyelse af GDV-
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godkendelsen, men i stedet skal der indsendes en ny ansøgning om
godkendelse.
Ved førstegangsfornyelse af GDV-godkendelsen kan den testdokumentation, der blev lagt til grund for den hidtidige godkendelse, for så
vidt angår plast/elastomer og den toksikologiske vurdering genbenyttes. Herefter stilles der krav om ny sundhedsmæssig dokumentation
for byggevaren på de nævnte punkter.
I tilfælde hvor enten en tysk eller nederlandsk certificering er lagt til
grund for GDV-godkendelsen, kan denne benyttes, så længe dokumentationen er gyldig i Tyskland eller Nederlandene. Hvis en delkomponent i byggevaren er dokumenteret med en anden GDVgodkendelse, kan denne benyttes, så længe den er gyldig.
Ved fornyelse af GDV-godkendelsen kan den testdokumentation, der
blev lagt til grund for den hidtidige godkendelse, for så vidt angår metaller, genbenyttes flere gange. Hvis byggevaren ikke opfylder de nugældende testkrav for GDV-godkendelse, kan godkendelsen ikke fornyes. Eksempelvis hvis byggevarens metaldele ikke overholder de
skærpede testkrav for bly gældende fra 1. april 2016 eller den
sundhedsmæssige dokumentation er forældet.
Versioner af byggevaren
Hvis det er de samme versioner af byggevaren, der ønskes omfattet
af fornyelsen af den gældende GDV-godkendelse, kan der ansøges om
en fornyelse. Det samme er tilfældet, hvis nogle versioner udgår af
den hidtidige versionsliste. Det er også muligt at tilføje nye versioner
til versionslisten, så længe disse er i overensstemmelse med den testversion (”worst case”) af byggevaren, der ligger til grund for den eksisterende GDV-godkendelse.
Hvis versionslisten derimod ønskes udvidet med versioner, der ikke er
i overensstemmelse med den testversion, der ligger til grund for den
eksisterende godkendelse, kan GDV-godkendelsen ikke fornys og der
skal i stedet indsendes en ny ansøgning om GDV-godkendelse med
sundhedsmæssig dokumentation for den nye testversion. I sådanne
tilfælde er det ikke muligt at videreføre det eksisterende godkendelsesnummer.
Det er styrelsens vurdering, hvornår der er tale om en ansøgning om
fornyelse og hvornår ansøgningen, må anses som værende en ny.
Samme godkendelsesindehaver
Der kan kun ansøges om fornyelse af en GDV-godkendelse, hvis der
er tale om samme godkendelsesindehaver som hidtil. Ændringer af
virksomhedens navn eller adresse kan dog accepteres, så længe der
er tale om samme virksomhed.
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Hvis der ikke er tale om samme virksomhed som den hidtidige godkendelsesindehaver, skal der indsendes en ny ansøgning om GDVgodkendelse.

I alle tilfælde, hvor ansøgningen må betragtes som ny, kan det eksisterende godkendelsesnummer ikke videreføres, og den nye GDVgodkendelse vil blive tildelt et nyt godkendelsesnummer. Styrelsen
vurderer, hvornår et GDV-godkendelsesnummer kan videreføres.

Hvordan kan der ansøges om fornyelse?
Der kan ansøges om fornyelse af en GDV-godkendelse på to måder.
Enten kan der indsendes en ansøgning med tro og love erklæring eller
også skal det elektroniske ansøgningsskema benyttes. Det afhænger
af de eventuelle ændringer, der foretages i forhold til den gældende
godkendelse.
Ansøgningen med tro og love erklæringen om fornyelse af GDVgodkendelsen kan kun anvendes, hvis der ikke er nogen ændringer i
forhold til den nuværende godkendelse, dvs.:






at byggevaren ikke er ændret vedrørende konstruktion, materialesammensætning eller sundhedsmæssige egenskaber,
at der er tale om samme versionsliste for byggevaren eller en
revideret versionsliste, hvor nogle versioner udgår (dog skal
testversionen fortsat indgå),
at betingelserne for godkendelsen fortsat er opfyldt, og
at samme virksomhed er godkendelsesindehaver

Det udfyldte ansøgningsskema med tro og love erklæringen indsendes
til Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen på e-mail: GDV@tbst.dk med
henvisning til det nuværende GDV-godkendelsesnummer. Hvis versioner af byggevaren er udgået i forhold til den hidtidige godkendelse,
skal en reviderede versionsliste vedhæftes. Ellers skal der som udgangspunkt ikke vedhæftes andre bilag.
Ansøgningsskemaet med tro og love erklæringen om fornyelse af
GDV-godkendelsen kan findes på styrelsens hjemmeside her.
Det elektroniske ansøgningsskema anvendes, hvis der i ansøgningen
om fornyelse er ændringer i versionslisten, hvor nye versioner af byggevaren medtages på versionslisten. I sådanne tilfælde vil styrelsen
vurdere, om ændringerne kan betragtes som en fornyelse, der er i
overensstemmelse med den testversion, der ligger til grund for den
eksisterende GDV-godkendelse. Ansøger har mulighed for at angive i
det elektroniske ansøgningsskema, om der foreligger en gyldig GDVgodkendelse for byggevaren ved at oplyse GDV-
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godkendelsesnummeret samt udløbsdatoen og dermed henvise til den
gældende GDV-godkendelse, der ønskes fornyet.
Det elektroniske ansøgningsskema skal også benyttes, hvis de
sundhedsmæssige egenskaber af byggevaren eller komponenter heri
er dokumenteret med godkendelser/certifikater, som udløber inden
for tre måneder efter ansøgningen om fornyelse. Ansøger skal i sådanne tilfælde redegøre for, hvorledes byggevaren dokumenteres, når
de pågældende godkendelser/certifikater udløber.
GDV-ordningens elektroniske ansøgningsskema kan findes på
virk.dk/Indberet.

I alle tilfælde betales der gebyr for fornyelse af GDV-godkendelser.
Gebyret for fornyelser fremgår af styrelsens hjemmeside her.

Frist for ansøgning om fornyelse
Kun gyldige GDV-godkendelser kan fornys. Derfor skal fornyelse af
GDV-godkendelser ske, inden den gældende godkendelse er udløbet.
Der kan forventes
3 måneders sagsbehandlingstid for fornyelser, og en ansøgning herom
skal derfor være indsendt til styrelsen rettidigt.
Styrelsen gør opmærksom på, at hvis der ansøges om fornyelse, hvor
byggevaren er ændret og nye versioner ikke er i overensstemmelse
med den testversion, der ligger til grund for den eksisterende GDVgodkendelse, vil styrelsen betragte det som en ny ansøgning og ikke
en ansøgning om fornyelse. Ved nye ansøgninger kan sagsbehandlingstiden være længere end 3 måneder. Der henvises til styrelsens
hjemmeside for tidsfrister for ansøgning om nye GDV-godkendelser.
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