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Byggeriets Kvalitetskontrol har som mål, at yde vores kunder bedst mulig service, herunder at udsende
relevant information vedrørende udførelse af autorisationskrævende arbejde indenfor el-, vvs- og
kloakområdet.
AutorisationsNYT udsendes digitalt på baggrund af de mailadresser Byggeriets Kvalitetskontrol har registreret på de enkelte kunder. Hvis der ønskes tilføjet yderligere mailadresser eller hvis AutorisationsNYT
ikke ønskes tilsendt, kan dette meddeles på bk@byggekvalitet.dk eller på tlf. 72 16 01 10

Generel information
Godkendelse som fagligt ansvarlig indenfor el-, vvs- og
kloakområdet
Sikkerhedsstyrelsen forlanger, at kontrolinstansen på de løbende
auditbesøg skal se dokumentation for, at den fagligt ansvarlige er
godkendt af Sikkerhedsstyrelsen.
Alle fagligt ansvarlige har tidligere fået et brev fra Sikkerhedsstyrelsen, hvoraf deres godkendelse fremgår.
Hvis dette brev er bortkommet, kan ny bekræftelse rekvireres ved henvendelse pr. e-mail til Sikkerhedsstyrelsen på sik@sik.dk
Hvis godkendelsen som fagligt ansvarlig ikke kan fremvises, når kontrolinstansen kommer på auditbesøg,
rejses en afvigelse på forholdet. Virksomheden skal lukke afvigelsen ved at fremskaffe dokumentation for
godkendelsen. Sikkerhedsstyrelsen forlanger at dette sker inden kontrolinstansen godkender virksomhedens KLS system.
Byggeriets Kvalitetskontrol anbefaler derfor, at virksomheden sørger for, at der kan fremvises
dokumentation for den fagligt ansvarliges godkendelse af Sikkerhedsstyrelsen, når kontrolinstansen
kommer på auditbesøg.

Autorisationsloven overtrædes desværre stadigvæk ofte ved udførelse af
uautoriseret arbejde og ved ulovlig markedsføring
Byggeriets Kvalitetskontrol anmelder stadigvæk mange virksomheder og personer til Sikkerhedsstyrelsen
for overtrædelse af autorisationsloven. Anmeldelserne skyldes, at mange virksomheder eller personer
udfører arbejde, der er autorisationsbelagt uden at have den lovpligtige autorisation. Overtrædelserne
optræder indenfor alle tre autorisationsområder, kloak-, vvs- og el.

Overtrædelserne er til stor irritation for virksomheder med den lovpligtige
autorisation, der den ene gang efter den anden må se på, at autorisationsbelagt arbejde udføres af uautoriserede virksomheder og personer.

Uautoriseret arbejde udføres ofte af personer uden nødvendige kvalifikationer med deraf følgende forkerte
udførelsesmetoder, og tit med brug af ulovlige materialer. Arbejde udført af uautoriserede ender ofte i
funktions- og driftsmæssige problemer og deraf følgende retssager, som for det meste resulterer i store
ærgrelser og omkostninger for forbrugeren.
Byggeriets Kvalitetskontrol har flere gange bragt de hyppige overtrædelser af autorisationsloven op overfor
sikkerhedsstyrelsen, og senest på et møde i foråret 2016. Sikkerhedsstyrelsen præciserer, at der er en klar
lovgivning på området og at arbejde uden autorisation er ulovligt, og at overtrædelser der anmeldes for det
meste medfører betragtelige bøder.
Sikkerhedsstyrelsen opfordrer til at anmelde overtrædelser når de konstateres. Sikkerhedsstyrelsens
jurister ser derefter på anmeldelsen, og overtrædelser videregives til politiet med en indstilling om
bødestørrelse.
Annoncering på hjemmesider og i ugeaviser m.v. hvor der tilbydes udførelse af autorisationsbelagt arbejde
er også ulovligt, hvis man ikke har autorisation. Ulovlig annoncering giver typisk en bødestraf i størrelsesordenen kr. 10.000.
Byggeriets Kvalitetskontrol ønsker at medvirke til, at hindre eller formindske overtrædelser af
autorisationsloven og opfordrer derfor til, at Byggeriets Kvalitetskontrol kontaktes når der konstateres
uautoriseret arbejde eller ulovlig annoncering.
Når Byggeriets Kvalitetskontrol får underretninger om ulovlig annoncering eller udførelse af uautoriseret
arbejde, står vi klar til at anmelde alle relevante overtrædelser overfor Sikkerhedsstyrelsen.
Det kan oplyses, at Byggeriets Kvalitetskontrol altid behandler underretninger vedrørende overtrædelser af
autorisationsloven med stor fortrolighed.

Der er trådt en ændret forbrugerklagelov i kraft den 1. oktober 2015, hvor der
stilles skrappere krav virksomheder når der arbejdes for private forbrugere
Den ændrede forbrugerklagelov skyldes en EU forordning, som har det formål at øge forbrugerbeskyttelsen.
Virksomheder der indgår en aftale med en privat forbruger om en arbejdsydelse, skal efter den ændrede
forbrugerklagelov informere forbrugeren om, at der kan klages til et uvildigt godkendt klageorgan, hvis der i
forbindelse med arbejdsydelsen opstår et problem, der ikke kan løses i enighed. Der kan klages over
arbejdets kvalitet og/eller pris.
Det skal fremgå klart og tydeligt af virksomhedens hjemmeside, hvilket klageorgan kunden kan gå til ved
uenighed, der ikke kan løses. Klageorganets navn, adresse og hjemmeside skal være oplyst.
Hvis virksomheden anvender standardiserede aftalesedler, kontrakter og tilbud m.v., eller afviser en klage
fra en forbruger, skal det ligeledes oplyses hvilket klageorgan der kan klages til.
Når klageorganet har modtaget en klage, kontaktes den virksomhed der er klaget over, og virksomheden
bedes udfylde et svarskema og returnere dette til klageorganet indenfor 14 dage.
Hvis en virksomhed får en sådan henvendelse fra et klageorgan, anbefaler Byggeriets Kvalitetskontrol, at
svarskemaet udfyldes og returneres, idet klagerens påstand ellers står uimodsagt når klageorganet
behandler klagen.
Se mere på www.byggerietsankenaevn.dk som er et godkendt klageorgan af Erhvervs- og vækstministeriet.

Autoriserede virksomheder skal have et KLS system
Med autorisationsloven fra 2014 kom der krav om, at de ”gamle” KS/SKS systemer ændres til et
KvalitetsLedelsesSystem (KLS system).
Som godkendt kontrolinstans skal Byggeriets Kvalitetskontrol ved de løbende auditbesøg hvert andet år
kontrollere, om autoriserede virksomheder har og anvender et fyldestgørende KLS system ved udførelse af
autorisationskrævende arbejde.
For at lette arbejdet med udarbejdelsen af et KLS system, har Byggeriets Kvalitetskontrol udarbejdet en
generel KLS vejledning med nødvendige bilag, der opfylder autorisationslovens krav. KLS vejledningen er
udarbejdet på en måde, så tilpasningsarbejdet til egen virksomhed kan foregå let og hurtigt.
KLS vejledningen til el-, vvs- og kloakområdet kan frit downloades fra www.byggekvalitet.dk
Når en i forvejen autoriseret virksomhed med et KS/SKS system har ændret dette til et KLS system,
godkendes det internt af virksomhedens ledelse, og anvendes derefter når der udføres autorisationskrævende arbejde.
En virksomhed der ønsker at opnå autorisation, starter med at udarbejde et KLS system, som derefter
indsendes til Byggeriets Kvalitetskontrol sammen med en certificeringsaftale for, at få forhåndsgodkendt
KLS systemet.
Når Byggeriets Kvalitetskontrol har evalueret KLS systemet og udstedt en forhåndsgodkendelse, kan
virksomheden søge om autorisation ved Sikkerhedsstyrelsen.

VVS området
VA-godkendelsesordningen forlænges nok engang for byggevarer i kontakt med
drikkevand
VA-godkendelsesordningen skulle efter flere udsættelser endeligt bortfalde den 1. juni 2016 og
erstattes af den nye godkendelsesordning ”Godkendt til Drikkevand” (GDV).
Udsættelserne skyldes at reglerne i GDV-ordningen beskyldes for at være indviklede og upræcise, hvilket
gør godkendelsesprocessen besværlig. Før sommerferien var kun godt 100 produkter GDV godkendt,
hvilket ville give store udfordringer for vvs-branchen med alt for få lovlige byggevarer til drikkevand.
Transport- og Byggestyrelsen har derfor for nylig udsendt en ny bekendtgørelse om markedsføring og
salg af byggevarer i kontakt med drikkevand. I den nye bekendtgørelse forlænges VA-godkendelsen frem
til 1. juli 2017. Det betyder, at produkter der i dag har en gyldig VA-godkendelse fortsat kan
markedsføres og bruges indtil denne dato.

GDV-ordningen (godkendt til drikkevand)
GDV-ordningen omfatter fabriksfremstillede byggevarer med indflydelse på drikkevandets kvalitet, der
tilsluttes drikkevandsforsyningens faste vandinstallationer til og med tapstedet i bygninger og mure m.v.
Byggevarer til drikkevand der er godkendt efter GDV-ordningen mærkes med
ordningens mærke, som enten er anbragt på emballagen, på selve byggevaren
eller på en etiket fastgjort til byggevaren. Derudover kan byggevaren forsynes
med et mærke, der kan aflæses digitalt.

Ifølge den nye bekendtgørelse fra Transport- og Byggestyrelsen er det udover GDV-ordningen også lovligt,
at bruge byggevarer i kontakt med drikkevand, som er certificeret i Tyskland, godkendt i Holland, eller
typegodkendt i Sverige. Der skal på forlangende kunne forevises dokumentation for, at byggevaren
opfylder kravene i de 3 nævnte lande.

Autorisationer på vvs-området
Byggeriets Kvalitetskontrol får jævnligt spørgsmål om hvilke typer af autorisationer der, efter den nye
autorisationslov fra 2014, findes indenfor vvs-området.
Betegnelsen som vvs-installatørvirksomhed gælder kun for virksomheder med autorisation til, at udføre
vandinstallationer, afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger, samt gasinstallation og gasservice.
Derudover er det muligt at blive delautoriseret på vvs-området til at udføre:
1. Afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger samt vandinstallationer (tidligere benævnt
som vand- og sanitetsmester)
2. Afløbsinstallationer over terrænhøjde og i bygninger samt vandinstallationer i boliger med
individuel afregning af forbrug, der anvendes som helårsbeboelse samt fritidshuse, der er godkendt
til overnatning. Arbejdet omfatter installation i selve boligen samt stikledning til vand
3. Installation, kontrol, eftersyn af flaskegasinstallationer i campingvogne, skurvogne, autocampere,
mobile homes, pølsevogne, transportable boder og lignende
Byggeriets Kvalitetskontrol er godkendt af Sikkerhedsstyrelsen til, at godkende KLS systemer hos både
autoriserede vvs-installatører og delautoriserede installatører.

Uddannede rørmontører må nu føre vandrør uden autorisation
(denne ordning må ikke forveksles med delautorisation)
Der er med den nye autorisationslov givet mulighed for, at personer der har gennemført et af Sikkerhedsstyrelsen godkendt kursus som rørmontør eller er uddannet vvs-montør, må trække vandrør der er
omfattet af autorisationskravet, selvom personen ikke er ansat i en autoriseret vvs-installatørvirksomhed.
Personen må dog ikke tilslutte og samle rørene.
Samling, tilslutning og afprøvning af installationer, hvor vandrørene er trukket af eksterne rørmontører,
skal foretages af en autoriseret vvs-installatørvirksomhed, som samtidigt påtager sig ansvaret for den
samlede installation overfor ejeren (altså også det arbejde der er udført af rørmontøren).
Den autoriserede vvs-installatørvirksomhed der foretager tilslutningen, kan stille krav om, at rørmontøren
fremviser dokumentation for gennemført kursus eller uddannelse og at rørmontøren underskriver en
erklæring om, at rørarbejdet er udført efter reglerne.
Byggeriets Kvalitetskontrol anbefaler, at vvs-installatører henter skabelon til en sådan erklæring på
www.byggekvalitet.dk og forlanger, at rørmontøren underskriver erklæringen om, at arbejdet er udført
efter reglerne, inden vvs-installatøren samler og tilslutter rørarbejdet til den faste installation.
Hvis ovennævnte erklæring anvendes, kan vvs-installatøren gøre regres overfor det firma, hvor
rørmontøren er ansat, hvis der opstår en sag hvor vvs-installatøren drages til ansvar og skal betale
erstatning, for arbejde udført af en ekstern rørmontør.
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