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EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af sanitetsarmaturer 
 
Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement – GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige indkøb, 
som EU har fastlagt for produktgruppen sanitetsarmaturer. Den tilhørende tekniske baggrundsrapport giver det fulde overblik over baggrunden for 
udvælgelsen af disse kriterier samt henvisning til yderligere oplysninger. 
 
For hver gruppe af produkter/tjenesteydelser er der valgt to sæt kriterier: 
 
 De centrale kriterier er kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne, og som vedrører de væsentligste 

miljøpåvirkninger. De er udformet, så de kræver mindst mulig yderligere kontrol og færrest mulige omkostningsstigninger.  
 De omfattende kriterier er for de indkøbere, der ønsker at købe de bedste produkter på markedet. Disse kriterier kan indebære yderligere kontrol eller 

en let forøget omkostning i forhold til andre produkter med samme funktionsegenskaber. 
 
1. Definition og anvendelsesområde 
 
Dette dokument vedrører indkøb af sanitetsarmaturer. For så vidt angår disse kriterier, defineres sanitetsarmaturer på en sådan måde, at de omfatter følgende 
produktgrupper:  
1) Vandhaner 
2) Brusehoveder 
3) Brusere  
 
For disse produktgrupper gælder følgende definitioner1: 
 
"vandhane": en direkte eller indirekte manuelt mekanisk og/eller automatisk drevet ventil til aftapning af vand 
 
"brusehoved": 

a) en fast hoved- eller sidebruser, et brusepanel eller lignende, som eventuelt kan justeres, og som overbruser brugeren med vand fra 
vandforsyningssystemet, eller  

b) en håndbruser, som er forbundet til hanen med en bruserslange, og som kan hænges direkte på hanen eller på væggen ved hjælp af en passende 
fastgørelsesanordning  

 
"bruser": en kombination af et brusehoved og dertil hørende reguleringsventiler og/eller anordninger, der er pakket og solgt som et sæt 

                                                 
1 Yderligere definitioner og udtryk, der anvendes i dette kriteriedokument, findes i ordlisten bagerst i dokumentet. 
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Produktgruppen omfatter sanitetsarmaturer, der typisk anvendes i offentlige bygninger, f.eks. skoler, kontorbygninger, hospitaler, svømmebade, idrætshaller 
m.v., til begge anvendelsestyper: ikke-husholdningsbrug og husholdningslignende brug. 
 
GPP-kriterierne omfatter ikke følgende produkttyper: 

• Vandarmaturer til badekar 
• Udvendige vandhaner 
• Særlige sanitetsarmaturer, som ikke er beregnet til husholdningsbrug, sanitetsarmaturer, som kræver en ubegrænset vandtilførsel for at kunne opfylde 

deres tilsigtede funktion (sikkerhedsvandhaner og -brusere til laboratorier, vandhaner til erhvervskøkkener) 
• Vandhaner, der er omfattet af GPP-kriterierne for haveartikler og -arbejde. 

 
2. De væsentligste miljøpåvirkninger 
 
De væsentligste miljøpåvirkninger fra sanitetsarmaturer er forbundet med deres brugsfase, dvs. forbruget af vand og energi til opvarmning af vand. Øvrige 
miljøpåvirkninger, som dog er mindre, er emissioner fra fremstilling og generering af farligt og ikke-farligt affald. Fastsættelse af vandeffektivitetskrav til 
sanitetsarmaturer vil bidrage til et reduceret forbrug af vand og den dertil hørende energi til opvarmning af vand. Det vil mindske de miljøpåvirkninger, der er 
forbundet med vandforsyning, distribution og spildevandsrensning samt med energiproduktion og kølevandsbehovet til denne proces. 
 

De væsentligste miljøpåvirkninger  GPP-tilgang 
 

• Vandforbrug, især i brugsfasen 
• Energiforbrug, især til 

opvarmning af vand 
• Emissioner til luft og vand, 

primært som følge af 
energifremstilling og 
produktionsprocesser  
 

  
 
 
 
 

• Udstyre nye og renoverede 
bygninger med vand- og 
energieffektive sanitetsarmaturer 

 

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres betydning.  
 
Der er nærmere oplysninger om produktgruppen sanitetsarmaturer, herunder oplysninger om relateret lovgivning og andre kilder, i den tekniske 
baggrundsrapport.  
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3. EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af sanitetsarmaturer 

 
Med udgangspunkt i dataene og oplysningerne i den tekniske baggrundsrapport foreslås følgende sæt EU-GPP-kriterier:  
 
a) Kriterier for indkøb af vandeffektive sanitetsarmaturer (3.1) 
b) Kriterier for monteringsarbejde i nye eller renoverede bygninger (3.2), som kan anvendes i tillæg til kriterierne for indkøb af vandeffektive 

sanitetsarmaturer.  
 
 

3.1 EU's GPP-kriterier for sanitetsarmaturer 
Centrale kriterier Omfattende kriterier 

GENSTAND GENSTAND 
Indkøb af vandeffektive sanitetsarmaturer til nye eller renoverede bygninger Indkøb af vandeffektive sanitetsarmaturer til nye eller renoverede bygninger 
TEKNISKE SPECIFIKATIONER TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
 
1. Vandforbrug og energibesparelse 
1A. Maksimal vandgennemstrømning  

Den maksimale vandgennemstrømning til hånd- eller køkkenvasken må, 
uafhængigt af vandtryk, ikke overstige værdierne i tabel 1.  

 
Tabel 1 Maksimal vandgennemstrømning for sanitetsarmaturer  

Produktundergruppe Vandgennemstrømning 
[l/min] 

Køkkenvandhaner  8,0 
Håndvaskvandhaner  7,0 
Brusehoveder og brusere [1] 9,0 

Bemærkning [1]: Brusehoveder eller brusere med flere sprayindstillinger skal 
opfylde kravet for indstillingen med den største vandgennemstrømning. 
 
 

 
1. Vandforbrug og energibesparelse 
1A. Maksimal vandgennemstrømning  
Den maksimale vandgennemstrømning til hånd- eller køkkenvasken må, 
uafhængigt af vandtryk, ikke overstige værdierne i tabel 1.  

 
Tabel 1 Maksimal vandgennemstrømning for sanitetsarmaturer 

Produktundergruppe 
Vandgennemstrø

mning  
[l/min] 

Køkken-
vandhaner[1]  

uden vandsparer 6,0 
med vandsparer[2] 8,0 

Håndvask-
vandhaner[1] 

uden vandsparer 6,0 
med vandsparer[2] 8,0 

Brusehoveder og brusere [3] 8,0 
Bemærkning [1]: Vandhaner kan leveres med eller uden vandsparer. Den 
maksimale vandgennemstrømning afhænger af, om der er en vandsparer. 
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Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse 
med testproceduren i den relevante EN-standard (se listen i tabel 2 nedenfor) 
eller en tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den 
ordregivende myndighed. Prøvningen gennemføres for tryk på henholdsvis 
1,5, 3,0 og 4,5 bar (± 0,2 bar) for produkter, som ifølge fabrikanten er 
egnede til højtryksinstallationer (normalt 1,0-5,0 bar), eller for tryk på 0,2, 0,3 
og 0,5 bar (± 0,02 bar) for produkter, der ifølge fabrikanten er egnede til 
lavtryksinstallationer (typisk 0,1 til 0,5 bar). Gennemsnitsværdien for de tre 
målinger må ikke overstige den maksimale vandgennemstrømningsværdi i 
tabel 1. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle 
krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 
Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at 
disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 
 
Tabel 2 EN-standarder for sanitetsarmaturer 

Nummer Titel 

EN 200  
Sanitetsarmaturer. Aftapnings- og blandingsventiler til 
type 1- og type 2-vandforsyningssystemer – Generel 
teknisk specifikation   

EN 816  Sanitetsarmaturer. Selvlukkende ventiler (PN10) 

EN 817  Sanitetsarmaturer. Etgrebsblandingsarmaturer (PN10) – 
Generelle tekniske specifikationer 

EN 1111  Sanitetsarmaturer. Termostatiske blandingsventiler 
(PN10) – Generel teknisk specifikation 

EN 1112  
Sanitetsarmaturer. Brusere til sanitetsarmaturer til type 
1- og type 2-vandforsyningssystemer – Generel teknisk 
specifikation 

Bemærkning [2]: Vandspareren skal give mulighed for, at der kan indstilles en 
standardvandgennemstrømning (vandspareindstilling) på 6 l/min. Den 
maksimale vandgennemstrømning må ikke overstige 8 l/min. 
Bemærkning [3]: Brusehoveder og brusere med flere sprayindstillinger skal 
opfylde kravet for indstillingen med den største vandgennemstrømning. 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse 
med testproceduren i den relevante EN-standard (se listen i tabel 2 nedenfor) 
eller en tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den 
ordregivende myndighed med henblik på verifikation. Prøvningen 
gennemføres for tryk på henholdsvis 1,5, 3,0 og 4,5 bar (± 0,2 bar) for 
produkter, som ifølge fabrikanten er egnede til højtryksinstallationer (normalt 
1,0-5,0 bar), eller for tryk på 0,2, 0,3 og 0,5 bar (± 0,02 bar) for produkter, der 
ifølge fabrikanten er egnede til lavtryksinstallationer (normalt 0,1 til 0,5 bar). 
Gennemsnitsværdien for de tre målinger må ikke overstige den maksimale 
vandgennemstrømningsværdi i tabel 1. Prøvningen skal udføres af 
laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en 
tilsvarende standard. 
For produkter, der er udstyret med en vandsparer, skal der forelægges en 
beskrivelse af den pågældende anordning (dvs. dens vigtigste tekniske 
parametre og instruktioner vedrørende montering, indstilling og brug). 
Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at 
disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 
 
Tabel 2 EN-standarder for sanitetsarmaturer 

Nummer Titel 

EN 200  
Sanitetsarmaturer. Aftapnings- og blandingsventiler til 
type 1- og type 2-vandforsyningssystemer – Generel 
teknisk specifikation   

EN 816  Sanitetsarmaturer. Selvlukkende ventiler (PN10) 
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EN 1286 Sanitetsarmaturer. Mekaniske lavtryksblandingsventiler. 
Generel teknisk specifikation 

EN 1287 
Sanitetsarmaturer. Termostatiske 
lavtryksblandingsventiler. Generelle tekniske 
specifikationer 

EN 15091 Sanitetsarmaturer. Sanitetsarmaturer med elektronisk 
åbne-lukke-funktion 

EN 248  Sanitetsarmaturer. Generelle krav til elektrolytisk 
pålagte belægninger af nikkel-chrom  

EN60335-1 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. 

EN60335-2-35 
Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — 
Sikkerhed — Særlige bestemmelser for 
gennemstrømningsvandvarmere  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EN 817  Sanitetsarmaturer. Etgrebsblandingsarmaturer (PN10) – 
Generelle tekniske specifikationer 

EN 1111  Sanitetsarmaturer. Termostatiske blandingsventiler 
(PN10) – Generelle tekniske specifikationer 

EN 1112  
Sanitetsarmaturer. Brusere til sanitetsarmaturer til type 
1- og type 2-vandforsyningssystemer – Generelle 
tekniske specifikationer 

EN 1286 Sanitetsarmaturer. Mekaniske lavtryksblandingsventiler. 
Generel teknisk specifikation 

EN 1287 
Sanitetsarmaturer. Termostatiske 
lavtryksblandingsventiler. Generelle tekniske 
specifikationer 

EN 15091 Sanitetsarmaturer. Sanitetsarmaturer med elektronisk 
åbne-lukke-funktion 

EN 248  Sanitetsarmaturer. Generelle krav til elektrolytisk 
pålagte belægninger af nikkel-chrom  

EN60335-1 Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. 

EN60335-2-35 
Elektriske apparater til husholdningsbrug o.l. — 
Sikkerhed — Særlige bestemmelser for 
gennemstrømningsvandvarmere  

 

 
1B. Mindste maksimale vandgennemstrømning  
Sanitetsarmaturets mindste maksimale vandgennemstrømning må, uafhængigt 
af vandtrykket, ikke være lavere end værdierne i tabel 3: 
 
Tabel 3 Mindste maksimale vandgennemstrømning for sanitetsarmaturer 

 
1B. Mindste maksimale vandgennemstrømning   
Sanitetsarmaturets mindste maksimale vandgennemstrømning må, uafhængigt 
af vandtrykket, ikke være lavere end værdierne i tabel 3: 
 

Tabel 3 Mindste maksimale vandgennemstrømning for sanitetsarmaturer  
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Produktundergruppe Vandgennemstrømning 
[l/min] 

Køkkenvandhaner 2,0 

Håndvaskvandhaner 2,0 
Brusehoveder og brusere 4,5 
Elektriske brusere og 
lavtryksbrusere2 3,0 

 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 
Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse 
med testproceduren i den relevante EN-standard (se listen i tabel 2) eller en 
tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende 
myndighed med henblik på verifikation. Prøvningen gennemføres for tryk på 
henholdsvis 1,5, 3,0 og 4,5 bar (± 0,2 bar) for produkter, som ifølge 
fabrikanten er egnede til højtryksinstallationer (normalt 1,0-5,0 bar), eller for 
tryk på 0,2, 0,3 og 0,5 bar (± 0,02 bar) for produkter, der ifølge fabrikanten er 
egnede til lavtryksinstallationer (normalt 0,1 til 0,5 bar). Gennemsnitsværdien 
for de tre målinger må ikke være lavere end vandgennemstrømningsværdien i 
tabel 3. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle 
krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 
Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at 
disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 
 

Produktundergruppe Vandgennemstrømning 
[l/min] 

Køkkenvandhaner 2,0 

Håndvaskvandhaner 2,0 
Brusehoveder og brusere 4,5 
Elektriske brusere og 
lavtryksbrusere2 3,0 

 
Verifikation:  
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene.  
Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse 
med testproceduren i den relevante EN-standard (se listen i tabel 2) eller en 
tilsvarende standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende 
myndighed med henblik på verifikation. Prøvningen gennemføres for tryk på 
1,5, 3,0 og 4,5 bar (± 0,2 bar) for produkter, som ifølge fabrikanten er egnede 
til højtryksinstallationer (normalt 1,0-5,0 bar), eller for tryk på 0,2, 0,3 og 
0,5 bar (± 0,02 bar) for produkter, der ifølge fabrikanten er egnede til 
lavtryksinstallationer (normalt 0,1 til 0,5 bar). Gennemsnitsværdien for de tre 
målinger må ikke være lavere end vandgennemstrømningsværdien i tabel 3. 
Prøvningen skal udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i 
EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard.      
Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at 
disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 
 

 

 
1C: Temperaturstyring  
(kriteriet gælder ikke for brusehoveder og for sanitetsarmaturer, som er 
beregnet til at fungere med en vandforsyning, som allerede er 
temperaturreguleret)  

 
1C. Temperaturstyring  
(kriteriet gælder ikke for brusehoveder og for sanitetsarmaturer, som er 
beregnet til at fungere med en vandforsyning, som allerede er 
temperaturreguleret)  

                                                 
2 Produkter, der markedsføres som egnede til lavtryksinstallationer, som typisk fungerer med et tryk på 0,1 til 0,5 bar. 
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Sanitetsarmaturer skal være udstyret med en avanceret anordning eller teknisk 
løsning, som giver mulighed for at regulere temperaturen. 
Offentlige myndigheder kan vælge en af følgende muligheder, afhængigt af 
præference: 
 
a) Sanitetsarmaturer skal udstyres med en varmtvandsspærre. 
 
b) Sanitetsarmaturer skal give mulighed for termostatregulering. 
 
c) Sanitetsarmaturer skal være designet med koldtvandstilførsel ved 
håndtag/greb i midterstilling. 
 
Brusere med dobbelthåndtag/greb opfylder ikke kriteriet. 
 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation 
vil også blive accepteret, f.eks. skal der forelægges en erklæring fra 
fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens 
tekniske parametre.  
Hvis en vandforsyning allerede er temperaturreguleret, skal tilbudsgiveren 
beskrive den specifikke tekniske egenskab, der gør sanitetsarmaturet særligt 
egnet til at fungere med denne type system. 
 

Sanitetsarmaturer skal være udstyret med en avanceret anordning eller teknisk 
løsning, som giver slutbrugeren mulighed for at regulere temperaturen. 
Offentlige myndigheder kan vælge en af følgende muligheder, afhængigt af 
præference: 
 
a) Sanitetsarmaturer skal udstyres med en varmtvandsspærre. 
 
b) Sanitetsarmaturer skal give mulighed for termostatregulering. 
 
c) Sanitetsarmaturer skal være designet med koldtvandstilførsel ved 
håndtag/greb i midterstilling. 
 
Brusere med dobbelthåndtag/greb opfylder ikke kriteriet. 
 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation 
vil også blive accepteret, f.eks. skal der forelægges en erklæring fra 
fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens 
tekniske parametre.  
Hvis en vandforsyning allerede er temperaturreguleret, skal tilbudsgiveren 
beskrive den specifikke tekniske egenskab, der gør sanitetsarmaturet særligt 
egnet til at fungere med denne type system. 
 

 
1D. Tidsstyring for sanitetsarmaturer til mange brugere og hyppig brug 
I sanitetsarmaturer, der er installeret andre steder end i husholdninger, og som 
bruges hyppigt af mange mennesker (dvs. sanitetsarmaturer, som anvendes på 
offentlige toiletter på skoler, kontorer, hospitaler, svømmebade og lignende 
faciliteter), skal det være muligt at begrænse tiden for en enkelt aftapning 
(dvs. forbrugt vandmængde). Dette kan gøres ved at udstyre produkterne med 
anordninger, som standser vandet efter en vis tid, hvor ingen bruger det 
(f.eks. sensorer, som standser vandstrømmen, når en bruger bevæger sig uden 
for sensorens rækkevidde) og/eller efter et forudindstillet stykke tid 

 
1D. Tidsstyring for sanitetsarmaturer til flere brugere og hyppig brug 
I sanitetsarmaturer, der er installeret andre steder end i husholdninger, og som 
bruges hyppigt af mange mennesker (dvs. sanitetsarmaturer, som anvendes på 
offentlige toiletter på skoler, kontorer, hospitaler, svømmebade og lignende 
faciliteter), skal det være muligt at begrænse tiden for en enkelt aftapning 
(dvs. forbrugt vandmængde). Dette kan gøres ved at udstyre produkterne med 
anordninger, som standser vandet efter en vis tid, hvor ingen bruger det 
(f.eks. sensorer, som standser vandstrømmen, når en bruger bevæger sig uden 
for sensorens rækkevidde) og/eller efter et forudindstillet stykke tid 
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(f.eks. tidsbegrænsere, som standser vandstrømmen, når den maksimalt 
fastsatte løbetid er nået). 
 
a) Hvis den offentlige myndighed ønsker at have et tidsstyret system: 
For sanitetsarmaturer, der er udstyret med tidsbegrænsere, bør den 
forudindstillede maksimale løbetid ikke overstige 15 sekunder for vandhaner 
og 35 sekunder for brusere. Produktet skal dog være udformet således, at den, 
der installerer det, kan justere løbetiden i overensstemmelse med produktets 
tilsigtede anvendelse.  
 
b) Hvis den offentlige myndighed ønsker at have et sensorstyret system: 
For sanitetsarmaturer med en sensor må sluk-forsinkelsen efter brug ikke 
overstige 2 sekunder for vandhaner og 3 sekunder for brusere. Derudover skal 
sanitetsarmaturer med en sensor have et indbygget "sikkerhedsvandstop" med 
en forudindstillet sluk-tid på højst 2 minutter for at forhindre ulykker eller en 
vedvarende vandstrøm fra vandhaner eller brusere, når disse ikke er i brug.  
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation 
vil også blive accepteret, f.eks. skal der forelægges en erklæring fra 
fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens 
tekniske parametre (en forudindstillet løbetid for vandet, hvis der er tale 
om tidsbegrænsere, slukforsinkelsen efter brug for sensorer). 
 

(f.eks. tidsbegrænsere, som standser vandstrømmen, når den maksimalt 
fastsatte løbetid er nået). 
 
a) Hvis den offentlige myndighed ønsker at have et tidsstyret system: 
For sanitetsarmaturer, der er udstyret med tidsbegrænsere, bør den 
forudindstillede maksimale løbetid ikke overstige 15 sekunder for vandhaner 
og 35 sekunder for brusere. Produktet skal dog være udformet således, at den, 
der installerer det, kan justere løbetiden i overensstemmelse med produktets 
tilsigtede anvendelse.  
 
b) Hvis den offentlige myndighed ønsker at have et sensorstyret system: 
For sanitetsarmaturer med en sensor må sluk-forsinkelsen efter brug ikke 
overstige 1 sekund for vandhaner og 3 sekunder for brusere. Derudover skal 
sanitetsarmaturer med en sensor have et indbygget "sikkerhedsvandstop" med 
en forudindstillet sluk-tid på højst 2 minutter for at forhindre ulykker eller en 
vedvarende vandstrøm fra vandhaner eller brusere, når disse ikke er i brug.  
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation 
vil også blive accepteret, f.eks. skal der forelægges en erklæring fra 
fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte løsning og dens 
tekniske parametre (en forudindstillet løbetid for vandet, hvis der er tale om 
tidsbegrænsere, slukforsinkelsen efter brug for sensorer). 
 

 
 

 
2. Materialers kemiske og hygiejnemæssige opførsel 
Materialer, der indgår i produkter, som kommer i kontakt med drikkevand, 
eller forureninger i forbindelse med sådanne materialer, må til vand beregnet 
til drikkevand ikke afgive nogen kemiske forbindelser på en måde, der enten 
direkte eller indirekte forringer beskyttelsen af menneskers sundhed3. De må 
ikke forårsage nogen forringelse af drikkevandskvaliteten for så vidt angår 
udseende, lugt eller smag. Inden for de anbefalede grænser for korrekt drift 
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(dvs. brugsvilkår som fastsat i de respektive EN-standarder i tabel 2) må 
materialerne ikke forandre sig på nogen måde, der forringer produktets 
præstationer. Materialer, som ikke har tilstrækkelig rustbeskyttelse, skal 
beskyttes på en sådan måde, at de ikke udgør nogen sundhedsfare. 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene.  
Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, 
accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt med en 
kopi af et certifikat, der bekræfter, at de materialer/produkter, der kommer i 
kontakt med drikkevand, opfylder hygiejnekravene i henhold til de nationale 
regler i den medlemsstat, hvor produktet markedsføres. 
 

 
2. Produktkvalitet og -levetid 
 
2.1 Eksponerede overfladers tilstand og kvaliteten af belægninger 
Sanitetsprodukter, som har en metallisk nikkel-chrom-belægning (uanset 
substratmaterialets art), skal opfylde kravene i EN-standard 248 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier 
(hvis disse er omfattet), vil blive anset for at opfylde kravene.  
Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse 
med testproceduren i den relevante EN-standard 248 eller en tilsvarende 
standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende myndighed 
med henblik på verifikation. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som 
opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 
Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at 
disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 
 
2.2 Reparationsmuligheder og adgang til reservedele  
Produktet skal være udformet således, at dets udskiftelige dele nemt kan 
skiftes af slutbrugeren eller i givet fald en professionel servicetekniker. 

 
3. Produktkvalitet og -levetid 
 
3.1 Eksponerede overfladers tilstand og kvaliteten af belægninger 
Sanitetsprodukter, som har en metallisk nikkel-chrom-belægning (uanset 
substratmaterialets art), skal opfylde kravene i EN-standard 248 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier 
(hvis disse er omfattet), vil blive anset for at opfylde kravene.  
Ellers skal resultaterne af prøvningen af sanitetsarmaturer i overensstemmelse 
med testproceduren i den relevante EN-standard 248 eller en tilsvarende 
standard forelægges sammen med tilbuddet til den ordregivende myndighed 
med henblik på verifikation. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som 
opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 
Et teknisk dossier fra fabrikanten eller anden relevant dokumentation for, at 
disse krav er opfyldt, vil også blive accepteret. 
 
3.2 Reparationsmuligheder og adgang til reservedele 
Produktet skal være udformet således, at dets udskiftelige dele nemt kan 
skiftes af slutbrugeren eller i givet fald en professionel servicetekniker. 
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Oplysninger om, hvilke elementer, der kan udskiftes, skal være klart angivet i 
produktdatabladet. Ansøgeren skal også give klare instruktioner, som gør 
slutbrugeren eller i givet fald en uddannet tekniker i stand til at foretage 
simple reparationer. 
Ansøgeren skal endvidere sikre, at der er reservedele til rådighed mindst syv 
år fra købsdatoen. 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, 
f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 
Ansøgeren skal beskrive, hvordan komponenter udskiftes, og give en garanti 
for, at der er reservedele til rådighed. 
 
2.3 Garanti 
Ansøgeren giver en garanti på reparation eller udskiftning på mindst fire år. 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, 
f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 
 

Oplysninger om, hvilke elementer, der kan udskiftes, skal være klart angivet i 
produktdatabladet. Ansøgeren skal også give klare instruktioner, som gør 
slutbrugeren eller i givet fald en uddannet tekniker i stand til at foretage 
simple reparationer. 
Ansøgeren skal endvidere sikre, at der er reservedele til rådighed mindst syv 
år fra købsdatoen. 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, 
f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 
Ansøgeren skal beskrive, hvordan komponenter udskiftes, og give en garanti 
for, at der er reservedele til rådighed. 
 
3.3 Garanti 
Ansøgeren giver en garanti på reparation eller udskiftning på mindst fire år. 
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, 
f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 
 

 
3. Brugeroplysninger 
Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den 
dokumentation, der følger med produktet) og/eller i elektronisk format: 
a) monteringsvejledning, herunder oplysning om de specifikke driftstryk, som 

produktet er egnet til 
b) anbefalinger vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse (herunder 

rengøring og afkalkning) af produktet, som nævner alle relevante 
instruktioner, herunder navnlig:   

 i) vejledning om vedligehold og anvendelse af produkter  
ii) oplysninger om, hvilke dele der kan udskiftes  

 
4. Brugeroplysninger 
Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den 
dokumentation, der følger med produktet) og/eller i elektronisk format: 
a) monteringsvejledning, herunder oplysning om de specifikke driftstryk, som 

produktet er egnet til 
b) anbefalinger vedrørende korrekt brug og vedligeholdelse (herunder 

rengøring og afkalkning) af produktet, som nævner alle relevante 
instruktioner, herunder navnlig:  

 i) vejledning om vedligehold og anvendelse af produkter  
ii) oplysninger om, hvilke dele der kan udskiftes  
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iii) instruktioner om udskiftning af pakninger, hvis vandhanerne 
drypper  

iv) vejledning om rengøring af sanitetsarmaturer med egnede 
materialer, så der ikke sker skade på deres indvendige og 
udvendige overflader 

 v) råd om jævnlig og korrekt servicering af beluftere  
 
Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, 
f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 
 

iii) instruktioner om udskiftning af pakninger, hvis vandhanerne 
drypper  

iv) vejledning om rengøring af sanitetsarmaturer med egnede 
materialer, så der ikke sker skade på deres indvendige og 
udvendige overflader 

 v) råd om jævnlig og korrekt servicering af beluftere  
 

Verifikation: 
Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. Anden relevant dokumentation, 
f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, accepteres også som bevis for, at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 
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3.2 EU's GPP-kriterier for montering af sanitetsarmaturer 
Disse kriterier gælder i tillæg til kriterierne i afsnit 3.1, hvis montering indgår i købet. 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 
GENSTAND GENSTAND 

Montering af nye vandeffektive sanitetsarmaturprodukter eller udskiftning af 
disse  

Montering af nye vandeffektive sanitetsarmaturprodukter eller udskiftning af 
disse  

UDVÆLGELSESKRITERIER UDVÆLGELSESKRITERIER 
 

1. I forbindelse med montering af sanitetsarmaturer skal tilbudsgiveren 
dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af sanitetsarmaturerne 
vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. 
Tilbudsgiveren skal også forelægge en liste over monteringsarbejde vedrørende 
sanitetsarmaturer, som tilbudsgiveren har udført i de seneste fem år, sammen 
med certifikater, der dokumenterer, at de væsentligste monteringsprojekter er 
udført på tilfredsstillende vis. 
Verifikation: 
Tilbudsgiveren skal forelægge en liste over de personer, der er ansvarlige for 
projektet med angivelse af uddannelse og faglige kvalifikationer og relevant 
erfaring. I de tilfælde, hvor arbejdet udliciteres, bør den omfatte personer, der 
er ansat hos underleverandøren samt en liste over tidligere projekter, der er 
udført i de seneste fem år. 

 

1. I forbindelse med montering af sanitetsarmaturer skal tilbudsgiveren 
dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af sanitetsarmaturerne 
vil blive udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. 
Tilbudsgiveren skal også forelægge en liste over monteringsarbejde 
vedrørende sanitetsarmaturer, som tilbudsgiveren har udført i de seneste fem 
år, sammen med certifikater, der dokumenterer, at de væsentligste 
monteringsprojekter er udført på tilfredsstillende vis. 
Verifikation:  
Tilbudsgiveren skal forelægge en liste over de personer, der er ansvarlige for 
projektet med angivelse af uddannelse og faglige kvalifikationer og relevant 
erfaring. I de tilfælde, hvor arbejdet udliciteres, bør den omfatte personer, der 
er ansat hos underleverandører samt en liste over tidligere projekter, der er 
udført i de seneste fem år. 
 



 13 

KONTRAKTKLAUSUL  KONTRAKTKLAUSUL 
 

2. Hvis armaturet omfatter sensorer eller tidsbegrænsere, skal 
tilbudsgiveren sikre følgende:  

• Sensorers følsomhed og tidsforsinkelse skal, efter aftale med den 
ordregivende myndighed, indstilles på passende niveauer for at opfylde 
vandbehovet uden overdrevent vand- og energiforbrug  

• Sensorer skal kontrolleres for at sikre, at de fungerer korrekt, og at de 
er tilstrækkelig følsomme til at spore almindelige bevægelser i rummet 

• Tidsbegrænsere skal, efter aftale med den ordregivende myndighed, 
indstilles til passende tider for at opfylde vandbehovet uden en 
overdreven stigning i vand- og energiforbruget. 

 

Verifikation: 
En erklæring fra tilbudsgiveren om eller anden dokumentation for at de 
relevante justeringer og kalibreringer vil blive udført. 

 

2. Hvis armaturet omfatter sensorer eller tidsbegrænsere, skal 
tilbudsgiveren sikre følgende:  

• Sensorers følsomhed og tidsforsinkelse skal, efter aftale med den 
ordregivende myndighed, indstilles på passende niveauer for at 
opfylde vandbehovet uden overdrevent vand- og energiforbrug  

• Sensorer skal kontrolleres for at sikre, at de fungerer korrekt, og at de 
er tilstrækkelig følsomme til at spore almindelige bevægelser i 
rummet 

• Tidsbegrænsere skal, efter aftale med den ordregivende myndighed, 
indstilles til passende tider for at opfylde vandbehovet uden en 
overdreven stigning i vand- og energiforbruget. 

 

Verifikation: 
En erklæring fra tilbudsgiveren om eller anden dokumentation for at de 
relevante justeringer og kalibreringer vil blive udført. 
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Forklarende noter 
 
Ved indkøb af sanitetsarmaturer kan de ordregivende myndigheder indgå særskilte kontrakter (f.eks. vedrørende design, levering af udstyr og montering) med 
forskellige leverandører. I disse tilfælde kan flere leverandører således være ansvarlige for at sikre, at de forskellige kriterier opfyldes.  

Det skal sikres, at brugeroplysningerne sendes videre til rette person efter fuldført monteringsarbejde (sammen med et link til oplysninger, der er angivet på 
fabrikantens websted). 
 

Vedligeholdelse 

Sanitetsarmaturer kræver korrekt vedligeholdelse for at sikre, at systemet fungerer korrekt. Visse elementer i sanitetsarmaturer kan over tid miste deres 
nødvendige egenskaber, f.eks. pakninger, der ikke beskytter ordentligt mod lækager, og det kan være nødvendigt at udskifte dem. Kontrol af 
sanitetsarmaturernes tilstand og udskiftning af brugte elementer bør derfor udføres efter en tidsplan. 

 

Omkostningshensyn 
 
Beregning af livscyklusomkostninger 
 
Den ordregivende myndighed ønsker eventuelt at anvende en livscyklustilgang med henblik på at fastslå omkostningerne til sanitetsarmaturerne i hele deres 
levetid. En sådan vurdering skal omfatte installationens startomkostninger, den forventede levetid, omkostninger til udskiftning af sanitetsarmaturer og deres 
forventede levetid samt sanitetsarmaturernes energiomkostninger i deres levetid. Den ordregivende myndighed skal definere vandprisen (herunder til 
varmtvandsforsyning) og den forventede prisudvikling over tid samt investeringernes forrentning. Den ordregivende myndighed kan også kræve, at 
tilbudsgiveren foretager en sådan vurdering, så længe den klart fastlægger parametrene for vurderingen, så det er muligt at vurdere de forskellige tilbud i 
vurderingsfasen.  
Livscyklusomkostninger kan betragtes som en del af tildelingskriterierne, hvor kriteriet “det økonomisk mest fordelagtige tilbud” anvendes. 
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Ordliste 
 
I disse kriterier for grønne offentlige indkøb gælder følgende definitioner: 
 

1)  "vandhane": en direkte eller indirekte manuelt mekanisk og/eller automatisk drevet ventil til aftapning af vand 

2)  "brusehoved": 

a) en fast hoved- eller sidebruser, et brusepanel eller lignende, som eventuelt kan justeres, og som overbruser brugeren med vand fra 
vandforsyningssystemet, eller  

b) en håndbruser, som er forbundet til hanen med en bruserslange, og som kan hænges direkte på hanen eller på væggen ved hjælp af en passende 
fastgørelsesanordning  

3) "bruser": en kombination af et brusehoved og dertil hørende reguleringsventiler og/eller anordninger, der er pakket og solgt som et sæt 

4) "bruser med dobbelthåndtag/greb": en bruser, som har separate håndtag eller greb til regulering af tilførslen af koldt og varmt vand 

5) "elektrisk bruser": en bruser udstyret med en elektrisk anordning, som opvarmer vandet til bruseren lokalt 

6) "særlige sanitetsarmaturer, som ikke er beregnet til husholdningsbrug": sanitetsarmaturer, som kræver en ubegrænset vandtilførsel for at kunne opfylde 
deres tilsigtede ikke-husholdningsfunktion 

 7) "vandsparer": en teknisk anordning, der begrænser vandgennemstrømningen til et givet volumen og kun tillader en større vandgennemstrømning, hvis 
den aktiveres af brugeren for en valgt periode under en enkelt aftapning 

8)  "maksimal vandgennemstrømning": den største mulige vandgennemstrømning for det pågældende system eller udstyr  

9)  "mindste maksimale vandgennemstrømning": den mindste mulige vandgennemstrømning for det pågældende system eller udstyr, når ventilen er helt 
åben 

10) "sikkerhedsvandstop": en anordning, der udgør en del af et sensorstyret sanitetsarmatur, og som bruges til at forhindre, at vandet fortsætter med at løbe 
ved at standse vandtilførslen efter et forudindstillet tidsrum, også selv om der er en person eller en genstand inden for sensorens rækkevidde. 
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