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Tilsynsnotat. 
 
Notat vedr. vandinstallationer: 
Der er den 18. januar 2022 udført stikprøveundersøgelse af koldt-vandinstallationer (drikkevand) på ejendommen 
Motel One, Løngangstræde 27, 1458 København K (tidligere hotel H27). 
 
Formålet med undersøgelserne var at efterse om de udvalgte installationer er sikret mod tilbagestrømning i henhold 
til Bygningsreglementet, Fødevarestyrelsens Hygiejnevejledning, samt gældende regulativer for HOFOR Vand 
København A/S (16.marts 2015).  
 
Stikprøveundersøgelserne omhandler tilsyn i teknikcentral og installationer der forsyner køkken, restaurant, 
reception og værelser.  
 
Ved undersøgelsen deltog Claus Eriksen (Motel One) og Finn Bøye Nielsen (Dansk Drikkevandskontrol ApS). 
 
Notatet er udarbejdet den 18. januar 2022 af Finn Bøye Nielsen, Dansk Drikkevandskontrol ApS. 
 
Vandkvaliteter og regulativer: 
Forbrugere og erhverv i Københavns kommune får vand fra HOFOR Vand København A/S (herefter HOFOR).  
HOFOR ser drikkevand som en fødevare med alt, hvad det indebærer af kvalitetsmål, hygiejne og risikostyring. 
 
Derfor har man indført et ledelsessystem, der vedholdende arbejder med at sikre produktionen af drikkevand. 
HOFOR er ISO 22000-certificeret – hvilket er en anerkendt standard for fødevaresikkerhed. 
 
I hovedstadsområdet er vandet fra naturens side meget hårdt – mellem 20 og 30 ˚dH. Det er et problem for både 
husholdninger, boligforeninger og virksomheder, som døjer med kalkaflejringer på overflader og i apparater og 
installationer. HOFOR har derfor besluttet i de kommende år at blødgøre vandet i hele sit forsyningsområde. 
Mængden af kalk vil blive reduceret, så vandets hårdhed gradvist sænkes til 10-12 ˚dH. 
 
Af HOFOR´s regulativ for vandforsyning (godkendt af kommunalbestyrelsen i Københavns kommune) fremgår det 
under pkt. 8.1.3 at ” Vandinstallationer skal udføres i overensstemmelse med de til enhver tid gældende normer og 
forskrifter, herunder iagttagelse af bygningsreglementets regler, samt DS439 (Norm for Vandinstallationer), 
medmindre andet er godkendt af den kommunale bygningsmyndighed. 
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Der skal ved nyanlæg samt ved væsentlige ændringer af vandinstallationen eller væsentlige ændringer i anvendelsen 
af vandinstallationen, etableres en tilbagestrømningssikring i overensstemmelse med DS/EN 1717, eller de til enhver 
tid gældende normer og forskrifter, med mindre andet er aftalt med Selskabet eller den kommunale 
byggemyndighed. 
 
Af afsnit 8.1.5 fremgår det at ”Vandinstallationer skal udføres, benyttes og vedligeholdes på en måde, så der hverken 
er fare for forurening af vandet, opstår utætheder eller i øvrigt opstår ulemper. Selskabet kan pålægge Ejeren af en 
eksisterende Vandinstallation at foretage de foranstaltninger, som Selskabet anser for påkrævet af hensyn til 
Vandinstallationens forsvarlige funktion, herunder også at etablere tilbagestrømningssikring. 
 
Selskabet kan kræve dokumentation for, at tilbagestrømningssikringen er etableret, og at den fungerer 
forskriftsmæssigt. Ejeren har pligt til at vedligeholde en etableret tilbagestrømningssikring m.v. og Selskabet kan 
kræve dokumentation for dette”. 
 
Sammenfattende gælder at Vandinstallationer skal udføres, så de opfylder kravene i Bygningsreglementet, hvor der i 
vejledningerne til overholdelse af Bygningsreglementet, henvises til DS439 (Vandnormen), DS/EN1717 
(tilbagestrømningssikring), DS/EN806-5 (vedligeholdelse af ventiler og komponenter). Rørcenter-anvisning 015 og 
Rørcenteranvisning 027 (se referencer). 
 
I henhold til DS/EN1717 inddeles drikkevand i følgende kategorier: 
 
Kategori 1: Vand til menneskeligt forbrug, som kommer fra vandledningsnet med drikkevand. 
Kategori 2: Vand som ikke medfører menneskelig sundhedsrisiko. 
Kategori 3: Vand som medfører nogen menneskelig sundhedsrisiko 
Kategori 4: Vand som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af giftige stoffer. 
Kategori 5: Vand som medfører en menneskelig sundhedsrisiko som følge af tilstedeværelsen af mikrobiologiske 
elementer eller virus. 
 
Risikobehæftede forhold: 
I undersøgelsen har vi fundet en række forhold som det, af hensyn til bygningernes vandhygiejne, såvel som 
gæsternes og personalets helbred skal sættes ind over for.  
 
Forholdende omhandler:   
1. Vandstik 
2. Vandinstallationer til brandskabe 
3. Vandinstallationer der forsyner køkken, restaurant, koldtvands- og fadølsanlæg 
4. Centrale og decentrale blødgøringsanlæg (generelt) 
5. Vandinstallationer i skakt 
 
Registreringer: 
• Vandstik i varmecentral er ikke sikret mod tilbagestrømning til gadeledningsnet. 
• Afgreninger til brandskabe er ikke sikret mod tilbagestrømning til bygningens vandinstallationer. 
• Decentrale blødgøringsanlæg er generelt ikke sikret mod tilbagestrømning. 
• Kaffemaskiner, isterninganlæg, opvaskeanlæg, samt dampovn i køkken er ikke sikret mod tilbagestrømning. 
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• Vandinstallation til fadølsanlæg er ikke sikret mod tilbagestrømning. Grundet vandinstallationen frem til anlægget 

kun aktiveres hver 28. dag (til flushing af anlægget) er der stor risiko for kontaminering af det kolde vand. 
Vandinstallationen er derudover for lang. 

 
 Ovennævnte punkter opfylder således ikke kravene fra DS/EN1717. 
 
• Derudover er der registreret begyndende korrosionsangreb på messingfordelere i skakt (forbinder pe-x rør der 

forsyner værelser med koldt og varmt vand) 
 

          
              
Kaffemaskine restaurant                        Decentralt blødgøringsanlæg                  Koldtdriks-anlæg restaurant 
 

       
 
Slange og skumdosering, Køkken          Dampovn, Køkken             Kemikalieanlæg, kælder 
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Koldtvandsanlæg, Kælder                      Koldtvandsledning fra udslagsvask til flush af fadølsanlæg 
 

     
 
               Hættevasker, Køkken      Kaffemaskine og is-anlæg, Køkken 
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Brandskab på gang                                      Tilslutning i skakt til brandskab             Fordelerrør i skakt 
 
Anbefalinger: 
Vandstik i varmecentral skal sikres med kontrollerbar kontraventil (EA).   
 
Ved afgrening fra stigeledning til brandskab, skal der installeres kontrollerbar kontraventil (EA). Ventilen skal være 
godkendt til at kunne modstå et meget højt tryk (pn16). Ventilsæde og spindel skal være udført i metal. 
 
Hvor der er installeret blødgøringsanlæg på vandinstallationerne og anlæggene alene leverer blødgjort / behandlet 
drikkevand (f.eks. kaffedrikautomater og isterning- og koldt-drikmaskiner) skal disse sikres mod tilbagestrømning 
med en kontrollerbar kontraventil (EA pn10). 
 
På vandinstallationer hvor der er installeret opvaskere, sæbedispensere, desinfektions- og kemikalieapparater, skal 
der installeres dobbelt kontrollerbar kontraventiler (BA). Før ventil skal der installeres snavssamler og 
afspærringsventil, som gør det muligt at udøve eftersyn og funktionstest af ventilen. Derudover skal der udføres afløb 
fra udløbsventil. 
 
EA ventiler skal funktionstestes 1 x årligt. BA ventiler skal tilses hver 6 måned og funktionstestes 1 x årligt. Såfremt 
BA ventil – grundet reparation, tages ud af vandinstallationen, må der ikke ”shuntes” udenom ventilen. Der skal 
indsættes en midlertidig ventil i samme sikringsklasse. 
 
Notat slut.  
 
Finn Bøye Nielsen, stifter og adm. partner 
E-mail: fbn@danskdrikkevandskontrol.dk 
Telefon: 29772116 
 
./ Regulativ HOFOR Vand København A/S 
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