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EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af møbler 
1 INDLEDNING 
 

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb (GPP-kriterier) har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester og bygge- og anlægsarbejder med 
færre miljøpåvirkninger. Det er frivilligt at anvende kriterierne. Kriterierne er formuleret på en sådan måde, at den enkelte myndighed, hvis den mener, det er 
hensigtsmæssigt, kan integrere dem i sit udbudsmateriale. Dette dokument indeholder EU's kriterier for grønne offentlige indkøb, som er udviklet for produktgruppen 
"møbler". Kriterierne er delt op i tre brede afsnit, afhængigt af om kontraktens genstand er renovering af eksisterende brugte møbler (A.), indkøb af nye møbler (B.) eller 
indkøb af end-of-life-tjenester i forbindelse med møbler (C.). En tilhørende teknisk baggrundsrapport giver yderligere oplysninger om baggrunden for udvælgelsen af disse 
kriterier samt henvisning til yderligere oplysninger. 

Kriterierne er delt op i tekniske specifikationer og udvælgelseskriterier. Ved hvert sæt af kriterier kan der vælges mellem to ambitionsniveauer: 

• De centrale kriterier er udformet, så det er nemt at gennemføre grønne offentlige indkøb, fokusere på de vigtigste aspekter af et produkts miljøpræstationer og holde 
virksomhedernes administrative omkostninger på et minimum.  

• De omfattende kriterier omhandler flere aspekter eller højere niveauer af miljøpræstationer og anvendes af myndigheder, der ønsker at støtte miljø- og 
innovationsmål endnu mere. 

Udtrykket "samme krav for centrale og omfattende kriterier" anvendes, hvis kriterierne er de samme for begge ambitionsniveauer. 

Det bør bemærkes, at møbler, som er omfattet af produktgruppen, kan variere betydeligt med hensyn til arten og med hensyn til de anvendte materialer. Flere kriterier 
ledsages derfor af betingelser, som angiver, under hvilke omstændigheder de pågældende kriterier bør anses for tilstrækkeligt relevante til at blive medtaget i udbuddet. 

 

1.1 Definition og anvendelsesområde 
 

Produktgruppen "møbler" omfatter fritstående eller indbyggede enheder, hvis primære funktion er at blive anvendt til opbevaring, placering eller ophængning af effekter 
og/eller til at ligge, sidde, spise, studere eller arbejde på/i/ved, uanset om det er til indendørs eller udendørs brug. Madrasser er omfattet af anvendelsesområdet.  

Følgende produkter er ikke omfattet af produktgruppen:  

a) produkter, hvis primære funktion ikke er at blive anvendt som møbler. Eksempler omfatter, men er ikke begrænset til: lygtepæle, gelændere og hegn, stiger, ure, 
legeredskaber, fritstående eller væghængte spejle, elektrikerrør, pullerter og bygningselementer som trin, døre, vinduer, gulvbelægning og facadebeklædning 

b) møbler monteret i køretøjer til offentlig eller privat befordring 

c) møbelprodukter, der indeholder over 5 vægtprocent materialer, bortset fra: massivt træ, træbaserede plader, kork, bambus, spanskrør, plast, metaller, læder, belagte 
metervarer, tekstiler, glas og stoppematerialer.
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1.2 De væsentligste miljøpåvirkninger 
På baggrund af foreliggende forskningsresultater er der draget følgende konklusioner vedrørende miljøpåvirkningerne fra møbler i løbet af deres livscyklus: 

• Størstedelen (80-90 %) af miljøpåvirkningerne er knyttet til møbelmaterialer/-komponenter. Den indlejrede energi i metal og plast er højere end den indlejrede energi i 
træ, men forhold som holdbarhed og genanvendelighed er også vigtige hensyn. Angivelse af genanvendte materialer kan hjælpe med at reducere påvirkningen. 

• Fremstilling, montering og/eller behandling af komponenter er den næststørste kilde til miljøpåvirkninger som følge af brugen af kemiske blandinger, varme og 
elektricitet i forbindelse med tørring og hærdning. 

• Påvirkninger som følge af emballering kan variere afhængigt af det enkelte produkt, men ifølge to livscyklusvurderinger udført for henholdsvis arbejdsborde og 
garderobeskabe anslås den samlede miljøpåvirkning fra emballering at være omkring 6 %. 

• Det var vanskeligt at undersøge distribution, eftersom dette aspekt varierer betydeligt som følge af møbelmarkedets globale karakter. I de fleste undersøgelser er der 
anvendt gennemsnitlige transportscenarier, som tilslører den varierende betydning af denne del af møblers livscyklus. 

• Anvendelsesfasen er ubetydelig med hensyn til miljøpåvirkning. Holdbarhed og reparationsmuligheder er imidlertid afgørende faktorer for en mulig forlængelse af 
anvendelsesfasen. 

• End-of-life-påvirkningerne (EoL) varierer betydeligt afhængigt af de anvendte materialer i møblerne. Genanvendelse af møbelkomponenter eller genvinding af energi fra 
møbelaffald er ofte kompleks, fordi det er vanskeligt at adskille komponenterne. 

 

 
         De væsentligste miljøpåvirkninger i møblers livscyklus               Forslag til EU's tilgang til grønne offentlige indkøb af møbler 

• Tab af biodiversitet og jorderosion som følge af 
ikkebæredygtig skovforvaltning og ulovlig skovhugst. 

• Udtømning af ressourcer som følge af brugen af 
ikkevedvarende ressourcer som f.eks. olie/naturgas til plast. 

• CO2-udledning og andre udledninger som følge af 
energiforbruget til produktion af forskellige materialer. 

• Risiko for arbejdstagere, forbrugere eller det omgivende 
miljø i forbindelse med frigivelsen af giftige stoffer. 

• Bidrag til dårligt indeklima som følge af frigivelsen af 
flygtige organiske forbindelser (VOC) fra møbelprodukter 
til indendørs brug. 

• Materialespild, fordi møbler af dårlig kvalitet skal 
bortskaffes før tid.  

• Materialespild som følge af vanskeligheder i forbindelse 
med reparation, fremskaffelse af reservedele eller 

 • Indkøbe træ fra lovlige kilder.  
• Bruge materialer fremstillet helt eller delvist af udskiftelige materialer 

(f.eks. træ). 
• Fastsætte maksimumsgrænser for den samlede frigivelse af flygtige 

organiske forbindelser fra møbelprodukter og specifikke grænseværdier for 
formaldehydafgasning for træbaserede paneler og polstermaterialer. 

• Indkøbe holdbare og praktiske møbler, der overholder relevante EN-
standarder.  

• Indkøbe møbler, som er lette af demontere, reparere og genanvende, og 
som er dækket af en garanti. 
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adskillelse af dele til genanvendelse. 
 

 

1.3 Generel bemærkning om verificering 
 

For en række kriteriers vedkommende er den foreslåede verificeringsmetode fremlæggelse af prøvningsrapporter. For hvert af kriterierne angives de relevante 
prøvningsmetoder. Det er op til den offentlige myndighed at beslutte, på hvilket trin disse prøvningsresultater skal fremlægges. Generelt forekommer det ikke nødvendigt at 
kræve, at alle tilbudsgivere skal fremlægge prøvningsresultater allerede fra begyndelsen. For at mindske byrden på tilbudsgiverne og de offentlige myndigheder kan en 
egenerklæring anses for tilstrækkelig ved afgivelse af bud. Herefter er der forskellige muligheder for, om og hvornår disse prøver kan kræves: 

a) I budfasen:  

I forbindelse med kontrakter om engangsleverance kan tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige bud blive afkrævet denne dokumentation. Hvis dokumentationen 
anses for tilstrækkelig, kan kontrakten tildeles. Hvis dokumentationen anses for utilstrækkelig eller for at være i manglende overensstemmelse med kravene:  

i) vil tilbudsgiveren med det næsthøjeste pointtal, når verificering sker på baggrund af en teknisk specifikation, blive bedt om at fremsende dokumentation, og 
denne vil så blive taget i betragtning med henblik på tildeling af kontrakten  

ii) når verificering sker på baggrund af et tildelingskriterium, fjernes de yderligere tildelte point, og placeringen i udbudsresultatet genberegnes med alle de deraf 
følgende konsekvenser.  

I en prøvningsrapport verificeres det, at en stikprøve er blevet testet for visse krav, ikke de møbler, der faktisk er leveret i henhold til kontrakten. For rammekontrakter kan 
situationen være en anden. Dette scenario er beskrevet yderligere under b) vedrørende kontraktens gennemførelse og i de yderligere forklaringer nedenfor. 

b) I løbet af kontraktens gennemførelse:  

Prøvningsresultater kan rekvireres for en eller flere genstande, der leveres i henhold til kontrakten, enten generelt, eller hvis der er mistanke om falske erklæringer. Dette er 
særligt vigtigt for rammekontrakter, hvor der ikke som udgangspunkt afgives bestilling af møbler. 

Det anbefales, at eksplicitte bestemmelser om ydeevne medtages i kontrakten. Heri bør det anføres, at den ordregivende myndighed har ret til at foretage vilkårlige 
verifikationsprøvninger på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid. Hvis resultaterne af sådanne prøvninger viser, at de leverede produkter ikke opfylder 
kriterierne, har den ordregivende myndighed herefter ret til at pålægge sanktioner og har mulighed for at opsige kontrakten. Nogle offentlige myndigheder medtager 
bestemmelser om, at omkostningerne ved prøvningen skal afholdes af den offentlige myndighed, hvis produktet opfylder kravet efter prøvningerne. Hvis kravene ikke er 
opfyldt, dækkes omkostningerne af leverandøren.  

Ved rammekontrakter afgør den specifikke udformning af kontrakten, hvornår dokumentationen skal fremlægges: 

• Ved rammekontrakter med en enkelt erhvervsdrivende, hvor de enkelte modeller, der skal leveres, identificeres ved tildelingen af rammekontrakten, og antallet af 
enheder fastlægges senere, gør de samme overvejelser sig gældende som ved kontrakter om engangsleverance (se ovenfor).  

• Ved rammekontrakter med forhåndsudvælgelse af flere potentielle leverandører med efterfølgende budrunder blandt de forhåndsudvalgte tilbudsgivere skal de 
forhåndsudvalgte leverandører muligvis kun i denne første forhåndsudvælgelsesfase alene dokumentere, at de kan levere tekstilprodukter, som opfylder 
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mindstekravene til ydeevne i rammekontrakten. Ved de efterfølgende call-down-kontrakter (eller ordrer), der tildeles efter budrunden blandt de forhåndsudvalgte 
leverandører, gør de samme overvejelser som under i) og ii) ovenfor sig gældende, hvis der skal fremlægges dokumentation vedrørende yderligere krav i forbindelse 
med budrunden. Hvis budrunden udelukkende drejer sig om prisen, bør en kontrol i kontraktens gennemførelsesfase overvejes.  

Det er ligeledes vigtigt at fremhæve muligheden for, at tilbudsgivere kan fremlægge verifikation baseret på møbler, der har et EU-miljømærke eller et andet relevant type I-
miljømærke (i henhold til ISO 14024), der opfylder de samme kravspecifikationer. Sådanne møbler anses ligeledes for at overholde de relevante kriterier, og der vil kun være 
behov for verifikation i henhold til den samme metode, som er fastlagt for prøvningsresultater.  

Bemærk også, at de ordregivende myndigheder i henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU skal acceptere andre hensigtsmæssige former for dokumentation. Dette 
kan være et teknisk dossier fra fabrikanten, hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke havde adgang til prøvningsrapporter eller ikke havde mulighed for at få adgang til 
dem inden for en rimelig frist. Dette forudsætter, at den manglende adgang ikke skyldtes den pågældende erhvervsdrivende selv, og at den pågældende erhvervsdrivende 
beviser, at det arbejde, de leverancer eller de tjenesteydelser, som vedkommende har leveret, opfylder kravene eller kriterierne i de tekniske specifikationer, 
tildelingskriterierne eller ydelseskravene i kontrakten. Hvis der henvises til et certifikat/en prøvningsrapport, som er udarbejdet af et bestemt 
overensstemmelsesvurderingsorgan, skal de ordregivende myndigheder med hensyn til gennemførelsen af prøvningerne også acceptere attester/prøvningsrapporter udstedt af 
andre tilsvarende vurderingsorganer. 
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2 EU'S KRITERIER FOR GRØNNE OFFENTLIGE INDKØB AF MØBLER 
 

A. Indkøb af tjenester vedrørende renovering af eksisterende brugte møbler 
Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TEKNISK SPECIFIKATION 

TS1: Krav vedrørende renovering 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Tilbudsgiveren skal renovere den ordregivende myndigheds møbelprodukter i overensstemmelse med de anførte krav.  

Afhængigt af den type møbler, der skal renoveres, og de eksisterende møblers tilstand, skal den offentlige myndighed så vidt muligt beskrive det arbejde, der skal udføres (f.eks. omlakering af 
metaldele, reparation og/eller ombehandling af træoverflader, ompolstring, udskiftning af bordplade osv.). 

(Den offentlige myndighed kan i nogle tilfælde først rekvirere en særskilt undersøgelse med henblik på at få en vurdering af den eksisterende møbelbeholdning (type, antal, tilstand osv.) og lade 
denne beskrivelse indgå i udbudsbekendtgørelsen.)  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge detaljer om alle de renoveringsopgaver, der skal udføres. 

TS2: Holdbare møbelbetrækmaterialer 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

(Dette kriterium finder kun anvendelse i forbindelse med renovering, som omfatter montering eller udskiftning af møbelbetræk). 

Tilbudsgiveren skal anvende møbelbetrækmaterialer, herunder læder, tekstiler eller belagte metervarer, som overholder alle de fysiske kvalitetskrav, der er angivet i tabel 2, tabel 3 eller tabel 4 i 
tillæg I. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra den relevante leverandør af læder, tekstil eller belagte metervarer understøttet af de relevante prøvningsrapporter med angivelse af, at 
møbelbetrækmaterialet opfylder de fysiske krav til læder, tekstil eller belagte metervarer som specificeret i henholdsvis tabel 2, tabel 3 eller tabel 4 i tillæg I. 

Polstermaterialer, der er tildelt EU-miljømærket for tekstiler i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder 
de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

TS3: Opskumningsmidler 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Hvis skumfyldmaterialer anvendes i møbelpolstring, må halogenerede organiske forbindelser ikke anvendes som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel ved fremstillingen af 
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sådanne fyldmaterialer. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra skumfabrikanten om, at der ikke anvendes sådanne opskumningsmidler. 

TS4: Produktgaranti for renoverede møbler 

Tilbudsgiveren skal give mindst to års garanti (længere for mere 
værdifulde produkter) fra datoen for leveringen af produktet. Denne 
garanti dækker reparation eller udskiftning og omfatter en serviceaftale 
med mulighed for at vælge afhentning og levering eller reparation på 
stedet.  

Garantien sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med 
kontraktspecifikationerne uden ekstra omkostninger.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring vedrørende 
ovennævnte garanti.  

Tilbudsgiveren skal fremsende en kopi af garantien. Tilbudsgiveren skal 
fremlægge en erklæring om, at garantien dækker produkternes 
overensstemmelse med kontraktspecifikationerne.  

TS4: Produktgaranti for renoverede møbler  

Tilbudsgiveren skal give mindst tre års garanti (længere for mere værdifulde produkter) fra datoen for leveringen af 
produktet. Denne garanti dækker reparation eller udskiftning og omfatter en serviceaftale med mulighed for at vælge 
afhentning og levering eller reparation på stedet.  

Garantien sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med kontraktspecifikationerne uden ekstra omkostninger.  

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring vedrørende ovennævnte garanti.  

Tilbudsgiveren skal fremsende en kopi af garantien. Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at garantien 
dækker produkternes overensstemmelse med kontraktspecifikationerne.  

TILDELINGSKRITERIER 

 AC1: Møbelbetræk med lav restkoncentration af kemiske stoffer 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

Point tildeles, hvis det dokumenteres, at møbelbetrækmaterialet overholder følgende grænseværdier for (som 
relevant) farvestoffer med arylaminer, ekstraherbare tungmetaller og frit formaldehyd, som er underlagt 
begrænsninger. 

For tekstiler og belagte metervarer: 

• Ingen begrænsede arylaminer (se tabel 5 i tillæg II) i en koncentration over 30 mg/kg (grænseværdi gælder 
for hver enkelt amin) i henhold til EN ISO 14362-1 og 14362-3. 

• Frit og delvist hydrolyserbart formaldehyd ≤ 75 mg/kg i henhold til EN ISO 14184-1. 

• Ekstraherbare tungmetaller bestemt i henhold til EN ISO 105-E04 under følgende grænseværdier (i 
mg/kg): antimon ≤ 30,0, arsen ≤ 1,0, cadmium ≤ 0,1, chrom ≤ 2,0, cobalt ≤ 4,0, kobber ≤ 50,0, bly ≤ 1,0, 
kviksølv ≤ 0,02 og nikkel ≤ 1,0. 

For læder: 

• Ingen begrænsede arylaminer (se tabel 5 i tillæg II) i en koncentration over 30 mg/kg (grænseværdi gælder 
for hver enkelt amin) i henhold til EN ISO 17234-1. 
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• Chrom VI bør ikke overstige 3 mg/kg i henhold til EN ISO 17075 (detektionsgrænsen). 

• Frit og delvist hydrolyserbart formaldehyd ≤ 300 mg/kg i henhold til EN ISO 17226-1. 
• Ekstraherbare tungmetaller bestemt i henhold til EN ISO 17072-1 under følgende grænseværdier (i mg/kg): 

antimon ≤ 30,0, arsen ≤ 1,0, cadmium ≤ 0,1, chrom ≤ 200,0, cobalt ≤ 4,0, kobber ≤ 50,0, bly ≤ 1,0, 
kviksølv ≤ 0,02 og nikkel ≤ 1,0. 

Verifikation:  
Der gives point til tilbudsgivere, som kan dokumentere, at det anvendte møbelbetrækmateriale af læder, tekstil eller 
belagte metervarer overholder ovennævnte grænseværdier, understøttet af resultater fra relevante prøvninger udført 
af tilbudsgiveren selv eller af materialeleverandøren. 

Polstermaterialer, der er tildelt EU-miljømærket for tekstiler i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU 
eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af 
tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

 AC2: Fyldmaterialer med lav restkoncentration af kemiske stoffer1 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

Hvis latexskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene 
vedrørende chlorophenoler, tungmetaller, pesticider og butadien anført i tabel 7 i tillæg III, i overensstemmelse med 
den tilsvarende prøvningsmetode (A-D) anført i den samme tabel. 

Hvis polyuretanskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder 
kravene vedrørende tungmetaller, blødgørere, TDA, MDA, organiske tinforbindelser og andre specifikke stoffer 
anført i tabel 8 i tillæg III, i overensstemmelse med den tilsvarende prøvningsmetode (A-E) anført i den samme tabel. 

Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de grænseværdier for kemiske 
reststoffer, der er anført i tabel 7 eller tabel 8 i tillæg III, kan dokumenteres.  

Verifikation:  

For latexskum (eller andre fyldmaterialer):  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af 
prøvningsrapporter efter følgende metoder:  

A. For chlorphenoler skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: 5 g prøve 
findeles, og chlorphenolerne ekstraheres i form af phenoler (PCP), natriumsalte (SPP) eller estere. Ekstrakterne 
analyseres ved gaskromatografi (GC). Detektion sker med massespektrometer eller elektronindfangningsdetektor 
(ECD).  

B. For tungmetaller skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En findelt 
prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm 

                                                           
1 Bemærk, at de kemiske prøvningskrav for latexskum og polyuretanskum er blevet fastsat af industristyrede frivillige ordninger som f.eks. EuroLatex ECO-standarden og CertiPUR-standarden. 
Følgende ordninger anses på redigeringstidspunktet for at give tilstrækkelig sikkerhed:   
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membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved 
induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri 
med hydrid- eller kolddampteknik.  

C. For pesticider skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning: 2 g prøve 
ekstraheres i ultralydsbad med en blanding af hexan og dichlormethan (85:15). Ekstraktet renses ved rystning med 
acetonitril eller ved adsorptionskromatografi på florisil. Måling og kvantificering sker ved gaskromatografi med 
elektronindfangningsdetektor eller ved koblet gaskromatografi/massespektrometri. Testen for pesticider skal udføres 
på latexskum, der består af mindst 20 % naturlig latex. 

D. For butadien skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Efter findeling og 
vejning af latexskummet gennemføres en headspaceprøveudtagning. Indholdet af butadien bestemmes ved 
gaskromatografi med flammeioniseringsdetektor. 

For polyuretanskum (eller andre fyldmaterialer): 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af 
prøvningsrapporter, der dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 7 i tillæg III overholdes. I forbindelse med metode 
B, C, D og E udtages der seks sammensatte prøver i en maksimal dybde af 2 cm fra yderfladerne af det materiale, der 
er sendt til det relevante laboratorium.  

A. For phthalater og andre specifikke stoffer, der er anført i tabel 7 i tillæg III, skal tilbudsgiveren fremlægge en 
erklæring underbygget af erklæringer fra skumleverandørerne om, at disse stoffer ikke er tilsat med forsæt under 
skumproduktionen. 

B. For tungmetaller skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En findelt 
prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm 
membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved 
induktivt koblet plasma-atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri 
med hydrid- eller kolddampteknik.  

C. For den totale mængde plastblødgøringsmidler skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af 
følgende prøvning. Der skal ekstraheres efter en valideret metode, f.eks. subsonisk ekstraktion af 0,3 g prøve i et 
hætteglas med 9 ml tert-Butylmethylether i 1 time fulgt af bestemmelse af phthalater ved gaskromatografi med en 
enkelt selektiv ion-monitering (SIM). 

D. For TDA og MDA skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. Ekstraktion 
af en 0,5 g sammensat prøve i en 5 ml sprøjte udføres med 2,5 ml 1 % vandig eddikesyre. Sprøjten tømmes, og 
væsken suges op igen. Efter 20 gentagelser gemmes den endelige ekstrakt til analysen. En ny portion på 2,5 ml 1 % 
vandig eddikesyre tilføres derefter sprøjten, som igen tømmes og fyldes 20 gange. Herefter samles ekstrakten med 
den første ekstrakt og fortyndes med eddikesyre til 10 ml i en målekolbe. Ekstrakterne skal analyseres ved 
højtryksvæskekromatografi (HPLC-UV) eller HPLC-MS. Hvis analysen foretages ved HPLC-UV, og der er 
mistanke om interferens, foretages en ny analyse ved højtryksvæskekromatografi-massespektrometri (HPLC-MS). 

E. For organiske tinforbindelser skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende prøvning. En 
sammensat prøve på 1-2 g skal blandes med mindst 30 ml ekstraktionsmiddel i 1 time i ultralydsbad ved 
stuetemperatur. Som ekstraktionsmiddel anvendes følgende blanding: 1750 ml methanol + 300 ml eddikesyre + 250 
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ml bufferopløsning (pH 4,5). Bufferopløsningen består af 164 g natriumacetat, der opløses i 1 200 ml vand og 165 
ml eddikesyre, hvorefter der fyldes op med vand til 2 000 ml. Efter ekstraktionen derivatiseres alkyltinforbindelsen 
ved tilsætning af 100 µl natriumtetraethylborat opløst i tetrahydrofuran (THF) (200 mg/ml THF). Derivatet 
ekstraheres med n-hexan, og prøven underkastes endnu en ekstraktionsprocedure. De to hexanekstrakter samles og 
anvendes til bestemmelse af de organiske tinforbindelser ved gaskromatografi med selektiv ion-monitering (SIM). 

 AC3: Fyldmaterialer med lav emission2 

AC 3.1. Fyldmaterialer af latexskum med lav emission 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

Hvis latexskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder kravene 
vedrørende VOC-emissioner anført nedenfor. 

Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de grænseværdier for VOC-
emissioner, der er anført nedenfor, kan dokumenteres.  

Stof Grænseværdi (mg/m³) 
1,1,1-trichlorethan 0,2 
4-Phenylcyclohexen 0,02 
Formaldehyd 0,01 
Nitrosaminer* 0,001 
Styren 0,01 
Tetrachlorethylen 0,15 
Toluen 0,1 
Trichlorethylen 0,05 
Vinylchlorid 0,0001 
Vinylcyclohexen 0,002 
Aromatiske kulbrinter (i alt) 0,3 
VOC (i alt) 0,5 
* N-nitrosodimethylamin (NDMA), N-nitrosodiethylamin (NDEA), N-nitrosomethylethylamin (NMEA), N-
nitrosodiisopropylamin (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamin (NDBA), N-
nitrosopyrrolidinon (NPYR), N-nitrosopiperidin (NPIP), N-nitrosomorpholin (NMOR). 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af en 
prøvningsrapport med resultaterne af en klimakammermåling ifølge ISO 16000-9 eller en tilsvarende prøvning.  

Den indpakkede prøve opbevares ved stuetemperatur i mindst 24 timer. Derefter pakkes prøven ud og placeres 
øjeblikkeligt i klimakammeret. Prøven placeres i en holder til prøveemnet, der giver kontakt med luften på alle sider. 
Klimafaktorerne tilpasses i overensstemmelse med ISO 16000-9. Af hensyn til sammenligningen af testresultaterne 
skal den arealspecifikke ventilationsrate (q = n/l) være 1. Ventilationsraten skal ligge i intervallet 0,5-1. Udtagningen 

                                                           
2 Bemærk, at kravene vedrørende VOC-emissionsprøvning for latexskum og polyuretanskum er blevet fastsat af industristyrede frivillige ordninger som f.eks. EuroLatex ECO-standarden og 
CertiPUR-standarden. Følgende ordninger anses på redigeringstidspunktet for at give tilstrækkelig sikkerhed:   
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af luftprøver indledes 24 ± 1 timer efter, at kammeret er fyldt, og varer 1 time; til analyse af formaldehyd og andre 
aldehyder benyttes der DNPH-patroner, og til analyse af andre flygtige organiske forbindelser benyttes der Tenax 
TA. Prøveudtagningen kan vare længere for andre forbindelser, men skal være afsluttet efter 30 timer.  

Analysen af formaldehyd og andre aldehyder skal være i overensstemmelse med ISO 16000-3 eller tilsvarende 
prøvninger. Analysen af andre flygtige organiske forbindelser skal være i overensstemmelse med ISO 16000-6, 
medmindre andet er angivet.  

Analysen af nitrosaminer sker ved gaskromatografi kombineret med detektion ved termisk energianalyse (GC-TEA) 
ifølge BGI 505-23-metoden (tidligere: ZH 1/120.23) eller en ækvivalent metode. 

 AC 3.2: Fyldmaterialer af polyuretanskum med lav emission 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

Hvis polyuretanskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet overholder 
kravene vedrørende VOC-emissioner anført nedenfor. 

 

Stof (CAS-nummer) Grænseværdi (mg/m³) 
Formaldehyd (50-00-0) 0,01 
Toluen (108-88-3) 0,1 
Styren (100-42-5) 0,005 
Hver enkelt forbindelse, som kan påvises, og som er klassificeret som 
C1A eller C1B ifølge Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
nr. 1272/2008 

0,005 

Alle forbindelser, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A 
eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008, tilsammen 

0,04 

Aromatiske kulbrinter 0,5 
VOC (i alt) 0,5 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium understøttet af 
prøvningsresultater, der påviser overensstemmelse med ovennævnte grænseværdier. Kombinationen af prøver og 
klimakammer skal være enten:  

 1 prøve med målene 25x20x15 cm anbragt i et klimakammer på 0,5 m3, eller 

 2 prøver med målene 25x20x15 cm anbragt i et klimakammer på 1,0 m3. 

Skumprøven skal anbringes i bunden af et klimakammer og konditioneres i tre dage ved 23 °C, 50 % relativ 
luftfugtighed, et luftskifte n på 0,5 pr. time og en kammerbelægning L på 0,4 m²/m³ (= samlet eksponeret 
prøveoverflade i forhold til kammerets dimensioner uden forsegling af kanter og bagside) ifølge ISO 16000-9 og ISO 
16000-11 eller tilsvarende.  

Prøveudtagningen påbegyndes 72 ± 2 timer efter fyldning af kammeret og varer 1 time; der benyttes patroner med 
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Tenax TA og DNPH til analyse af henholdsvis VOC og formaldehyd. Afgivet VOC opfanges på Tenax TA i 
adsorptionsrør og analyseres derefter ved termodesorption-GC-MS ifølge ISO 16000-6 eller tilsvarende. 

Resultaterne er semikvantitative og udtrykkes i toluenækvivalenter. Alle specificerede analyter rapporteres fra en 
koncentrationsgrænse ≥ 1 μg/m³. Værdien for VOC i alt er summen af alle analyter med en koncentration ≥ 1 μg/m³, 
som elueres i retentionstidsintervallet fra n-hexan (C6) til n-hexadecan (C16), begge inklusive. Værdien for alle 
forbindelser, som kan påvises, og som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008, 
tilsammen er summen af alle sådanne stoffer med en koncentration ≥ 1 μg/m³. Hvis testresultaterne ligger højere end 
standardgrænseværdierne, skal der udføres en stofspecifik kvantitativ bestemmelse. Formaldehyd bestemmes ved 
opsamling af prøveluften på DNPH-patroner og efterfølgende analyse ved HPLC/UV ifølge ISO 16000-3 eller 
tilsvarende prøvninger. 

 AC 3.3: Andre fyldmaterialer af skum med lav emission 

Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de VOC-
emissionsgrænseværdier, der er anført i 3.1. eller 3.2., kan dokumenteres. 

AC4: Udvidede garantiperioder 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Der tildeles højst X yderligere point for hvert ekstra år med garanti og serviceaftale, der tilbydes, som ligger ud over minimum i den tekniske specifikation (se TS ovenfor): 

- mindst fire års ekstra garanti: x point 
- mindst tre års ekstra garanti: 0,75x point 
- mindst to års ekstra garanti: 0,5x point 
- et års ekstra garanti: 0,25x point 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med 
kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål.  
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B. Indkøb af nye møbler 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

TS1: Indkøb af lovligt træ til møbelproduktion 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Alt træ eller alle træprodukter, der anvendes i møbler3, der skal indkøbes under kontrakten, skal være lovligt fældet i overensstemmelse med forordning (EU) nr. 995/2010 ("EU's forordning om 
træ")4. 

Træ eller træprodukter, der ikke er omfattet af forordning (EU) nr. 995/2010, bør være omfattet af FLEGT-licenser eller relevante CITES-licenser og -certifikater eller være omfattet af en due 
diligence-ordning, som er implementeret af tilbudsgiveren, som giver oplysninger om hugstland, sorter, mængder, leverandører og overensstemmelse med relevant national lovgivning. Hvis der 
udpeges en risiko for ulovligt tømmer i forsyningskæden, skal procedurerne for begrænsning af denne risiko beskrives i due diligence-ordningen. 

Verifikation: 

En erklæring om, at kun træ fra lovlige kilder vil blive anvendt i møbelproduktet (se CPC1 nedenfor).  

KONTRAKTBESTEMMELSE 

CPC1. Indkøb af lovligt træ 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier. Når det er muligt, anbefales det at gennemføre kontroller på stedet i samarbejde med den kompetente myndighed, der er ansvarlig for at 
gennemføre forordning (EU) nr. 995/2010) 

Den ordregivende myndighed har ret til at gennemføre kontroller på stedet vedrørende overholdelsen af teknisk specifikation TS1 for alle eller en specifik underenhed af de møbelprodukter, der 
indeholder træ, som anvendes i forbindelse med kontrakten. Ordremodtageren skal på anmodning forelægge dokumentation for, at EU's forordning om træ overholdes:  

I de fleste tilfælde, når ordremodtageren ikke er den virksomhed, der først bringer træet eller træprodukterne i omsætning på EU's marked, men derimod erhverver sådanne produkter fra andre 
(defineret som en "forhandler"5 i forordning 995/2010), skal ordremodtageren forelægge følgende oplysninger vedrørende træ og træprodukter, som skal verificeres i forbindelse med kontrollen 
på stedet: 

- de virksomheder eller forhandlere, som har leveret træ og træprodukter, der anvendes i møbelproduktet 
- dokumentation eller andre oplysninger, der bekræfter, at disse træprodukter overholder gældende lovgivning6 

- dokumentation for risikovurderings- og risikobegrænsende procedurer, der er indført i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 995/2010. 

                                                           
3 for træ og træprodukter inden for rammerne af EU's forordning om træ. 
4
 Note til ordregivende myndigheder vedrørende indkøb af lovligt træ: Der bør indføres passende foranstaltninger i kontrakten i tilfælde af tilsidesættelse af ovennævnte bestemmelse. 

Vejledning om anvendelsen af disse krav og om de overvågningsorganer, der kan kontrollere overholdelsen, kan indhentes fra de kompetente nationale myndigheder, der fremgår af listen på 
adressen: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
5 Ved "forhandler" forstås enhver fysisk eller juridisk person, der som led i erhvervsvirksomhed sælger eller køber træ eller træprodukter, der allerede er bragt i omsætning, på det indre marked. 
6 Se artikel 2, litra h), i forordning (EU) nr. 995/2010.  



14 

I de tilfælde, hvor ordremodtageren bringer træ eller møbelprodukter, der indeholder træ, i omsætning for første gang på EU's marked (defineret som en "virksomhed"7 i forordning (EU) nr. 
995/2010), skal ordremodtageren forelægge følgende oplysninger om træ og træprodukter, som er omfattet af kontrollen på stedet: 

- en beskrivelse af de typer træ, der anvendes, herunder handelsnavnet, produkttypen, den almindelige betegnelse for træarten og, hvor det er relevant, den fulde videnskabelige 
betegnelse 

- navn og adresse på leverandøren af træet og træprodukterne 

- hugstland og, hvor det er relevant8: 

i) den region i landet, hvor træet er fældet  

ii) hugstrettigheder 

iii) mængde (udtrykt i rumfang, vægt eller antal enheder) 

- dokumentation eller andre oplysninger, der bekræfter, at disse træprodukter overholder gældende lovgivning 

- dokumentation for risikovurderings- og risikobegrænsende procedurer, der er indført i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 995/2010. Dette kan 
omfatte certificering eller andre tredjepartscertificerede ordninger. 

Træ, der er omfattet af gyldige FLEGT- eller relevante CITES-licenser og -certifikater, anses for lovligt fældet i henhold til forordning (EU) nr. 995/2010. 

 

Bemærk: Disse GPP-kriterier indeholder ikke et forslag til indkøb af træ fra bæredygtige skovbrug af følgende årsager: 
I EU's skovbrugsstrategi gives der en definition af bæredygtig skovforvaltning. I forbindelse med offentlige indkøb er der imidlertid behov for præcise krav, som beskriver de forskellige 
elementer af definitionen af bæredygtig skovforvaltning. Sådanne detaljerede elementer foreligger endnu ikke på EU-plan. 

Flere medlemsstater anvender derfor deres egne nationale kriterier til at identificere træbaserede produkter med oprindelse i bæredygtigt forvaltede kilder i deres respektive udbudsprocedurer i 
forbindelse med miljøvenlige eller bæredygtige offentlige indkøb. De har også indført forskellige procedurer for at afgøre, om certificering eller andre tredjepartsverificerede ordninger giver 
tilstrækkelig sikkerhed for bæredygtig skovforvaltning. I denne situation har det endnu ikke været muligt at foreslå et sæt indkøbskrav, der omfatter harmoniserede kriterier for bæredygtig 
skovforvaltning. 

Der hersker i øjeblikket konsensus blandt medlemsstaterne med en aktiv politik for indkøb af bæredygtigt træ om, at virksomhedsspecifikke certificeringsordninger, f.eks. FSC og PEFC, generelt 
giver tilstrækkelig sikkerhed for, at de nationale kriterier overholdes. Selv om 100 % certificeret bæredygtigt træ er ønskværdigt, kan dette være vanskeligt eller umuligt at opnå på grund af: a) 
det relativt begrænsede udbud af certificeret træ på markedet på trods af udbredt certificering af skove i Unionen og andre vigtige forsyningsregioner i verden, b) potentielle udsving i 
markedsudbuddet, navnlig for SMV'er, der er vant til at arbejde med et begrænset antal leverandører. I stedet er et krav om mindst 70 % bæredygtigt træ realistisk. Dette niveau er i 
overensstemmelse med FSC- og PEFC-mærkningsordningernes nuværende krav. Offentlige myndigheder bør dog indhente feedback fra markedet forud for offentliggørelsen af 
udbudsbekendtgørelsen, og de bør under alle omstændigheder acceptere alternative former for dokumentation. 

TS2: Formaldehydafgasning fra træbaserede paneler 

(Dette krav finder anvendelse, uanset vægtprocenten af træbaserede plader i det endelige 

TS2: Formaldehydafgasning fra træbaserede paneler 

(Dette omfattende krav bør anses for særlig vigtigt, hvis vægtprocenten af træbaserede plader i 

                                                           
7 Ved "virksomhed" forstås enhver fysisk eller juridisk person, der bringer træ eller træprodukter i omsætning. 
8  Yderligere oplysninger findes på adressen: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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møbelprodukt) 

Formaldehydafgasningen fra alle træbaserede plader, som er leveret i den form, hvori de 
anvendes i møbelproduktet (med andre ord ubehandlede, overfladehandlede, belagte, finerede), 
og som er fremstillet ved brug af formaldehydbaserede harpikser, skal lig med eller lavere end 
E1-grænseværdierne for formaldehydafgasning fastsat i bilag B til EN 13986.  

Verifikation: 

Der skal fremlægges en erklæring fra leverandøren af træbaserede plader om, at de leverede 
plader overholder E1-emissionsgrænsen, understøttet af rapporter over prøvning udført ifølge 
enten EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 eller EN 120/EN ISO 12460-59. 

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens 
afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, 
der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

det endelige møbelprodukt overstiger 5 %). 

Formaldehydafgasningen fra alle træbaserede plader, som er leveret i den form, hvori de 
anvendes i møbelproduktet (med andre ord ubehandlede, overfladehandlede, belagte, finerede), 
og som er fremstillet ved brug af formaldehydbaserede harpikser, skal være lig med eller lavere 
end 65 % af E1-grænseværdierne for formaldehydafgasning fastsat i bilag B til EN 13986.  

Verifikation: 

Der skal fremlægges en erklæring fra leverandøren af træbaserede plader om, at de leverede 
plader overholder E1-emissionsgrænsen på 65 %, understøttet af rapporter over prøvning udført 
ifølge enten EN 717-1, EN 717-2 / EN ISO 12460-3 eller EN 120/EN ISO 12460-5. 

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens 
afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, 
der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne.  

 TS3: Begrænsninger vedrørende blandinger til overfladebehandling 

Blandinger til overfladebehandling, der bruges af møbelfabrikanten til at behandle 
møbelproduktets træ- eller møbelkomponenter, må ikke være klassificeret i henhold til 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 som: 

• kræftfremkaldende, mutagene og/eller reproduktionstoksiske i kategori 1 eller 2 

• akut toksiske ved oral indtagelse, gennem huden eller indånding (kategori 1 eller 2) 
eller for det akvatiske miljø (kategori 1) 

• specifik målorgantoksicitet i kategori 1 

og må ikke indeholde tilsætningsstoffer baseret på cadmium, bly, chrom VI, kviksølv, arsen 
eller selen i koncentrationer på over 0,010 vægtprocent. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal anføre de belægninger, der er anvendt i møbelproduktet (hvis nogen). Dette 
underbygges af sikkerhedsdatablade, som tydeligt angiver blandingens fareklassificering (hvis 
nogen) og viser, at blandingen ikke er klassificeret som:  

Fare Faresætning 

Kræftfremkaldende (kategori 1A, 1B eller 2) H350, H350i, H351  
Mutagen (kategori 1A, 1B eller 2) H340, H341  
Reproduktionstoksisk (kategori 1A, 1B eller 2) H360, H360F, H360D, H360FD, 

                                                           
9 EN ISO 12460-3 og EN ISO 12460-5 blev officielt vedtaget i november 2015 og tilsidesætter henholdsvis EN 717-2- og EN 120-standarden. Der er imidlertid kun foretaget mindre ændringer i 
de nye standarder med henblik på at forbedre reproducerbarheden af resultaterne. Med henblik på verificering af overensstemmelsen med GPP-kriterier accepteres prøvningsrapporter baseret på 
både de gamle og de nye standarder. 
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H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Akut toksicitet (kategori 1 eller 2) H300, H304, H310, H330 
Specifik målorgantoksicitet (kategori 1) H370, H372 
Farlig for vandmiljøet (kategori 1) H400, H410 

 

I sikkerhedsdatabladet og/eller anden dokumentation angives det desuden, om cadmium, bly, 
chrom VI, kviksølv, arsen eller selen er til stede i koncentrationer på over 0,010 vægtprocent. 

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens 
afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, 
der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 

 TS4: Begrænsninger vedrørende metaller 

Cadmium må ikke bruges til galvanisering af metalkomponentdele i det endelige 
møbelprodukt. 

Nikkel må kun bruges til galvanisering, hvis nikkelfrigivelsen fra den galvaniserede 
komponentdel er under 0,5 µg/cm2/uge ifølge EN 1811. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra leverandøren af metalkomponentdelen(-e) om, 
at der ikke er anvendt plettering med cadmium eller cadmiumforbindelser til nogen af 
metalkomponentdelene.  

Hvis der er brugt nikkel til galvanisering, skal ansøgeren fremlægge en erklæring fra 
leverandøren af metalkomponentdelene ledsaget af en rapport over test udført i henhold til EN 
1811, som viser en nikkelfrigivelseshastighed på under 0,5 µg/cm2/uge. 

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens 
afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, 
der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 

TS3: Indberetning af stoffer på REACH-forordningens kandidatliste 

Tilbudsgiveren skal deklarere tilstedeværelsen af alle stoffer på REACH-forordningens 
kandidatliste10, som forekommer i en koncentration på mere end 0,1 vægtprocent i produktet og 
dets komponentdele/-materialer. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring med angivelse af specifikke stoffer på REACH-
forordningens kandidatliste, som er til stede, i henhold til den seneste version af kandidatlisten 

TS5: Begrænsninger vedrørende stoffer på REACH-forordningens kandidatliste 

Produktet og dets eventuelle komponentdele/-materialer må ikke indeholde stoffer på REACH-
forordningens kandidatliste, som forekommer i koncentrationer på over 0,10 vægtprocent.  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at møbelproduktet og dets komponentdele/-
materialer ikke indeholder specifikke stoffer på REACH-forordningens kandidatliste i mængder 
på over 0,10 vægtprocent i henhold til den seneste version af kandidatlisten på datoen for 

                                                           
10 Kandidatlisten over særligt problematiske stoffer til godkendelse i overensstemmelse med REACH-forordningens artikel 59, stk. 10, https://echa.europa.eu/candidate-list-table. 
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på datoen for offentliggørelsen af udbuddet. offentliggørelsen af udbuddet. 

Denne erklæring understøttes af lignende erklæringer fra alle leverandører af komponentdele11 
og komponentmaterialer12, som forbliver i slutproduktet.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens 
afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, 
der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 

 TS6: Holdbare møbelbetrækmaterialer 

(Kun relevant for polstrede møbler)  

Hvis der anvendes møbelbetrækmaterialer, der er baseret på læder, tekstiler eller belagte 
metervarer, skal de overholde alle de fysiske kvalitetskrav, der er angivet i tabel 2, tabel 3 eller 
tabel 4 i tillæg I. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra den relevante leverandør af læder, tekstil eller 
belagte metervarer understøttet af de relevante prøvningsrapporter med angivelse af, at 
møbelbetrækmaterialet opfylder de fysiske krav til læder, tekstil eller belagte metervarer som 
specificeret i henholdsvis tabel 2, tabel 3 eller tabel 4 i tillæg I. 

Polstrede møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til 
Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332, tekstilbaserede polstermaterialer, som er tildelt EU-
miljømærket for tekstiler i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU, eller 
møbelbetrækmaterialer, der er tildelt et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 
14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde 
kriterierne. 

TS4/7: Opskumningsmidler 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Hvis skumfyldmaterialer anvendes i møbelpolstring, må halogenerede organiske forbindelser ikke anvendes som opskumningsmiddel eller hjælpeopskumningsmiddel ved fremstillingen af 
sådanne fyldmaterialer. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring fra skumfabrikanten om, at der ikke anvendes sådanne opskumningsmidler. Polstrede møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i 

                                                           
11 Ved "komponentdel" forstås fast og separate del, hvis facon og form ikke behøver at blive ændret forud for montagen af slutproduktet i dettes fuldt funktionelle form, selv om delens placering 
kan ændres under brug af slutproduktet, og som omfatter hængsler, skruer, rammer, skuffer, hjul og hylder.  
12 Ved "komponentmateriale" forstås ikkefast materiale, hvis facon og form kan ændres forud for montagen af møblet eller under brugen af møbelproduktet. Indlysende eksempler omfatter 
fyldmaterialer, men også tømmer kan anses for at være et komponentmateriale, men kan senere ændres til at være en komponentdel efter udsavning og forarbejdning.   
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henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for 
at opfylde kriterierne. 

TS5/8: Brugsegnethed 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Møbelproduktet skal overholde de krav, der er fastsat i de seneste versioner af følgende relevante EN-standarder, som vedrører produktets holdbarhed, dimensioner, sikkerhed og styrke: 

(Den ordregivende myndighed skal henvise til specifikke standarder anført i tillæg IV eller andre kilder, der er mest relevante for det indkøbte møbelprodukt) 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overholdelse af enhver relevant EN-standard understøttet af prøvningsrapporter fra møbelfabrikanten eller leverandører af komponentdele/- 
materialer. Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, 
der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 

TS6/9: Konstruktion med henblik på demontering og reparation 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Tilbudsgiveren skal stille tydelige anvisninger om demontering og reparation til rådighed (f.eks. på papir, elektronisk eller i videoform), således at møbelproduktet kan adskilles på en 
ikkedestruktiv måde i forbindelse med udskiftning af komponentdele/-materialer. Anvisninger udleveres på papir sammen med produktet og/eller som elektronisk kopi via fabrikantens websted. 
Demontering og udskiftning bør kunne udføres uden særlige forudsætninger og ved brug af almindeligt håndværktøj. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren leverer en vejledning, der skal indeholde en eksploderet tegning af produktet med illustration af de dele, som kan demonteres og udskiftes, samt de nødvendige værktøjer. 
Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder 
de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 

TS7: Produktgaranti og reservedele 

Tilbudsgiveren skal give mindst tre års garanti fra den dato, produktet bliver leveret. Denne 
garanti skal dække reparation eller udskiftning og omfatter en serviceaftale med mulighed for at 
vælge afhentning og levering eller reparation på stedet. Garantien sikrer, at produkterne er i 
overensstemmelse med kontraktspecifikationerne uden ekstra omkostninger. 

Tilbudsgiveren skal garantere, at reservedele eller dele med tilsvarende funktion er tilgængelige 
i en periode på mindst tre år fra den dato, møbelproduktet bliver leveret. Der bør opgives 
kontaktoplysninger til brug for bestilling af reservedele. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode 
og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med 
kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål. 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kompatible reservedele vil blive stillet til 

TS10: Produktgaranti og reservedele 

Tilbudsgiveren skal give mindst fem års garanti fra den dato, produktet bliver leveret. Denne 
garanti skal dække reparation eller udskiftning og omfatter en serviceaftale med mulighed for at 
vælge afhentning og levering eller reparation på stedet. Garantien sikrer, at produkterne er i 
overensstemmelse med kontraktspecifikationerne uden ekstra omkostninger. 

Tilbudsgiveren skal garantere, at reservedele eller dele med tilsvarende funktion er tilgængelige 
i en periode på mindst fem år fra den dato, møbelproduktet bliver leveret. Der bør opgives 
kontaktoplysninger til brug for bestilling af reservedele. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode 
og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med 
kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål. 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om, at kompatible reservedele vil blive stillet til 
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rådighed for den ordregivende myndighed eller gennem en tjenesteudbyder.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens 
afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, 
der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 

rådighed for den ordregivende myndighed eller gennem en tjenesteudbyder.  

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens 
afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, 
der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 

TILDELINGSKRITERIER 

AC1: Formaldehydafgasning fra træbaserede paneler 

Point tildeles, hvis det dokumenteres, at formaldehydafgasningen fra alle træbaserede plader, 
som er anvendt til møbelproduktet, er lavere end 65 % af E1-grænseværdien for 
formaldehydafgasning fastsat i bilag B til EN 13986.  

Verifikation: 

Overholdelse af E1-emissionsgrænsen på 65 % påvises som beskrevet under TS2 ovenfor.  

AC1: Formaldehydafgasning fra træbaserede paneler 

Point tildeles, hvis det dokumenteres, at formaldehydafgasningen fra alle træbaserede plader, 
som er anvendt til møbelproduktet, er lavere end 50 % af E1-grænseværdien for 
formaldehydafgasning fastsat i bilag B til EN 13986.  

Verifikation: 

Overholdelse af E1-emissionsgrænsen på 50% påvises som beskrevet under TS2 ovenfor.  

AC2: Mærkning af plast 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Point tildeles, når plastdele med en masse over 100 g er mærket i overensstemmelse med EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4). Mærkningen bør ske med mindst 2,5 mm høje typer.  

Hvis der med forsæt indarbejdes fyldmaterialer, flammehæmmere eller blødgørere i plasten i en mængde over 1 vægtprocent, bør deres forekomst også angives på mærkningen i henhold til EN 
ISO 1043 del 2-4.  

Undtagelsesvis tillades det at undlade mærkning af plastdele med en vægt over 100 g, hvis: 

• mærkningen ville forringe plastdelens ydeevne eller funktionalitet 

• mærkningen ikke er teknisk mulig på grund af produktionsmetoden 

• hvis dele ikke kan mærkes, fordi der ikke er tilstrækkeligt overfladeareal til rådighed til, at mærkningen har en læsbar størrelse og kan identificeres af en affaldssorterer. 

I ovenstående tilfælde, hvor undladelse af mærkning er begrundet, skal yderligere oplysninger om polymertypen og eventuelle additiver i henhold til kravene i EN ISO 11469 og EN ISO 1043 
(del 1-4) gives skriftligt. 

Vurdering og verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium med angivelse af alle plastkomponenter med en vægt over 100 g i møbelproduktet og 
af, hvorvidt de er mærket i henhold til EN ISO 11469 og EN ISO 1043 (del 1-4).  

Mærkningen af plastkomponenter skal fremstå tydelig ved visuel inspektion af plastkomponenterne. Mærkningen skal ikke nødvendigvis være tydeligt synlig i det endelige monterede 
møbelprodukt.  

Hvis plastdele med en vægt over 100 g ikke er mærket, skal tilbudsgiveren fremlægge begrundelse herfor og relevante oplysninger. 

Møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder 
de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 
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 AC3: Møbelbetræk med lav restkoncentration af kemiske stoffer 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

Point tildeles, hvis det dokumenteres, at møbelbetrækmaterialet overholder følgende 
grænseværdier for (som relevant) farvestoffer med arylaminer, ekstraherbare tungmetaller og 
frit formaldehyd, som er underlagt begrænsninger. 

For tekstiler og belagte metervarer: 

• Ingen begrænsede arylaminer (se tillæg II) i en koncentration over 30 mg/kg (grænseværdi 
gælder for hver enkelt amin) i henhold til EN ISO 14362-1 og 14362-3. 

• Frit og delvist hydrolyserbart formaldehyd ≤ 75 mg/kg i henhold til EN ISO 14184-1. 

• Ekstraherbare tungmetaller bestemt i henhold til EN ISO 105-E04 under følgende 
grænseværdier (i mg/kg): antimon ≤ 30,0, arsen ≤ 1,0, cadmium ≤ 0,1, chrom ≤ 2,0, cobalt 
≤ 4,0, kobber ≤ 50,0, bly ≤ 1,0, kviksølv ≤ 0,02 og nikkel ≤ 1,0. 

For læder: 

• Ingen begrænsede arylaminer (se tillæg II) i en koncentration over 30 mg/kg (grænseværdi 
gælder for hver enkelt amin) i henhold til EN ISO 17234-1 og EN ISO 17234-2. 

• Chrom VI bør ikke overstige 3 mg/kg i henhold til EN ISO 17075 (detektionsgrænsen). 

• Frit og delvist hydrolyserbart formaldehyd ≤ 300 mg/kg i henhold til EN ISO 17226-1. 

• Ekstraherbare tungmetaller bestemt i henhold til EN ISO 17072-1 under følgende 
grænseværdier (i mg/kg): antimon ≤ 30,0, arsen ≤ 1,0, cadmium ≤ 0,1, chrom ≤ 200,0, 
cobalt ≤ 4,0, kobber ≤ 50,0, bly ≤ 1,0, kviksølv ≤ 0,02 og nikkel ≤ 1,0. 

Verifikation:  

Der gives point til tilbudsgivere, som kan dokumentere, at det anvendte møbelbetrækmateriale 
af læder, tekstil eller belagte metervarer overholder ovennævnte grænseværdier, understøttet af 
resultater fra relevante prøvninger udført af tilbudsgiveren selv eller af materialeleverandøren.  

Polstrede møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til 
Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332, tekstiler, som er tildelt EU-miljømærket for 
tekstiler i henhold til Kommissionens afgørelse 2014/350/EU, eller møbelbetrækmaterialer, der 
er tildelt et andet relevant type I-miljømærke i henhold til ISO 14024, der opfylder de anførte 
krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at opfylde kriterierne. 

 
AC4: Møbler med lav VOC-emission  

(Kun relevant for polstrede møbler) 

Der tildeles point, hvis det påvises, at TVOC-emissionerne fra det samlede polstrede 
møbelprodukt (f.eks. lænestole, sofaer eller kontorstole) eller fra prøvning af 
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møbelbetrækmaterialer alene (hvis disse anses for den væsentligste kilde til VOC-emissioner 
fra møbelproduktet (f.eks. læder eller belagte metervarer) efter 28 dage ved en 
klimakammermåling bestemmes til at være lavere end 500 µg/m3 i henhold til ISO 16000 eller 
tilsvarende standarder ved følgende belægningsgrader og ventilationsrater: 

Prøvningselement Kammerrumfang og belægningsgrad Ventilationsrate 

Lænestole og sofaer Prøvningskammer på 2-10 m3, hvor 
produktet optager 25 % af rumfanget 

4,0 m3/t 
Kontorstole 2,0 m3/t 

Møbelbetrækmaterialer af 
læder eller belagte 

metervarer 

Kammerrumfang på ≥ 20 L 
(belægningsgrad afhænger af 

ventilationsrate) 
1,5 m3/m2/t 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en kopi af en prøvningsrapport fra klimakammerprøvning 
udført ifølge ISO 16000-standardserien eller tilsvarende. Hvis grænseværdierne for 
koncentrationen i kammeret efter 28 dage kan opfyldes tidligere, kan prøvningen bringes til 
ophør før tid.  

Tilbudsgiveren skal angive, om prøvningen er udført på hele møbelproduktet eller kun angivne 
komponentmaterialer. 

Polstrede møbelprodukter, der er tildelt EU-miljømærket for møbler i henhold til 
Kommissionens afgørelse (EU) 2016/1332 eller et andet relevant type I-miljømærke i henhold 
til ISO 14024, der opfylder de anførte krav, eller brug af tilsvarende metoder, anses for at 
opfylde kriterierne. 

AC3/5: Udvidede garantiperioder 

(Samme krav for centrale og omfattende kriterier) 

Der tildeles højst X yderligere point for hvert ekstra år med garanti og serviceaftale, der tilbydes, som ligger ud over minimum i den tekniske specifikation (se TS 7/10 ovenfor): 

- mindst fire års ekstra garanti: x point 
- mindst tre års ekstra garanti: 0,75x point 
- mindst to års ekstra garanti: 0,5x point 
- et års ekstra garanti: 0,25x point 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig erklæring med oplysninger om den tilbudte periode og en erklæring om, at garantien dækker produkternes overensstemmelse med 
kontraktspecifikationerne, herunder de angivne anvendelsesformål. 
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 AC6: Fyldmaterialer med lav restkoncentration af kemiske stoffer13 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

Hvis latexskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet 
overholder kravene vedrørende chlorophenoler, tungmetaller, pesticider og butadien anført i 
tabel 7 i tillæg III, i overensstemmelse med den tilsvarende prøvningsmetode (A-D) anført i den 
samme tabel. 

Hvis polyuretanskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis 
skummet overholder kravene vedrørende tungmetaller, blødgørere, TDA, MDA, organiske 
tinforbindelser og andre specifikke stoffer anført i tabel 8 i tillæg III, i overensstemmelse med 
den tilsvarende prøvningsmetode (A-E) anført i den samme tabel. 

Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de 
grænseværdier for kemiske reststoffer, der er anført i tabel 7 eller tabel 8 i tillæg III, kan 
dokumenteres.  

Verifikation:  

For latexskum (eller andre fyldmaterialer):  

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium 
understøttet af prøvningsrapporter efter følgende metoder:  

A. For chlorphenoler skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende 
prøvning: 5 g prøve findeles, og chlorphenolerne ekstraheres i form af phenoler (PCP), 
natriumsalte (SPP) eller estere. Ekstrakterne analyseres ved gaskromatografi (GC). Detektion 
sker med massespektrometer eller elektronindfangningsdetektor (ECD).  

B. For tungmetaller skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende 
prøvning. En findelt prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. 
Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den 
fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved induktivt koblet plasma-
atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri med 
hydrid- eller kolddampteknik.  

C. For pesticider skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende 
prøvning: 2 g prøve ekstraheres i ultralydsbad med en blanding af hexan og dichlormethan 
(85:15). Ekstraktet renses ved rystning med acetonitril eller ved adsorptionskromatografi på 
florisil. Måling og kvantificering sker ved gaskromatografi med elektronindfangningsdetektor 
eller ved koblet gaskromatografi/massespektrometri. Testen for pesticider skal udføres på 
latexskum, der består af mindst 20 % naturlig latex. 

                                                           
13 Bemærk, at de kemiske prøvningskrav for latexskum og polyuretanskum er blevet fastsat af industristyrede frivillige ordninger som f.eks. EuroLatex ECO-standarden og CertiPUR-
standarden. Følgende ordninger anses på redigeringstidspunktet for at give tilstrækkelig sikkerhed:   
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D. For butadien skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende 
prøvning. Efter findeling og vejning af latexskummet gennemføres en 
headspaceprøveudtagning. Indholdet af butadien bestemmes ved gaskromatografi med 
flammeioniseringsdetektor. 

For polyuretanskum (eller andre fyldmaterialer): 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium 
understøttet af prøvningsrapporter, der dokumenterer, at grænseværdierne i tabel 8 i tillæg III 
overholdes. I forbindelse med metode B, C, D og E udtages der seks sammensatte prøver i en 
maksimal dybde af 2 cm fra yderfladerne af det materiale, der er sendt til det relevante 
laboratorium.  

A. For phthalater og andre specifikke stoffer, der er anført i tabel 8 i tillæg III, skal 
tilbudsgiveren fremlægge en erklæring underbygget af erklæringer fra skumleverandørerne om, 
at disse stoffer ikke er tilsat med forsæt under skumproduktionen. 

B. For tungmetaller skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende 
prøvning. En findelt prøve udludes ifølge DIN 38414-S4 eller tilsvarende i forholdet 1:10. 
Filtratet herfra filtreres gennem et 0,45 μm membranfilter (om nødvendigt under tryk). Den 
fremkomne opløsning undersøges for indhold af tungmetaller ved induktivt koblet plasma-
atomemissionsspektrometri (ICP-OES, ICP-AES) eller ved atomabsorptionsspektrometri med 
hydrid- eller kolddampteknik.  

C. For den totale mængde plastblødgøringsmidler skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport 
med resultaterne af følgende prøvning. Der skal ekstraheres efter en valideret metode, f.eks. 
subsonisk ekstraktion af 0,3 g prøve i et hætteglas med 9 ml tert-Butylmethylether i 1 time fulgt 
af bestemmelse af phthalater ved gaskromatografi med en enkelt selektiv ion-monitering (SIM). 

D. For TDA og MDA skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af følgende 
prøvning. Ekstraktion af en 0,5 g sammensat prøve i en 5 ml sprøjte udføres med 2,5 ml 1 % 
vandig eddikesyre. Sprøjten tømmes, og væsken suges op igen. Efter 20 gentagelser gemmes 
den endelige ekstrakt til analysen. En ny portion på 2,5 ml 1 % vandig eddikesyre tilføres 
derefter sprøjten, som igen tømmes og fyldes 20 gange. Herefter samles ekstrakten med den 
første ekstrakt og fortyndes med eddikesyre til 10 ml i en målekolbe. Ekstrakterne skal 
analyseres ved højtryksvæskekromatografi (HPLC-UV) eller HPLC-MS. Hvis analysen 
foretages ved HPLC-UV, og der er mistanke om interferens, foretages en ny analyse ved 
højtryksvæskekromatografi-massespektrometri (HPLC-MS). 

E. For organiske tinforbindelser skal tilbudsgiveren fremlægge en rapport med resultaterne af 
følgende prøvning. En sammensat prøve på 1-2 g skal blandes med mindst 30 ml 
ekstraktionsmiddel i 1 time i ultralydsbad ved stuetemperatur. Som ekstraktionsmiddel 
anvendes følgende blanding: 1750 ml methanol + 300 ml eddikesyre + 250 ml bufferopløsning 
(pH 4,5). Bufferopløsningen består af 164 g natriumacetat, der opløses i 1 200 ml vand og 165 
ml eddikesyre, hvorefter der fyldes op med vand til 2 000 ml. Efter ekstraktionen derivatiseres 
alkyltinforbindelsen ved tilsætning af 100 µl natriumtetraethylborat opløst i tetrahydrofuran 
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(THF) (200 mg/ml THF). Derivatet ekstraheres med n-hexan, og prøven underkastes endnu en 
ekstraktionsprocedure. De to hexanekstrakter samles og anvendes til bestemmelse af de 
organiske tinforbindelser ved gaskromatografi med selektiv ion-monitering (SIM). 

 AC7.1: Fyldmaterialer af latexskum med lav emission14 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

Hvis latexskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis skummet 
overholder kravene vedrørende VOC-emissioner anført nedenfor. 

Stof Grænseværdi (mg/m³) 
1,1,1-trichlorethan 0,2 
4-Phenylcyclohexen 0,02 
Formaldehyd 0,01 
Nitrosaminer* 0,001 
Styren 0,01 
Tetrachlorethylen 0,15 
Toluen 0,1 
Trichlorethylen 0,05 
Vinylchlorid 0,0001 
Vinylcyclohexen 0,002 
Aromatiske kulbrinter (i alt) 0,3 
VOC (i alt) 0,5 
* N-nitrosodimethylamin (NDMA), N-nitrosodiethylamin (NDEA), N-nitrosomethylethylamin 
(NMEA), N-nitrosodiisopropylamin (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-
butylamin (NDBA), N-nitrosopyrrolidinon (NPYR), N-nitrosopiperidin (NPIP), N-nitrosomorpholin 
(NMOR). 

  

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium 
understøttet af en prøvningsrapport med resultaterne af en klimakammermåling ifølge ISO 
16000-9 eller tilsvarende prøvninger.  

Den indpakkede prøve opbevares ved stuetemperatur i mindst 24 timer. Derefter pakkes prøven 
ud og placeres øjeblikkeligt i klimakammeret. Prøven placeres i en holder til prøveemnet, der 
giver kontakt med luften på alle sider. Klimafaktorerne tilpasses i overensstemmelse med ISO 
16000-9. Af hensyn til sammenligningen af testresultaterne skal den arealspecifikke 
ventilationsrate (q = n/l) være 1. Ventilationsraten skal ligge i intervallet 0,5-1. Udtagningen af 
luftprøver indledes 24 ± 1 timer efter, at kammeret er fyldt, og varer 1 time; til analyse af 

                                                           
14 Bemærk, at kravene vedrørende VOC-emissionsprøvning for latexskum og polyuretanskum er blevet fastsat af industristyrede frivillige ordninger som f.eks. EuroLatex ECO-standarden og 
CertiPUR-standarden. Følgende ordninger anses på redigeringstidspunktet for at give tilstrækkelig sikkerhed:    
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formaldehyd og andre aldehyder benyttes der DNPH-patroner, og til analyse af andre flygtige 
organiske forbindelser benyttes der Tenax TA. Prøveudtagningen kan vare længere for andre 
forbindelser, men skal være afsluttet efter 30 timer.  

Analysen af formaldehyd og andre aldehyder skal være i overensstemmelse med ISO 16000-3 
eller tilsvarende prøvninger. Analysen af andre flygtige organiske forbindelser skal være i 
overensstemmelse med ISO 16000-6, medmindre andet er angivet.  

Analysen af nitrosaminer sker ved gaskromatografi kombineret med detektion ved termisk 
energianalyse (GC-TEA) ifølge BGI 505-23-metoden (tidligere: ZH 1/120.23) eller en 
ækvivalent metode. 

 

 
AC7.2: Fyldmaterialer af polyuretanskum med lav emission 

(Kun relevant for polstrede møbler) 

Hvis polyuretanskum bruges som fyldmateriale i polstrede møbler, tildeles der point, hvis 
skummet overholder kravene vedrørende VOC-emissioner anført nedenfor. 

Stof (CAS-nummer) Grænseværdi (mg/m³) 
Formaldehyd (50-00-0) 0,01 
Toluen (108-88-3) 0,1 
Styren (100-42-5) 0,005 
Hver enkelt forbindelse, som kan påvises, og som er 
klassificeret som C1A eller C1B ifølge Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 

0,005 

Alle forbindelser, som kan påvises, og som er klassificeret 
som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008, 
tilsammen 

0,04 

Aromatiske kulbrinter 0,5 
VOC (i alt) 0,5 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en erklæring om overensstemmelse med dette kriterium 
understøttet af prøvningsresultater, der påviser overensstemmelse med grænseværdierne i tabel 
10. Kombinationen af prøver og klimakammer skal være enten:  

 1 prøve med målene 25x20x15 cm anbragt i et klimakammer på 0,5 m3, eller 

 2 prøver med målene 25x20x15 cm anbragt i et klimakammer på 1,0 m3. 

Skumprøven skal anbringes i bunden af et klimakammer og konditioneres i tre dage ved 23 °C, 
50 % relativ luftfugtighed, et luftskifte n på 0,5 pr. time og en kammerbelægning L på 0,4 
m²/m³ (= samlet eksponeret prøveoverflade i forhold til kammerets dimensioner uden 
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forsegling af kanter og bagside) ifølge ISO 16000-9 og ISO 16000-11 eller tilsvarende.  

Prøveudtagningen påbegyndes 72 ± 2 timer efter fyldning af kammeret og varer 1 time; der 
benyttes patroner med Tenax TA og DNPH til analyse af henholdsvis VOC og formaldehyd. 
Afgivet VOC opfanges på Tenax TA i adsorptionsrør og analyseres derefter ved 
termodesorption-GC-MS ifølge ISO 16000-6 eller tilsvarende. 

Resultaterne er semikvantitative og udtrykkes i toluenækvivalenter. Alle specificerede analyter 
rapporteres fra en koncentrationsgrænse ≥ 1 μg/m³. Værdien for VOC i alt er summen af alle 
analyter med en koncentration ≥ 1 μg/m³, som elueres i retentionstidsintervallet fra n-hexan 
(C6) til n-hexadecan (C16), begge inklusive. Værdien for alle forbindelser, som kan påvises, og 
som er klassificeret som C1A eller C1B ifølge forordning (EF) nr. 1272/2008, tilsammen er 
summen af alle sådanne stoffer med en koncentration ≥ 1 μg/m³. Hvis testresultaterne ligger 
højere end standardgrænseværdierne, skal der udføres en stofspecifik kvantitativ bestemmelse. 
Formaldehyd bestemmes ved opsamling af prøveluften på DNPH-patroner og efterfølgende 
analyse ved HPLC/UV ifølge ISO 16000-3 eller tilsvarende prøvninger. 

 AC 7.3: Andre fyldmaterialer af skum med lav emission 

Hvis andre fyldmaterialer anvendes, tildeles der point, hvis overensstemmelse med de VOC-
emissionsgrænseværdier, der er anført i 7.1. eller 7., kan dokumenteres 
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C. Indkøb af end-of-life-tjenester i forbindelse med møbler 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 

TEKNISK SPECIFIKATION 

TS1: Indsamling og genbrug af eksisterende møbler 

Den ordregivende myndighed fremlægger en vurdering af tilstanden af de møbler, der skal indsamles, i 
udbudsbekendtgørelsen, herunder en definition af det minimumsmål for genbrug, der skal opfyldes (f.eks. 
50 % af de leverede møbler). Madrasser udelukkes fra minimumsmål for genbrug af hensyn til hygiejne. 

Tilbudsgivere skal indsamle møblerne direkte fra et sted angivet af den ordregivende myndighed og 
tilbyde en tjeneste vedrørende genbrug og genanvendelse af udtjente møbler.  

Tilbudsgiveren skal beskrive, hvordan denne vil forlænge møblernes brugstid ved at aflevere dem til 
genbrug. 

For møbler og møbeldele, der ikke anses for egnede til genbrug, vælges på baggrund af den ordregivende 
myndigheds kendskab til hensigtsmæssige genanvendelsesanlæg i regionen en af følgende muligheder: 

Mulighed a. Møbler og møbeldele, der ikke kan genbruges, demonteres i forskellige materialestrømme, 
dvs. som minimum plast, metal, tekstiler og træ, inden de sendes de forskellige genanvendelsesanlæg15. 
Resterende materialer sendes til energigenvindingsanlæg, hvis sådanne findes i den pågældende region. 

Mulighed b. Metaldele fra møbler og møbeldele, som ikke kan genbruges, genanvendes, og resten af 
møbelproduktet sendes til energigenvindingsanlæg, hvis sådanne findes i den pågældende region. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om ordningerne for indsamling af møblerne og de genbrugs- 
og genanvendelsesløsninger, der vil blive anvendt. Dette skal omfatte oplysninger om alle parter, der er 
involveret i genbrug og genanvendelse af møblerne.  

TS1: Indsamling og genbrug af eksisterende møbler 

Den ordregivende myndighed fremlægger en vurdering af tilstanden af de møbler, 
der skal indsamles, i udbudsbekendtgørelsen, herunder en definition af det 
minimumsmål for genbrug, der skal opfyldes (f.eks. 50 % af de leverede møbler). 
Madrasser udelukkes fra minimumsmål for genbrug af hensyn til hygiejne. 

Tilbudsgivere skal indsamle møblerne direkte fra et sted angivet af den ordregivende 
myndighed og tilbyde en tjeneste vedrørende genbrug og genanvendelse af udtjente 
møbler.  

Tilbudsgiveren skal beskrive, hvordan denne vil forlænge møblernes brugstid ved at 
aflevere dem til genbrug. 

Møbler og møbeldele, der ikke kan genbruges, demonteres i forskellige 
materialestrømme, dvs. som minimum plast, metal, tekstiler og træ, inden de sendes 
de forskellige genanvendelsesanlæg16. Resterende materialer sendes til 
energigenvindingsanlæg, hvis sådanne findes i den pågældende region. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om ordningerne for indsamling af 
møblerne og de genbrugs- og genanvendelsesløsninger, der vil blive anvendt. Dette 
skal omfatte oplysninger om alle parter, der er involveret i genbrug og 
genanvendelse af møblerne.  

AC1: Forbedring af genbrugsmålene 

Point tildeles tilbudsgivere, der tilhører en højere genbrugsprocent end angivet i den tekniske specifikation. 

Verifikation:  

Tilbudsgiveren skal fremlægge oplysninger om, hvordan yderligere genbrug vil blive opnået. 

                                                           
15 

Alle genanvendelsesanlæg skal være godkendt i overensstemmelse med artikel 23 i direktiv 2008/98/EF.
   

16 Se fodnote 15. 
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3 LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER  
 

Der er stort set ingen driftsomkostninger i forbindelse med møbler, der er omfattet af anvendelsesområdet for 
EU's kriterier for grønne offentlige indkøb. Den vigtigste faktor for livscyklusomkostninger er derfor 
møbelproduktets levetid. Det er vigtigt, at der vælges holdbare og modstandsdygtige materialer, men det er 
sandsynligvis endnu vigtigere, at komponentdele og materialer kombineres, så der skabes et robust produkt, som 
nemt kan repareres eller renoveres. Et sådant produkt kan bedst opnås ved at kræve, at relevante tekniske EN-
standarder overholdes, og at der gives en minimumsgaranti. Som følge af den øgede risiko og det øgede ansvar 
er udvidede garantier ofte forbundet med højere priser. Om en udvidet garanti er attraktiv eller ej, afhænger af 
karakteren af selve produktet og dets anvendelsesformål, dvs. bevægelige dele, udendørs anvendelse osv. 

Ifølge Bartlett17 har kontormøbler typisk en levetid på 9-12 år i Det Forenede Kongerige, selv om møblerne ofte 
er konstrueret til en meget længere levetid. Den tidlige bortskaffelse af kontormøbler skyldes ofte, at 
virksomheder beslutter at ændre indretningen eller flytte kontor, og bevirker, at fuldt funktionsdygtige møbler 
bortskaffes af æstetiske hensyn. Generelt opstår der behov for nye møbler i en offentlig organisation som følge 
af:  

• nye lokaler/medarbejdere eller udvidelse af eksisterende lokaler  

• uhensigtsmæssige eksisterende møbler efter renovering af eksisterende offentlige bygninger (f.eks. 
forkert farve, form eller størrelse)  

• nedslidning af eksisterende møbler (beskadigede møbler, som ikke længere er sikre og/eller fuldt 
funktionsdygtige). 

I to sidstnævnte situationer er det eventuelt muligt at renovere de eksisterende møbler i stedet for at købe helt 
nye møbler. Den britiske regering offentliggjorde i juni 2014 den seneste version af retningslinjerne for indkøb 
af møbler. Ifølge udokumenterede påstande er det klart og betydeligt billigere at renovere eksisterende møbler 
end at indkøbe tilsvarende nye møbler. Det er vanskeligt at finde specifikke data om de faktiske 
omkostningsbesparelser i forbindelse med renovering af møbler. I følge Walsh18 kan der opnås besparelser på 
25-50 %, og den britiske regering har offentliggjort følgende vejledende data: 

  

                                                           
17 

Bartlett, 2009. "Reuse of office furniture – incorporation into the 'Quick Wins' criteria: A study of the market potential for 
reused and remanufactured office furniture in the UK.  
18 

Walsh, 2011. "Public procurement of remanufactured products. An examination of the potential for increasing the use of 
remanufactured products by local authorities in the North East of England". Se: www.remanufacturing.org.uk. 
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Tabel 1. Estimerede gennemsnitlige enhedspriser for brugte, genbrugte eller renoverede møbler19 

 Skriveborde 
(GBP) 

Stole (GBP) Reoler 
(GBP) 

Sideskabe 
(GBP) 

Nye - vejledende udsalgspris 209 122 100 107 
Genbrugte – vejledende udsalgspris 
(tilsvarende)  

105 86 50 53 

Renoverede – vejledende udsalgspris 
(tilsvarende) 

84 49 40 43 

Markeder for brugte kontormøbler af god kvalitet indbefatter oftest forhandlere og auktionshuse20, mens 
velgørende organisationer oftest beskæftiger sig med brugte møbler af ringere kvalitet. Ingen af disse typer 
leverandører har de nødvendige ressourcer til at deltage i udbud. 

Det fremgår klart af ovennævnte vejledende omkostninger, at omkostningerne kan sænkes med op til 50 %. Den 
største hindring for vækst i sektoren for renovering af møbler i Unionen er tilsyneladende den manglende 
efterspørgsel på markedet. Det skal bemærkes, at renovering af møbler navnlig er attraktivt for dyre 
kvalitetsmøbler, f.eks. professionelle kontormøbler. Selv om simple renoveringsopgaver kan foretages på stedet 
af teknikere, kræver andre opgaver, at møblerne transporteres til et værksted.  

                                                           
19 

UK Government Buying Standards Impact Assessment: hentet: 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf  

20 
Kelday, 2009. An assessment of the remanufacture of office furniture in the UK. Centre for Remanufacturing and Reuse. 

Se: www.remanufacturing.org  
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TILLÆG I. Holdbarhedskrav til læder, tekstil og belagte metervarer  
Kravene til møbelbetrækmaterialer af god fysisk kvalitet er anført i tabel 2, 3 og 4 nedenfor. 

Tabel 2. Fysiske krav til møbelbetrækmaterialer af læder (hentet fra tabel 1 og 2 i EN 13336) 

Grundlæggende 
egenskaber 

Testmetode 
Anbefalede værdier 

Nubuck, ruskind og anilin* Semianilin* 
Overtrukket, dækfarvet 

og andet* 

pH og ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (hvis pH er ≤ 4,0, skal ∆pH være ≤ 0,7 

Rivestyrke, 
gennemsnitsværdi 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Farvningers 
gnideægthed ved 
gnidning frem og 

tilbage 

EN ISO 11640 
Fingerens samlede vægt 1000 g 

 
Basisk svedopløsning som 
defineret i EN ISO 11641 

Aspekter, der skal 
evalueres 

Læderfarven ændres og smitter af på filt Læderfarven ændres og smitter af på filt, overfladebehandling ikke ødelagt 

Brug af tør filt 50 gentagelser, ≥ 3 på gråskala 500 gentagelser, ≥ 4 på gråskala 

Brug af våd filt 20 gentagelser, ≥ 3 på gråskala 80 gentagelser, ≥ 3/4 på gråskala 
250 gentagelser, ≥ 3/4 på 

gråskala 
Brug af filt vædet med 

kunstig sved 
20 gentagelser, ≥ 3 på gråskala 50 gentagelser, ≥ 3/4 på gråskala 

80 gentagelser, ≥ 3/4 på 
gråskala 

Farveægthed ved 
kunstig 

dagslyspåvirkning 
EN ISO 105-B02 (metode 3) ≥ 3 på blåskala ≥ 4 på blåskala ≥ 5 på blåskala 

Overfladebehandlinge
ns vedhæftning, tør 

EN ISO 11644 -- ≥ 2N / 10 mm 

Tør bøjningsevne EN ISO 5402-1 
Alene for anilinlæder med transparent 

overfladebehandling, 20 000 gentagelser 
(ingen revner i overfladebehandling) 

50 000 gentagelser (ingen revner i 
overfladebehandling) 

50 000 gentagelser (ingen 
revner i overfladebehandling) 

Farveægthed ved 
vandpletning 

EN ISO 15700 ≥ 3 på gråskala (ingen vedvarende opsvulmning) 

Overfladebehandlinge
ns bestandighed over 

for revnedannelse 
fremkaldt af kulde 

EN ISO 17233 -- -15 °C (ingen revner i finish) 
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Brandmodstandsevne EN 1021 eller relevante nationale standarder Bestået 

*Definitioner af disse lædertyper er ifølge EN 15987 
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Tabel 3. Fysiske krav til møbelbetrækmaterialer af tekstilstoffer 

Prøvningsfaktor Metode 
Aftagelige og vaskbare 

betræk 
Ikkeaftagelige og 
vaskbare betræk 

Dimensionsændring 
under vask og tørring 

Husholdningsvask: ISO 6330 + EN 
ISO 5077 (vask tre gange ved den 

temperatur, der angives på produktet, 
med tumblertørring efter hver vask) 
Industrivask: ISO 15797 + EN ISO 

5077 (ved mindst 75 °C) 

+/- 3,0 % for vævede 
stoffer 

+/- 6,0 % for uvævede 
stoffer 

Ikke relevant 

Vaskeægthed 
Husholdningsvask: ISO 105-C06 

Industrivask: ISO 15797 + ISO 105-
C06 (ved mindst 75 °C) 

≥ gråskala 3-4 for 
farveændring 

≥ gråskala 3-4 for 
afsmitning 

Ikke relevant 

Våd gnideægthed* ISO 105 X12 ≥ gråskala 2-3 ≥ gråskala 2-3 
Tør gnideægthed* ISO 105 X12 ≥ gråskala 4 ≥ gråskala 4 

Lysægthed ISO 105 B02 ≥ gråskala 5** ≥ gråskala 5** 

Stoffets 
pillingbestandighed 

Strikkede og uvævede produkter: ISO 
12945-1 

Vævede stoffer: ISO 12945-2 

ISO 12945-1 resultat >3 
ISO 12945-2 resultat >3 

ISO 12945-1 resultat 
>3 

ISO 12945-2 resultat 
>3 

* Gælder ikke for hvide produkter eller for produkter, der hverken er farvede eller trykte. 

** Gråskala 4 tillades dog, når metervarer til møbelbetræk både er let farvede (standarddybde ≤ 1/12) og består af blandinger 
med mere end 20 % uld eller andre keratinfibre eller af blandinger med mere end 20 % hør eller andre bastfibre.  

† For yderligere vejledning om ydeevneklasser og -grænser henvises indkøbere til EN 14465.  

 

 

 

 

Tabel 4. Fysiske krav til møbelbetrækmaterialer af belagte metervarer 

Egenskab Metode Krav 
Brudstyrke  ISO 1421 CH ≥ 35 daN og TR ≥ 20 daN 
Test af plastfilms og -pladers rivestyrke ved hjælp af 
bukserivningsmetoden 

ISO 13937/2 CH ≥ 2,5 daN og TR ≥ 2 daN 

Farveægthed ved kunstig vejrpåvirkning – falmningstest med 
Xenon-buelampe 

EN ISO 105-B02 
Indendørsbrug ≥ 6 
Udendørsbrug ≥ 7 

Tekstiler – slidstyrke med Martindale-metoden ISO 5470/2 ≥ 75 000 
Bestemmelse af lagbinding EN 2411 CH ≥ 1,5daN og TR ≥ 1,5daN 

Hvor: daN = decanewton, CH = trend og TR = islæt 
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TILLÆG II. Arylaminer i læder, tekstil og belagte metervarer underlagt 
begrænsninger 
Her angives de stoffer, der er indeholdt i punkt 43 i bilag XVII til forordning (EF) nr. 1907/2006, som der skal 
prøves for i enhver farvet læder (ved brug af EN 17234-standarden) eller tekstiler (ved brug af EN ISO 14362-1- 
og 14362-3 -standarden). 

 

Tabel 5. Kræftfremkaldende arylaminer, der skal testes, i tekstiler eller læder 

Arylamin  CAS-nr.  Arylamin  CAS-nr.  
4-aminodiphenyl  92-67-1  3,3′-dimethyl-4,4′-

diaminodiphenylmethan  
838-88-0  

benzidin  92-87-5  4,4'-oxydianilin  101-80-4  

4-chlor-o-toluidin  95-69-2  4,4'-thiodianilin  139-65-1  

2-naphthylamin  91-59-8  o-toluidin  95-53-4  

o-amino-azotoluen  97-56-3  2,4-diaminotoluen  95-80-7  

2-amino-4-nitrotoluen  99-55-8  2,4,5-trimethylanilin  137-17-7  

4-chloranilin  106-47-8  4-aminoazobenzen  60-09-3  

2,4-diaminoanisol  615-05-4  o-anisidin  90-04-0  

4,4′-diaminodiphenylmethan  101-77-9  p-cresidin  120-71-8  

3,3'-dichlorbenzidin  91-94-1  3,3'-dimethylbenzidin  119-93-7  

3,3'-dimethoxybenzidin  119-90-4  4,4'-methylen-bis-(2-
chloranilin)  

101-14-4  

En række andre farvestofforbindelser, hvis anvendelse ikke er direkte begrænset gennem punkt 43 i bilag XVII 
til forordning (EF) nr. 1907/2006, er kendt for gennem spaltning under forarbejdningen at danne nogle af de 
forbudte stoffer på listen i tabel 5 ovenfor. For at mindske usikkerheden om overholdelsen af den fastsatte 
grænse på 30 mg/kg for stofferne i tabel 5 mest muligt anbefales det fabrikanterne at undgå brug af de 
farvestoffer, der er anført i tabel 6, uden at de er forpligtet til det. 

 

Tabel 6. Vejledende liste over farvestoffer, der kan spaltes til kræftfremkaldende arylaminer 

Dispersionsfarvestoffer Basiske farvestoffer 
Disperse Orange 60 Disperse Yellow 7 Basic Brown 4 Basic Red 114 
Disperse Orange 149 Disperse Yellow 23 Basic Red 42 Basic Yellow 82 

Disperse Red 151 Disperse Yellow 56 Basic Red 76 Basic Yellow 103 
Disperse Red 221 Disperse Yellow 218 Basic Red 111  

Sure farvestoffer 
CI Acid Black 29 CI Acid Red 4 CI Acid Red 85 CI Acid Red 148 
CI Acid Black 94 CI Acid Red 5 CI Acid Red 104 CI Acid Red 150 

CI Acid Black 131 CI Acid Red 8 CI Acid Red 114 CI Acid Red 158 
CI Acid Black 132 CI Acid Red 24 CI Acid Red 115 CI Acid Red 167 
CI Acid Black 209 CI Acid Red 26 CI Acid Red 116 CI Acid Red 170 
CI Acid Black 232 CI Acid Red 26:1 CI Acid Red 119:1 CI Acid Red 264 
CI Acid Brown 415 CI Acid Red 26:2 CI Acid Red 128 CI Acid Red 265 
CI Acid Orange 17 CI Acid Red 35 CI Acid Red 115 CI Acid Red 420 
CI Acid Orange 24 CI Acid Red 48 CI Acid Red 128 CI Acid Violet 12 
CI Acid Orange 45 CI Acid Red 73 CI Acid Red 135  

Direkt-farvestoffer 
Direct Black 4 Direct Blue 192 Direct Brown 223 Direct Red 28 

Direct Black 29 Direct Blue 201 Direct Green 1 Direct Red 37 
Direct Black 38 Direct Blue 215 Direct Green 6 Direct Red 39 
Direct Black 154 Direct Blue 295 Direct Green 8 Direct Red 44 

Direct Blue 1 Direct Blue 306 Direct Green 8.1 Direct Red 46 
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Direct Blue 2 Direct Brown 1 Direct Green 85 Direct Red 62 
Direct Blue 3 Direct Brown 1:2 Direct Orange 1 Direct Red 67 
Direct Blue 6 Direct Brown 2 Direct Orange 6 Direct Red 72 
Direct Blue 8 Basic Brown 4 Direct Orange 7 Direct Red 126 
Direct Blue 9 Direct Brown 6 Direct Orange 8 Direct Red 168 

Direct Blue 10 Direct Brown 25 Direct Orange 10 Direct Red 216 
Direct Blue 14 Direct Brown 27 Direct Orange 108 Direct Red 264 
Direct Blue 15 Direct Brown 31 Direct Red 1 Direct Violet 1 
Direct Blue 21 Direct Brown 33 Direct Red 2 Direct Violet 4 
Direct Blue 22 Direct Brown 51 Direct Red 7 Direct Violet 12 
Direct Blue 25 Direct Brown 59 Direct Red 10 Direct Violet 13 
Direct Blue 35 Direct Brown 74 Direct Red 13 Direct Violet 14 
Direct Blue 76 Direct Brown 79 Direct Red 17 Direct Violet 21 

Direct Blue 116 Direct Brown 95 Direct Red 21 Direct Violet 22 
Direct Blue 151 Direct Brown 101 Direct Red 24 Direct Yellow 1 
Direct Blue 160 Direct Brown 154 Direct Red 26 Direct Yellow 24 
Direct Blue 173 Direct Brown 222 Direct Red 22 Direct Yellow 48 
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TILLÆG III. Fyldmaterialer med lav restkoncentration af kemiske stoffer 
Koncentrationerne af nedenstående stoffer i latexskum må ikke overstige de i tabel 7 anførte grænseværdier. 

Tabel 7. Stoffer, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger, og som bruges i latexskum til 
møbelfyldmaterialer 

Stofgruppe Stof 
Grænseværdi 

(ppm) 
Betingelser for vurdering 

og verifikation 

Chlorphenoler 
Mono- og dichlorphenoler (salte og 

estere) 
1 A 

Andre chlorphenoler 0,1 A 

Tungmetaller 

As (arsen) 0,5 B 
Cd (cadmium) 0,1 B 

Co (kobolt) 0,5 B 
Cr (chrom), i alt 1 B 

Cu (kobber) 2 B 
Hg (kviksølv) 0,02 B 

Ni (nikkel) 1 B 
Pb (bly) 0,5 B 

Pesticider (testes kun for 
skum, hvor naturlig latex 

udgør mindst 20 
vægtprocent)  

Aldrin 0,04 C 
o,p-DDE 0,04 C 
p,p-DDE 0,04 C 
o,p-DDD 0,04 C 
p,p-DDD 0,04 C 
o,p-DDT 0,04 C 
p,p-DDT 0,04 C 
Diazinon 0,04 C 

Dichlorfenthion 0,04 C 
Dichlorvos 0,04 C 

Dieldrin 0,04 C 
Endrin 0,04 C 

Heptachlor 0,04 C 
Heptachlorepoxid 0,04 C 
Hexachlorbenzen 0,04 C 

Hexachlorcyclohexan 0,04 C 
α-hexachlorcyclohexan 0,04 C 
β-hexachlorcyclohexan 0,04 C 

γ-hexachlorcyclohexan (lindan) 0,04 C 
δ-hexachlorcyclohexan 0,04 C 

Malathion 0,04 C 
Methoxychlor 0,04 C 

Mirex 0,04 C 
Parathion-ethyl 0,04 C 

Parathion-methyl 0,04 C 
Andre specifikke stoffer, hvis 

anvendelse er underlagt 
begrænsninger 

Butadien 1 D 

 

 

 

 

 

 

Koncentrationerne af nedenstående stoffer og blandinger i PUR-skum må ikke overstige de i tabel 8 anførte 
grænseværdier. 
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Tabel 8. Fortegnelse over stoffer i PUR, hvis anvendelse er underlagt begrænsninger 

Kategori af 
stoffer 

Stof (akronym, CAS-nummer, grundstofsymbol) Grænseværdi Metode 

Tungmetaller 

As (arsen) 0,2 ppm B 
Cd (cadmium) 0,1 ppm B 

Co (kobolt) 0,5 ppm B 
Cr (chrom), i alt 1,0 ppm B 

Cr VI (chrom VI) 0,01 ppm B 
Cu (kobber) 2,0 ppm B 

Hg (kviksølv) 0,02 ppm B 
Ni (nikkel) 1,0 ppm B 

Pb (bly) 0,2 ppm B 
Sb (antimon) 0,5 ppm B 

Se (selen) 0,5 ppm B 

Plastblødgørings
midler 

Dibutylphthalat (DBP, 84-74-2)* 0,01 vægtprocent (summen af 
alle seks phthalater i møbler til 

børn under tre år) 
*0,01 vægtprocent (summen af 

fire phthalater i alle andre 
møbelprodukter) 

C 

Di-n-octylphthalat (DNOP, 117-84-0)* 
Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP, 117-81-7)* 

Butylbenzylphthalat (BBP, 85-68-7)* 
Diisodecylphthalat (DIDP, 26761-40-0) 
Diisononylphthalat (DINP, 28553-12-0) 
Phthalater på ECHA's kandidatlisten** Ikke tilsat med forsæti A 

TDA og MDA 
2,4-toluendiamin (2,4-TDA, 95-80-7) 5,0 ppm D 

4,4'-diaminodiphenylmethan 
(4,4'-MDA, 101-77-9) 

5,0 ppm D 

Organiske 
tinforbindelser 

Tributyltin (TBT) 50 ppb E 
Dibutyltin (DBT) 100 ppb E 

Monobutyltin (MBT) 100 ppb E 
Tetrabutyltin (TeBT) – – 
Monooctyltin (MOT) – – 

Dioctyltin (DOT) – – 
Tricyclohexyltin (TcyT) – – 

Triphenyltin (TPhT) – – 
Tilsammen 500 ppb E 

Andre specifikke 
stoffer, hvis 

anvendelse er 
underlagt 

begrænsninger 

Chlorerede kulbrinter: (1,1,2,2-tetrachlorethan, 
pentachlorethan, 1,1,2-trichlorethan, 1,1-

dichlorethylen) 
Ikke tilsat med forsæt A 

Chlorerede phenoler (PCP, TeCP, 87-86-5) Ikke tilsat med forsæt A 
Hexachlorcyclohexan (58-89-9) Ikke tilsat med forsæt A 

Monomethyldibromdiphenylmethan (99688-47-8) Ikke tilsat med forsæt A 
Monomethyldichlordiphenylmethan (81161-70-8) Ikke tilsat med forsæt A 

Nitriter Ikke tilsat med forsæt A 
Polybromerede biphenyler (PBB, 59536-65-1) Ikke tilsat med forsæt A 
Pentabromdiphenylether (PeBDE, 32534-81-9) Ikke tilsat med forsæt A 
Octabromdiphenylether (OBDE, 32536-52-0) Ikke tilsat med forsæt A 
Polychlorerede biphenyler (PCB, 1336-36-3) Ikke tilsat med forsæt A 

Polychlorerede terphenyler (PCT, 61788-33-8) Ikke tilsat med forsæt A 
Tris(2,3-dibrompropyl)phosphat (TRIS, 126-72-7) Ikke tilsat med forsæt A 

Trimethylphosphat (512-56-1) Ikke tilsat med forsæt A 
Tris(aziridinyl)phosphinoxid (TEPA, 545-55-1) Ikke tilsat med forsæt A 
Tris(2-chlorethyl)phosphat (TCEP, 115-96-8) Ikke tilsat med forsæt A 

Dimethylmethylphosphonat (756-79-6) Ikke tilsat med forsæt A 

** Der henvises til den på ansøgningstidspunktet seneste version af den kandidatliste, som ECHA udgiver. 

1 Ved "stoffer, der ikke er tilsat med forsæt" forstås her kemiske forbindelse, der er til stede i et materiale, men som ikke er 
blevet tilsat af en teknisk årsag under produktionsprocessen 
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TILLÆG IV. Relevante EN-standarder for brugsegnethed 

Tabel 9. Vejledende liste over EN-møbelstandarder (udarbejdet af det tekniske udvalg CEN/TC 207 
"Furniture") 

Standard Titel 
Polstrede møbler 

EN 1021-1 
Møbler – Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler – Del 1: Antændelseskilde svarende til 
glødende cigaret 

EN 1021-2 
Møbler – Bestemmelse af antændeligheden af polstrede møbler – Del 2: Antændelseskilde svarende til 
tændstikflamme 

Bemærk: Hvis der findes national lovgivning eller obligatoriske standarder, som kræver, at møbler opfylder et 
specifikt antændelighedskrav, skal den offentlige myndighed tage hensyn til dette ved udformningen af 
udbudsdokumenterne. Hvis der ikke findes bindende regler/standarder, har den offentlige myndighed ikke pligt 
til at overholde specifikke frivillige standarder. Med hensyn til ovennævnte standarder fastsætter EN 1021-2 et 
lavere antændelighedskrav end EN 1021-1. Dette kan bevirke, at der anvendes flammehæmmende midler, som 
kan have negativ indvirkning på miljøet, menneskers sundhed og produkters holdbarhed og kvalitet, og det kan 
føre til øgede omkostninger. Den offentlige myndighed bør derfor på baggrund af den planlagte anvendelse og 
placering af møblerne overveje, hvilke antændelighedskrav der skal opfyldes. 

Kontormøbler 
EN 527-1 Kontormøbler – Arbejdsborde til kontor – Del 1: Mål 
EN 527-2 Kontormøbler – Arbejdsborde til kontor – Del 2: Grundlæggende sikkerhedskrav 
EN 1023-2 Kontormøbler – Skærmvægge – Del 2: Mekaniske sikkerhedskrav 
EN 1335-1 Kontormøbler – Kontorstole – Del 1: Mål – Bestemmelse af dimensioner 
EN 1335-2 Kontormøbler – Kontorstole – Del 2: Sikkerhedskrav 
EN 14073-2 Opbevaringsmøbler til kontor – Del 2: Sikkerhedskrav 

EN 14074 
 

Kontormøbler – Borde, skriveborde og opbevaringsmøbler – Prøvningsmetoder til bestemmelse af 
bevægelige deles styrke og holdbarhed. (Efter prøvning må komponenterne ikke være ødelagt og skal 
stadig fungere som påtænkt). 

Udemøbler 

EN 581-1 
Møbler til udendørs brug – Siddemøbler og borde til camping, privat brug og offentlig brug – Del 1: 
Generelle sikkerhedskrav 

EN 581-2 
 

Møbler til udendørs brug – Siddemøbler og borde til camping, privat brug og offentlig brug – Del 2: Krav til 
mekanisk sikkerhed og prøvningsmetoder for siddemøbler 

EN 581-3 
Møbler til udendørs brug – Siddemøbler og borde til camping, privat brug og offentlig brug – Del 3: 
Mekaniske sikkerhedskrav og prøvningsmetoder for borde 

Siddemøbler 
EN 1022 Boligmøbler – Siddemøbler – Bestemmelse af stabilitet 
EN 12520 Møbler – Styrke, holdbarhed og sikkerhed – Krav til siddemøbler til privat brug 
EN 12727 Møbler – Siddemøbler fastmonterede i rækker – Prøvningsmetoder og krav til styrke og holdbarhed 
EN 13759 Møbler – Betjeningsmekanismer for siddemøbler og sovesofaer – Prøvningsmetoder 

EN 14703 
Møbler – Sammenkoblingsbeslag til siddemøbler til offentlig brug sat sammen i en række – Styrkekrav og 
prøvningsmetoder 

EN 16139 Møbler – Styrke, holdbarhed og sikkerhed – Krav til siddemøbler til kontraktmarkedet 

Borde 
EN 12521 Møbler – Styrke, holdbarhed og sikkerhed – Krav til borde til privat brug 
EN 15372 Møbler – Styrke, holdbarhed og sikkerhed – Krav til borde til kontraktmarkedet 

Køkkenmøbler 
EN 1116 Køkkenelementer – Koordinationsmål for køkkenelementer og køkkenudstyr (hvidevarer) 
EN 14749 Opbevaringsenheder og bordplader til brug i bolig og køkken – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 

Senge 

EN 597-1 
Møbler – Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde – Del 1: Antændelseskilde: 
glødende cigaret 
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EN 597-2 
Møbler – Bestemmelse af antændeligheden af madrasser og sengebunde – Del 2: Antændelseskilde: 
tændstikflamme 

 
Bemærk: Med hensyn til antændelighed henvises der til bemærkningen om "Polstrede møbler" og EN 1021-
standarden ovenfor. 

EN 716-1 Møbler – Barnesenge og sammenklappelige barnesenge til privat brug – Del 1: Sikkerhedskrav 
EN 747-1 Møbler – Etagesenge og høje senge til privat brug – Del 1: Krav til sikkerhed, styrke og holdbarhed 
EN 1725 Boligmøbler – Senge og madrasser – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 

EN 1957 
Boligmøbler – Senge og madrasser – Prøvningsmetoder til bestemmelse af funktionelle egenskaber og 
vurderingskriterier 

EN 12227 Møbler – Kravlegårde til privat brug – Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 

Opbevaringsmøbler 
EN 16121 Opbevaringsmøbler til kontraktmarkedet – Krav til sikkerhed, styrke, holdbarhed og stabilitet 

Andre typer møbler 
EN 1729-1 Møbler – Stole og borde til uddannelsesinstitutioner – Del 1: Funktionelle mål 
EN 1729-2 Møbler – Stole og borde til uddannelsesinstitutioner – Del 2: Sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 
EN 13150 Laboratorieborde – Dimensioner, sikkerhedskrav og prøvningsmetoder 

EN 14434 
Tavler til uddannelsesinstitutioner – Ergonomiske, tekniske og sikkerhedsmæssige krav og deres 
prøvningsmetoder 
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TILLÆG V: Forkortelser anvendt i ISO 1043-ordningen for mærkning af 
plast 

 

Tabel 10: ISO 1043-1-symboler for homopolymerer 

Symbol Materiale Symbol Materiale Symbol Materiale 

CMC Carboxymethylcellulose POM 
Poly(oxymethylen), 
polyformadehyd PEEKK Polyetheretherketonketon 

CA Celluloseacetat PPE Poly(phenylenEther) PEEST Polyesterester 

CAB Celluloseacetatbutyrat PPS Poly(phenylensulfid) PEEK Polyetheretherketon 
CAP Celluloseacetatpropionat PPSU Poly(phenylensulfon) PEI Polyetherimid 
CN Cellulosenitrat PVAC Poly(vinylacetat) PEK Polyetherketon 
CP Cellulosepropionat PVAL Poly(vinylalkohol) PEKEKK Polyetherketonetherketonketon 

CTA Cellulosetriacetat PVB Poly(vinylbutyral) PEKK Polyetherketonketon 
CF Cresol-formaldehyd PVK Poly(vinylcarbazol) PES Polyethersulfon 
EP Epoxid, epoxy PVC Poly(vinylchlorid) PEUR Polyetherurathan 
EC Ethylcellulose PVF Poly(vinylfluorid) PE Polyethylen 
FF Furan-formaldehyd PVFM Poly(vinylformal) PI Polyimid 
PS-HI Slagfast modificeret polystyren PVDF Poly(vinyliden fluorid) PIB Polyisobutylen 
MF Melaminformaldehyd PPD Poly(vinylpyrrolidon) PIR Polyisocyanurat 
MC Methylcellulose PVDC Poly(viynlidenechlorid) PMI Polymethacylimid 
PFA Perfluoroalkoxlalkanpolymer PMS Poly-(α-methylstyren) PP Polypropylen 
PF Phenol-formaldehyd PAN Polyacrylonitril PS Polystyren 
PBAK Poly(butylacrylat) PAEK Polyacyetherketon PSU Polysulfon 
PBT Poly(butyleneterephthalat) PA Polyamid PTFE Polytetrafluorouethylen 
PDAP Poly(diallylphthalat) PAI Polyamidimid PUR Polyurethan 
PEOX Poly(ethylenoxid) PB Polybuten SI Silikone 
PET Poly(ethyleneterephthalat) PC Polycarbonat UP Umættet polyester 
PMMA Poly(methylmethacrylat) PCTFE Polychlorotrifluoroethylen UF Ureaformaldehyd 
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Tabel 11: ISO 1043-1-symboler for copolymerer 

Symbol Materiale Symbol Materiale 
ABAK Acrylonitril-butadien-acrylat PEBA Poly(etherblockamid) 
ABS Acrylonitril-butadien-styren PESTUR Polyesterurethan 

ACS Acrylonitril-klorosulfoneret polyeten-styren PFEP Perfluoro(ethylen-propylen) 
AEPDS* Acrylonitril/ethylen-propylen-dien/styren PMMI Poly(N-methylmethylacylimid) 
AMMA Acrylonitril-methylmethacrylat PMP Poly(4-methylpent-1-en) 
ASA Acrylonitril-styren-acrylat SAN Styren-acrylonitril 
CFS Casein-formaldehyd SB Styren-butadien 
E/P Ethylen-propylen SMAH Styren-maleicanhydrid 
EEAK Ethylen-ethylacrylat SMS Styren-α-methylstyren 
EMA Ethylen-methacrylicacid VCE Vinylchlorid-ethylen 
ETFE Ethylen-tetrafluoroethylen VCEMAK Vinylchlorid-ethylen-methylacrylat 
EVAC Ethylen-vinylacetat VCEVAC Vinylchlorid-ethylen-vinylacetat 
EVOH Ethylen-vinylalkohol VCMAK Vinylchlorid-methylacrylat 
LCP Flydende krystal polymer VCMMA Vinylchlorid-methylmethacrylat 
MBS Methacrylat-butadien-styren VCOAK Vinylchlorid-octylacrylat 
MMABS Methylmethacrylat-acrylonitril-butadien-styren VCVAC Vinylchlorid-vinylacetat 
MPF Melamin-phenol-formadehyd VCVDC Vinylchlorid-vinylidenechlodir 
PAR Polyarylat   

*AEPDS var kendt som EDPM. 
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Tabel 12: ISO 1043-2-symboler for fyldstof og forstærkede materialer i plast 

Symbol Materiale [1]  Symbol Form/struktur 
B Bor  B Perler, kugler, bolde 
C Kulstof  C Spåner, afklippede stykker 
D Aluminiumtrihydrat  D Fint stof, pulver 
E Ler  F Fiber 
G Glas  G Stødt 
K Calciumcarbonat  H Whisker 
L Cellulose  K Strikkede stoffer 
M Mineral: metal [2]  L Lag 
N Naturlig organisk (bomuld, sisal, hamp, hør osv.)  M Filt (tyk) 
P Mica  N Uvævet (stof, tyndt) 
Q Silikat  P Papir 
R Aramid  R Forgarn 

S 
Syntetisk organisk (fint PTFE: polyimider eller hærdede 
harpikser) 

 
T Talkum 

S Flage  W Træ 
T Snoet eller flettet stof, tømme  X Ikke angivet 
V Finér  Z Andre (ikke anført på denne liste) 
W Vævet stof  
Y Garn  

[1] Materialer kan defineres yderligere, f.eks. ved deres kemiske symboler eller ved yderligere symboler, der er defineret i 
den relevante internationale standard. 
[2] For metaller (M) skal metaltypen angives med dens kemiske symbol. 

 

 

 

 

 

Tabel 13: ISO 1043-3-forkortelser for blødgørere 

Forkortelse Trivialnavn IUPAC*-ækvivalent CAS-nr.** 
ASE Alkysulfonsyreester Alkysulfonater eller alkylalkanesulfonater ikke kendt 
BAR butylo-acetylricinoleat Butyl ®-12-acetoxyoleat 140-04-5 
BBP Benzylbutylphthalat samme 85-68-7 

BCHP Butylcyclohexlphthalat samme 84-64-0 
BNP Butylnonylphthalat samme ikke kendt 
BOA Benzyloctyladipat benzyl2-ethyhexyladipat 3089-55-2 
BOP Butyloctylphthalat butyl2-ethylhexylphthalat 85-69-8 
BST Butyl stearat samme 123-95-5 
DBA Dibutyl adipat samme 105-99-7 
BEP di-(2-butoxyethyl)phthalat bis(2-butoxyethyl)phthalat 117-83-9 
DBF dibutyl fumarat samme 105-75-9 
DBM dibutylmalat samme 105-76-0 
DBP dibutylphthalat samme 84-74-2 
DBS dibutylsebacat samme 109-43-3 
DBZ dibutylazelat samme 2917-73-9 

DCHP dicyclohexylphthalat samme 84-61-7 
DCP dicaprylphthalat bis(1-methylheptyl)phthalat 131-15-7 
DDP didecylphthalat samme 84-77-5 

DEGDB diethylenglycoldibenzoat oxydiethylendibenzoat 120-55-8 
DEP diethylphthalat samme 84-66-2 
DHP diheptylphthalat samme 3648-21-3 

DHXP dihexylphthalat samme 84-75-3 
DIBA diisobutyladipat samme 141-04-8 
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Forkortelse Trivialnavn IUPAC*-ækvivalent CAS-nr.** 
DIBM diisobutylmaleat samme 14234-82-3 
DIBP diisobutylphthalat samme 84-69-5 
DIDA diisobutyladipat *** 27178-16-1 
DIDP diisodecylphthalat *** 26761-40-0 
DIHP diisoheptylphthalat som ovenfor 41451-28-9 

DIHXP diisohexylphthalat samme 71850-09-4 
DINA diisononyladipat *** 33703-08-1 
DINP diisononylphthalat *** 28553-12-0 
DIOA diisooctyladipat *** 1330-86-5 
DIOM diisooctylmaleat *** 1330-76-3 
DIOP diisooctylphthalat *** 27554-26-3 
DIOS diisooctylsebacat *** 27214-90-0 
DIOZ diisooctylazelat *** 26544-17-2 
DIPP diisooctylphthalat samme 605-50-5 

DMEP di-(2-methyloxyethyl) bis(2-methoxyethyl) 117-82-8 
DMP dimethylphthalat samme 131-11-3 
DMS dimethylsebacat samme 106-79-6 
DNF dinonylfumarat samme 2787-63-5 
DMN dinonylmaleat samme 2787-64-6 
DNOP di-n-octylphthalat dioctylphthalat 117-84-0 
DNP dinonylphthalat samme 14103-61-8 
DNS dinonylsebacat samme 4121-16-8 
DOA dioctyl3)adipat bis(2-ethylhexyl)3)adipat 103-23-1 
DOIP dioctylisophthalat bis(2-ethylhexyl)isophthalat 137-89-3 
DOP dioctylphthalat bis(2-ethylhexyl)phthalat 117-81-7 
DOS dioctylsebacat bis(2-ethylhexyl)sebacat 122-62-3 

DOTP dioctylterephthalat bis(2-ethylhexyl)terephthalat 6422-86-2 
DOZ dioctylazelat bis(2-ethylhexyl)azelat 2064-80-4 

DPCF diphenylcresylphosphat 
diphenyl x-tolylorthophosphat, hvor x 

angiver o, m, p eller blanding 26444-49-5 
DPGDB di-x--propylenglycoldibenzoat ikke mulig ikke kendt 

DPOF diphenyloctylphosphat 
2-ethylhexyl diphenylorthophosphat eller 

octyl diphenylorthophosphat 1241-94-7 
DPP diphenylphthalat samme 84-62-8 

DTDP diisotridecylphthalat (se note X) *** 27253-26-5 
DUP diundecylphthalat samme 3648-20-2 
ELO epoxylinolie ikke mulig 8016-11-3 
ESO epoxysojaolie ikke mulig 08-07-8013 
GTA glyceroltriacetat samme 102-76-1 

HNUA 
heptylnonylundecyladipat 
(=711A) ikke mulig Ukendt 

HNUP 
heptylnonylundecylphthalat 
(=711P) ikke mulig 68515-42-4 

HXODA heptyloctyldecyladipat (=610A) ikke mulig ikke kendt 
HXODP heptyloctyldecylphthalat (=610P) ikke mulig 68515-51-5 

NUA nonylundecyladipat (=911A) ikke mulig ikke kendt 
NUP nonylundecylphthalat (=911P) ikke mulig ikke kendt 
ODA octyldecyladipat decyloctyladipat 110-29-2 
ODP octyldecylphthalat decyloctylphthalat 68515-52-6 

ODTM n-octyldecyltrimellitat 
decyloctylhydrogen Benzen1,2,4-

tricarboxylat ikke kendt 
PO paraffinolie ikke mulig 8012-95-1 

PPA poly(propylenadipat) samme ikke kendt 
PPS poly(propylensebacat) ikke mulig ikke kendt 
SOA saccharoseocta-acetat saccharoseoctaacetat 126-14-7 

TBAC tributyl-o-acetylcitrat samme 77-90-7 
TBEP tri-(2-butoxyethyl)phosphat tris(2-butoxyethyl)orthophosphat 78-51-3 
TBP tributylphosphat tributylorthophosphat 126-73-8 

TCEF trichloroethylphosphat tris(2-chloroethyl)orthophosphat 6145-73-9 

TCF tricresylphosphat 
tri-x-tolyl-orthophosphat, hvor x angiver 

o, m, p eller blanding 1330-78-5 
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Forkortelse Trivialnavn IUPAC*-ækvivalent CAS-nr.** 
TDBPP tri-(2,3-dibromopropyl)phosphat tris(2,3-dibromopropyl)orthophosphat 126-72-7 
TDCPP tri-(2,3-dichloropropyl)phosphat tris(2,3-dichloropropyl)orthophosphat 78-43-3 
TEAC triethyl-o-acetylcitrat samme 77-89-4 
THFO tetrahydrofurfuryloleat samme 5420-17-7 
THTM triheptyltrimellitat triheptyl-benzen-1,2,4-tricarboxylat 1528-48-9 

TIOTM triisooctyltrimellitat 
tris(6-methylheptyl)-benzen-1,2,4-

tricarboxylat 27251-75-8 
TOF trioctylphosphat tris(2-ethylhexyl)orthophosphat 78-42-2 

TOPM tetraoctylpyromellitat 
tetrakis(2-ethylhexyl)-benzen-1,2,45-

tetracarboxylat 3126-80-5 

TOTM trioctyltrimelliat 
tris(2-ethylhexyl)-benzene-1,2,45-

tetracarboxylat 89-04-3 
TPP triphenylphosphat triphenylorthophosphat 115-86-6 

TXF trixylylphosphat 
tri-x,y-xylyl-orthophosphate, hvor x og y 

angiver o, m, p eller blanding 25155-23-1 
* IUPAC = International Union of Pure and Applied Chemistry (Den Internationale Union for Ren og Anvendt Kemi) 

** CAS-nr. – registernummer i Chemical Abstracts Service. 

*** Flere blødgørere med "iso"-navne, der angiver forgrenede grupper, kan bestå af flere isomere. Derfor er der ingen enkle 
IUPAC-navne, som kan beskrive den detaljerede kemiske sammensætning af hver af disse blødgørere. 
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Tabel 14. Kodenumre fra ISO 1043-4 for flammehæmmertyper brugt i blødgørere 

HALOGENEREDE FORBINDELSER 
10 alifatiske/alicycliske chlorerede forbindelser 
11 alifatiske/alicycliske chlorerede forbindelser i kombination med antimonforbindelser 
12 aromatiske chlorerede forbindelser 
13 aromatiske chlorerede forbindelser i kombination med antimonforbindelser 
14 alifatiske/alicycliske bromerede forbindelser 
15 alifatiske/alicycliske bromerede forbindelser i kombination med antimonforbindelser 
16 aromatiske bromerede forbindelser (eksklusive bromeret diphenylether og bromerede biphenyler) 

17 

aromatiske bromerede forbindelser (eksklusive bromeret diphenylether og bromerede biphenyler) 

i kombination med antimonforbindelser 
18 polybromeret diphenylether 
19 polybromeret diphenylether i kombination med antimonforbindelser 
20 polybromerede biphenyler 
21 polybromeret biphenyler i kombination med antimonforbindelser 
22 alifatiske/alicycliske chlorerede og bromerede forbindelser 

23, 24 ikke tildelt 
25 alifatiske fluorforbindelser 

26-29 ikke tildelt 

KVÆLSTOFFORBINDELSER 
30 nitrogenforbindelser (begrænset til melamin, melamincyanurat og urea) 

31-39 ikke tildelt 

ORGANISKE PHOSPHORFORBINDELSER 
40 Halogenfrie organiske phosphorforbindelser 
41 Chlorerede organiske phosphorforbindelser 
42 Bromerede organiske phosphorforbindelser 

43-49 ikke tildelt 

UORGANISKE PHOSPHORFORBINDELSER 
50 ammoniumorthophosphat 
51 ammoniumpolyphosphat 
52 rødt phosphor 

53-59 ikke tildelt 

METALOXIDER, METALHYDROXIDER OG METALSALTE 
60 aluminumhydroxid 
61 magnesiumhydroxid 
62 antimon(III)oxid 
63 alkali-metalantimonat 
64 magnesium/calciumcarbonathydrat 

65-69 ikke tildelt 

BOR- OG ZINKFORBINDELSER 
70 uorganiske borforbindelser 
71 organiske borforbindelser 
72 zinkborat 
73 organisk zinkborat 
74 ikke tildelt 

SILICIUMFORBINDELSER 
75 uorganiske siliciumforbindelser 
76 organiske siliciumforbindelser 

77-79 ikke tildelt 

ANDRE 
80 grafit 

81-89 ikke tildelt 
90 til 99 ikke tildelt 

 

 
 


