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EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling av möbler 
1 INLEDNING 
 

Syftet med EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling är att det ska bli enklare för myndigheter att köpa in produkter, tjänster och entreprenadarbeten med 
reducerad miljöpåverkan. Användningen av kriterierna är frivillig. Kriterierna är formulerade på ett sådant sätt att de, om så bedöms lämpligt av den enskilda myndigheten, 
kan integreras i myndighetens anbudsdokument.  I det här dokumentet anges EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling för produktgruppen ”möbler”. Kriterierna 
är uppdelade i tre olika delar beroende på om kontraktet gäller upphandling av tjänster för renovering av befintliga möbler (A.), upphandling av nya möbler (B.) eller 
upphandling av tjänster för hantering av möbler vid livscykelns slut (C.). I en åtföljande teknisk bakgrundsrapport finns närmare förklaringar till varför dessa kriterier har 
valts och hänvisningar till ytterligare information. 

Kriterierna är uppdelade i tekniska specifikationer och tilldelningskriterier. För varje uppsättning av kriterier går det att välja mellan två olika ambitionsnivåer: 

• Kärnkriterierna är framtagna för enkel miljöanpassad offentlig upphandling. Fokus ligger på den del (eller de delar) av en produkts miljöprestanda som har störst 
betydelse och målet är att hålla nere företagens administrativa kostnader så mycket som möjligt.  

• Genom de utvidgade kriterierna tas hänsyn till fler aspekter eller ställs krav på en högre miljöprestanda. De kan användas av myndigheter som vill gå längre för att 
uppnå mål kopplade till miljö och användning av innovativ teknik. 

Formuleringen ”(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier)” har lagts in när kriterierna är desamma för båda ambitionsnivåerna. 

Man bör ha i åtanke att möbler som räknas till produktgruppen kan variera kraftigt i fråga om egenskaper och vilka typer av material som används. Av denna anledning har 
ett antal av kriterierna förbehåll som anger under vilka förhållanden som kriterierna ska anses tillräckligt relevanta för att inkluderas i anbudsinfordran.   

 

1.1 Definition och tillämpningsområde 
 

Produktgruppen ”möbler” ska omfatta fristående eller inbyggda enheter vilkas primära funktion är att användas för förvaring, placering eller upphängning av föremål 
och/eller att tillhandahålla ytor där användaren kan ligga, sitta, äta, studera eller arbeta, antingen inomhus eller utomhus. Madrasser ska innefattas i tillämpningsområdet.  

Följande produkter ingår inte i produktgruppen:  

a) Produkter vilkas primära funktion inte är att användas som möbler. Exempel på detta är bland annat gatlyktor, staket och räcken, stegar, klockor, lekplatsutrustning, 
fristående eller vägghängda speglar, elledningar, trafikpollare och byggelement som trappor, dörrar, fönster, golvbeläggningar och väggbeklädnader. 

b) Möbler som är inbyggda i fordon som används för allmänna eller privata transporter. 

c) Möbler som till mer än fem viktprocent består av andra material än följande: massivt trä, träbaserade skivor, kork, bambu, rotting, plast, metall, läder, belagd väv, textilier, 
glas eller stoppningsmaterial. 
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1.2 Viktiga miljöeffekter 
Baserat på de tillgängliga beläggen i den vetenskapliga litteraturen har följande slutsatser dragits i fråga om möblers miljöeffekter under livscykeln: 

• Den dominerande delen (80–90 %) av miljöeffekterna är kopplad till möblernas material/komponenter. Samtidigt som den inbäddade energin är högre i metaller och 
plaster än i trä, är det även viktigt att ta hänsyn till materialens hållbarhet och möjlighet till återvinning. Att specificera användning av återvunna material kan hjälpa till att 
minska materialens miljöpåverkan. 

• Tillverkning, montering och/eller behandling av komponenter är de därefter största källorna till miljöeffekter, till följd av användningen av kemikalieblandningar, värme 
och elektricitet i samband med torkning och härdning. 

• Miljöeffekterna till följd av förpackning och emballering varierar beroende på den specifika produkten, men i två studier av livscykelanalyser (LCA), för skrivbord 
respektive garderober, bedöms miljöeffekterna från förpackning och emballering ligga runt 6 % av de totala miljöeffekterna. 

• Distributionens effekter har varit svåra att undersöka, då distributionen kan variera kraftigt till följd av möbelmarknadens globala natur. I de flesta studier används 
genomsnittliga transportscenarier, vilket döljer den mycket varierande betydelsen hos denna del av en möbels livscykel. 

• Användningsfasen är negligerbar i fråga om miljöeffekter. Hållbarheten och möjligheten till reparationer är dock avgörande faktorer för att förlänga användningsfasen.   

• Miljöeffekterna vid livscykelns slut varierar avsevärt beroende på vilka material som används i möbeln. Att återvinna möbelkomponenter eller energiåtervinna 
möbelavfall är ofta komplicerat på grund av svårigheterna att separera komponenter. 

 

 
         Viktiga miljöeffekter under en möbels livslängd               Föreslagen strategi enligt EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig 

upphandling av möbler 

• Förlust av biologisk mångfald och markerosion som en 
följd av ohållbart skogsbruk och illegal avverkning. 

• Utarmning av resurser genom användning av icke-förnybara 
resurser som olja eller naturgas för plasttillverkning. 

• Koldioxidutsläpp och andra utsläpp till följd av 
energiförbrukning vid produktionen av flera olika material. 

• Risker för arbetare, konsumenter eller miljön i bredare 
bemärkelse genom utsläpp av giftiga ämnen. 

• Bidrag till dålig luftkvalitet inomhus till följd av utsläpp av 
flyktiga organiska föreningar (VOC) från möbler för 
inomhusbruk. 

• Slöseri med material på grund av att möbler med 
undermålig kvalitet kasseras i förtid.  

• Slöseri med material till följd av svårigheter att reparera 

 • Köp virke från lagliga källor.  
• Använd material som helt eller delvis kommer från återvinningsbara 

material (som trä). 
• Sätt maxgränser för de totala utsläppen av flyktiga organiska föreningar 

från möbler och specifika utsläppsgränser för formaldehyd för träbaserade 
skivor och material för möbelklädsel/stoppning. 

• Upphandla hållbara möbler som lämpar sig för användningsområdet och 
som följer relevanta EN-standarder.  

• Upphandla möbler som går lätt att ta isär, reparera och återvinna och som 
omfattas av en garanti. 



4 

möbler, hitta reservdelar eller separera delar för återvinning. 
 

 

1.3 Generell kommentar om kontroll av kriterier 
 

För ett antal av kriterierna utgörs den föreslagna kontrollen av inlämning av provningsrapporter. För vart och ett av dessa kriterier anges de relevanta provningsmetoderna. 
Det är upp till den upphandlande myndigheten att avgöra i vilket skede i processen sådana provningsresultat ska tillhandahållas. Generellt sett är det knappast nödvändigt att 
begära att alla anbudsgivare ska lämna in provningsresultat redan från start. För att minska arbetsbelastningen för både anbudsgivare och myndigheter kan en egen försäkran 
anses vara tillräcklig när anbuden lämnas in. Det finns dessutom olika alternativ för om och när dessa provningsrapporter ska begäras in, enligt följande: 

a) I upphandlingsstadiet:  

För engångskontrakt kan anbudsgivaren med det ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet ombes att tillhandahålla denna typ av bevismedel. Om bevismedlet bedöms vara 
tillräckligt kan kontraktet tilldelas. Om bevismedlet bedöms vara otillräckligt eller inte uppfyller kraven gäller följande:  

i) Gäller kontrollen en teknisk specifikation ska bevismedel begäras in från anbudsgivaren på andra plats, som därefter ska övervägas för tilldelning av kontraktet.  

ii) Gäller kontrollen ett tilldelningskriterium ska de tilldelade extrapoängen tas bort från denna anbudsgivare och anbudsgivarnas inbördes ordning räknas om, med 
alla därpå följande konsekvenser.  

En provningsrapport utgör endast en verifiering av att ett provexemplar har provats utifrån vissa krav, inte själva möblerna som faktiskt levereras enligt kontraktet. För 
ramavtal kan situationen se annorlunda ut. Detta scenario tas upp i närmare detalj under nästa punkt som gäller kontraktets fullgörande och i de ytterligare förklaringarna 
nedan.    

b) Under kontraktets fullgörande:  

Provningsresultat kan begäras in för en eller flera produkter som ska levereras enligt kontraktet. Detta kan antingen göras rent generellt eller om det finns några tveksamheter 
kring om uppgifter är korrekta. Detta är särskilt viktigt för ramavtal som inte föreskriver någon inledande beställning av möbler.   

Det rekommenderas att uttryckligen införa klausuler om fullgörande av kontrakt. I dessa klausuler bör anges att den upphandlande myndigheten har rätt att göra slumpvisa 
kontrollprov när som helst under kontraktets giltighetstid. Om resultaten från sådana provningar visar att de levererade produkterna inte uppfyller kriterierna, ska den 
upphandlande myndigheten ha rätt att besluta om påföljder och ha möjlighet att häva kontraktet. Vissa upphandlande myndigheter inkluderar villkor som anger att om 
produkten, efter provningen, visar sig uppfylla kraven ska myndigheten stå för kostnaderna för provningen. Om kraven däremot inte uppfyllts ska i stället leverantören stå för 
kostnaderna.  

För ramavtal ska tidpunkten då bevismedel begärs in vara beroende av kontraktets specifika upplägg, enligt följande: 

• För ramavtal med en enda leverantör där de individuella produkter som ska levereras specificeras i samband med att ramavtalet tilldelas och det bara är en fråga om 
hur många enheter som behövs, gäller samma överväganden som för engångskontrakt enligt beskrivningen ovan.  

• För ramavtal där flera potentiella leverantörer väljs ut genom ett förhandsurval och det senare sker ett konkurrensförfarande mellan dessa förhandsvalda leverantörer, 
kan det räcka att anbudsgivarna i det inledande förhandsurvalet visar sin förmåga att leverera produkter som uppfyller minimikraven på prestanda i ramavtalet. För 
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efterföljande avropskontrakt (eller beställningar) som tilldelas efter ett konkurrensförfarande mellan de förhandsvalda leverantörerna gäller i princip samma 
överväganden som under punkterna i och ii ovan, om överensstämmelse med ytterligare krav behöver bevisas under konkurrensförfarandet. Om 
konkurrensförfarandet endast gäller pris bör en kontroll under kontraktets genomförandefas övervägas.  

Det är även viktigt att betona att anbudsgivare har möjlighet att lämna en verifiering som baseras på att möblerna bär EU-miljömärket eller annan relevant miljömärkning av 
typ I (enligt ISO 14024) som uppfyller samma specificerade krav. Sådana möbler ska bedömas uppfylla de relevanta kriterierna och verifiering ska begäras in på samma sätt 
som har angetts för provningsresultat.  

Observera också att enligt artikel 44.2 i direktiv 2014/24/EU ska upphandlande myndigheter godta andra lämpliga bevismedel.  Detta kan innefatta teknisk dokumentation 
från tillverkaren om den ekonomiska aktören inte har haft tillgång till provningsrapporter eller inte har möjlighet att erhålla dem inom de aktuella tidsfristerna.  Detta gäller 
under förutsättning att detta inte kan tillskrivas den berörda ekonomiska aktören och under förutsättning att den berörda ekonomiska aktören därigenom bevisar att 
entreprenaden, varorna eller tjänsterna uppfyller kraven eller kriterierna i de tekniska specifikationerna, tilldelningskriterierna eller villkoren för fullgörande av kontraktet. 
Om hänvisning görs till ett intyg eller en provningsrapport som har upprättats av ett specifikt organ för bedömning av överensstämmelse i fråga om utförandet av 
provningarna, ska den upphandlande myndigheten även godta intyg eller provningsrapporter från andra likvärdiga organ för bedömning av överensstämmelse. 
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2 EU:S KRITERIER FÖR MILJÖANPASSAD OFFENTLIG UPPHANDLING AV MÖBLER 
 

A. Upphandling av tjänster för renovering av möbler 
Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Teknisk specifikation 1: Krav rörande renovering 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anbudsgivaren ska renovera möblerna som tillhandahålls av den upphandlande myndigheten i enlighet med de specificerade kraven.  

Beroende på möbeltypen som ska renoveras och de befintliga möblernas skick ska den upphandlande myndigheten i största möjliga grad specificera vilka åtgärder som ska utföras (till exempel 
omlackering av metalldelar, reparation och/eller ombehandling av träytor, omstoppning/-klädning, ombyggnad av skrivbord etc.). 

(Den upphandlande myndigheten kan välja att först upphandla en separat undersökning för att få en bedömning av de befintliga möblerna [typ, antal, skick etc.] och sedan ta med denna 
information i anbudsförfrågan.)  

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om alla renoveringsåtgärder som ska utföras. 

Teknisk specifikation 2: Hållbar möbelklädsel 

(gäller endast för klädda möbler) 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

(Detta kriterium ska endast tillämpas när renoveringsåtgärderna innefattar nymontering eller byte av möbelklädsel.) 

Anbudsgivaren ska använda material för möbelklädsel som är baserade på antingen läder, textilier eller belagd väv och som uppfyller alla de fysiska kvalitetskrav som anges i tabell 2, tabell 3 
eller tabell 4 i tillägg I, utifrån vad som är tillämpligt. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg från leverantören av läder, textilier eller belagd väv, beroende på vad som är tillämpligt, som styrkt av relevanta provningsrapporter visar att 
materialet för möbelklädseln uppfyller de fysiska krav för läder, textilier eller belagd väv som anges i tabell 2, tabell 3 respektive tabell 4 i tillägg I. 

Material för möbelklädsel som har tilldelats EU-miljömärket för textilprodukter, i enlighet med kommissionens beslut 2014/350/EU, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 
14024) som direkt uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet.  

Teknisk specifikation 3: Blåsmedel 

(gäller endast för stoppade möbler) 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

När skummaterial används för möbelstoppning får inte halogenerade organiska föreningar användas som blåsmedel eller hjälpblåsmedel vid tillverkningen av dessa 
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stoppningsmaterial. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg från skumproducenten som styrker att sådana blåsmedel eller hjälpblåsmedel inte har använts. 

Teknisk specifikation 4: Produktgaranti för renoverade produkter 

Anbudsgivaren ska lämna minst två års garanti (längre för mer 
värdefulla produkter) från det datum då produkten levereras. Garantin 
ska omfatta reparation eller utbyte och innefatta ett serviceavtal med 
möjlighet till upphämtning och återlämning eller reparation på plats.  

Garantin ska säkerställa att varorna fortsätter att följa specifikationerna i 
kontraktet, utan extra kostnad.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran rörande ovan 
nämnda garanti.  

Anbudsgivaren ska lämna en kopia av garantiavtalet. Dessutom ska 
anbudsgivaren tillhandahålla en försäkran att varorna, enligt garantin, 
ska fortsätta att följa specifikationerna i kontraktet.  

Teknisk specifikation 4: Produktgaranti för renoverade produkter  

Anbudsgivaren ska lämna minst tre års garanti (längre för mer värdefulla produkter) från det datum då produkten 
levereras. Garantin ska omfatta reparation eller utbyte och innefatta ett serviceavtal med möjlighet till upphämtning 
och återlämning eller reparation på plats.  

Garantin ska säkerställa att varorna fortsätter att följa specifikationerna i kontraktet, utan extra kostnad.  

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran rörande ovan nämnda garanti.  

Anbudsgivaren ska lämna en kopia av garantiavtalet. Dessutom ska anbudsgivaren tillhandahålla en försäkran att 
varorna, enligt garantin, ska fortsätta att följa specifikationerna i kontraktet.  

TILLDELNINGSKRITERIER 

 Tilldelningskriterium 1: Möbelklädsel med låga nivåer av kemikalierester 

(gäller endast för klädda möbler) 

Poäng ska tilldelas när materialet för möbelklädseln, på relevant sätt, kan visas efterleva gränsvärdena för begränsade 
arylaminer, extraherbara tungmetaller och fri formaldehyd, enligt beskrivningen nedan. 

För textilier och belagd väv: 

• Inga begränsade arylaminer (se tabell 5 i tillägg II) i koncentrationer som överstiger 30 mg/kg (gränsen 
gäller för varje enskild amin), i enlighet med EN ISO 14362-1 och 14362-3. 

• Fri och delvis hydrolyserbar formaldehyd ≤ 75 mg/kg, i enlighet med EN ISO 14184-1. 

• Extraherbara tungmetaller som fastställs enligt EN ISO 105-E04 ska ligga under följande gränsvärden (i 
mg/kg): antimon ≤ 30,0; arsenik ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; krom ≤ 2,0; kobolt ≤ 4,0; koppar ≤ 50,0; bly ≤ 1,0; 
kvicksilver ≤ 0,02 och nickel ≤ 1,0. 

För läder: 

• Inga begränsade arylaminer (se tabell 5 i tillägg II) i koncentrationer som överstiger 30 mg/kg (gränsen 
gäller för varje enskild amin), i enlighet med EN ISO 17234-1. 

• Nivån av krom VI får inte överstiga 3 mg/kg enligt EN ISO 17075 (detekteringsgräns). 
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• Fri och delvis hydrolyserbar formaldehyd ≤ 300 mg/kg, i enlighet med EN ISO 17226-1. 

• Extraherbara tungmetaller som fastställs enligt EN ISO 17072-1 ska ligga under följande gränsvärden (i 
mg/kg): antimon ≤ 30,0; arsenik ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; krom ≤ 200,0; kobolt ≤ 4,0; koppar ≤ 50,0; bly ≤ 
1,0; kvicksilver ≤ 0,02 och nickel ≤ 1,0. 

Kontroll:  
Poäng ska tilldelas till anbudsgivare som tillhandahåller en försäkran att materialet för möbelklädseln, bestående av 
läder, textilier eller belagd väv, efter vad som är tillämpligt, efterlever de ovanstående gränsvärdena. Detta ska 
stödjas av resultat från provningar enligt relevanta provningsmetoder, som antingen har beställts av anbudsgivaren 
själv eller av materialleverantören. 

Material för möbelklädsel som har tilldelats EU-miljömärket för textilprodukter, i enlighet med kommissionens 
beslut 2014/350/EU, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt uppfyller de angivna 
kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet.  

 Tilldelningskriterium 2: Stoppningsmaterial med låga nivåer av kemikalierester1 

(gäller endast för stoppade möbler) 

När latexskum används som stoppningsmaterial i möbelstoppning ska poäng tilldelas om skummet uppfyller de krav 
för klorfenoler, tungmetaller, bekämpningsmedel och butadien som anges i tabell 7 i tillägg III, i enlighet med 
motsvarande provningsmetod (A–D) som anges i samma tabell. 

När polyuretanskum används som stoppningsmaterial i möbelstoppning ska poäng tilldelas om skummet uppfyller de 
krav för tungmetaller, mjukgörare, toluendiamin (TDA), 4,4'-diaminodifenylmetan (MDA), tennorganiska föreningar 
och andra specifika ämnen som anges i tabell 8 i tillägg III, i enlighet med motsvarande provningsmetod (A–E) som 
anges i samma tabell. 

Om andra stoppningsmaterial används ska poäng tilldelas om det kan visas att de gränsvärden för kemikalierester 
som anges i antingen tabell 7 eller tabell 8 i tillägg III efterlevs.  

Kontroll:  

För latexskum (eller andra stoppningsmaterial):  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att detta kriterium efterlevs, som stöds av provningsrapporter som 
tagits fram enligt följande metoder:  

A. I fråga om klorfenoler ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från följande 
provningsförfarande redovisas: Ett prov på 5 g mals och klorfenoler extraheras i form av fenol (PCP), natriumsalt 
(SPP) eller estrar. Extraktet analyseras med gaskromatografi (GC). Detekteringen ska utföras med masspektrometer 
eller elektroninfångningsdetektor (ECD).  

B. I fråga om tungmetaller ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från följande 

                                                           
1 Observera att provningskraven gällande kemikalierester för latexskum och polyuretanskum har fastställts genom frivilliga program som hanteras av branschen själv, som EuroLatex ECO Standard och CertiPUR. När detta skrivs anses dessa program ge en tillräcklig 

försäkran.   
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provningsförfarande redovisas: Ett malt provmaterial elueras i enlighet med DIN 38414-S4, eller likvärdigt 
förfarande, i förhållandet 1:10. Det filtrat som erhålls passeras genom ett membranfilter på 0,45 μm (vid behov med 
hjälp av tryckfiltrering). Halten av tungmetaller i den erhållna lösningen bestäms genom optisk 
emissionsspektroskopi med induktivt kopplad plasma (ICP-OES), även kallat atomemissionsspektrometri med 
induktivt kopplad plasma (ICP-AES), eller genom atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller kallångsteknik.  

C. I fråga om bekämpningsmedel ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från följande 
provningsförfarande redovisas: Ett prov på 2 g extraheras i ett ultraljudsbad med en hexan-/diklormetanblandning 
(85/15). Extraktet tvättas genom skakning med acetonitril eller genom adsorptionskromatografi med florisil. Mätning 
och kvantifiering sker genom gaskromatografi med detektion på en elektroninfångningsdetektor eller genom 
gaskromatografi kopplad till masspektrometri. Provning för bekämpningsmedel krävs för latexskum som består av 
minst 20 % naturlatex. 

D. I fråga om butadien ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från följande provningsförfarande 
redovisas: Efter att latexskummet malts och vägts utförs headspace-provtagning. Butadienhalten fastställs genom 
gaskromatografi med flamjoniseringsdetektion. 

För polyuretanskum (eller andra stoppningsmaterial): 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att detta kriterium efterlevs, som stöds av provningsrapporter som 
visar att gränsvärdena i tabell 7 i tillägg III följs. För metoderna B, C, D och E ska provet vara ett samlingsprov 
bestående av sex delprover som tas på ett djup på högst 2 cm från ytorna på det material som ska skickas till det 
aktuella laboratoriet.  

A. I fråga om ftalater och andra specifika ämnen som listas i tabell 7 i tillägg III ska anbudsgivaren tillhandahålla en 
försäkran, med stöd av intyg från leverantörerna av skummet, som bekräftar att ämnena inte har tillsatts avsiktligt till 
skummets sammansättning. 

B. I fråga om tungmetaller ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från följande 
provningsförfarande redovisas: Ett malt provmaterial elueras i enlighet med DIN 38414-S4, eller likvärdigt 
förfarande, i förhållandet 1:10. Det filtrat som erhålls passeras genom ett membranfilter på 0,45 μm (vid behov med 
hjälp av tryckfiltrering). Halten av tungmetaller i den erhållna lösningen bestäms genom atomemissionsspektrometri 
med induktivt kopplad plasma (ICP-AES eller ICP-OES) eller genom atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller 
kallångsteknik.  

C. I fråga om den totala mängden mjukgörare ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från följande 
provningsförfarande redovisas: Extraktion utförs med en validerad metod, som subsonisk extraktion av 0,3 g av 
provet i en vial med 9 ml t-butylmetyleter under en timme följt av bestämning av ftalater genom gaskromatografi 
(GC) med masselektiv detektion baserad på selektiv jonanalys (SIM-inställning). 

D. I fråga om TDA och MDA ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från följande 
provningsförfarande redovisas: Extraktion av 0,5 g samlingsprov i en 5 ml-spruta ska utföras med 2,5 ml 1-procentig 
lösning av ättiksyra i vatten. Sprutan ska tömmas och vätskan åter sugas upp i sprutan. Detta upprepas 20 gånger, 
varefter det slutliga extraktet behålls för analys. Ytterligare 2,5 ml 1-procentig lösning av ättiksyra i vatten tillsätts 
sedan i sprutan och ytterligare 20 cykler upprepas. Därefter blandas detta extrakt med det första och späds till 10 ml i 
en volumetrisk flaska med ättiksyra. Extrakten ska analyseras med högupplösande vätskekromatografi (HPLC-UV) 
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eller HPLC-MS. Om det finns misstanke om att störningar förekommit under en HPLC-UV-analys ska en ny analys 
med metoden högupplösande vätskekromatografi - masspektrometri (HPLC-MS) utföras. 

E. I fråga om tennorganiska föreningar ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från följande 
provningsförfarande redovisas: Ett samlingsprov på 1–2 g blandas med minst 30 ml extraktionsmedel under en 
timme i ett ultraljudsbad i rumstemperatur. Extraktionsmedlet ska vara en blandning med följande sammansättning: 
1 750 ml metanol + 300 ml ättiksyra + 250 ml buffertlösning (pH 4,5). Buffertlösningen ska bestå av 164 g 
natriumacetat i 1 200 ml vatten och 165 ml ättiksyra, som späds med vatten till en volym på 2 000 ml. Efter 
extraktionen derivatiseras alkyltennföreningarna genom tillsats av 100 µl natriumtetraetylborat löst i tetrahydrofuran 
(THF) (200 mg/ml THF). Derivatet extraheras med n-hexan varefter provet genomgår ett andra 
extraktionsförfarande. De båda hexanextrakten kombineras och används för bestämning av de organiska 
tennföreningarna genom gaskromatografi med masselektiv detektion i SIM-inställning. 

 Tilldelningskriterium 3: Stoppningsmaterial med låga utsläppsnivåer2 

Tilldelningskriterium 3.1: Stoppningsmaterial av latexskum med låga utsläppsnivåer 

(gäller endast för stoppade möbler) 

När latexskum används som stoppningsmaterial i möbelstoppning ska poäng tilldelas om skummet uppfyller de krav 
för utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) som listas nedan. 

 

Ämne Gränsvärde (mg/m3) 
1,1,1-trikloretan 0,2 
4-fenylcyklohexen 0,02 
Formaldehyd 0,01 
Nitrosaminer* 0,001 
Styren 0,01 
Tetrakloretylen 0,15 
Toluen 0,1 
Trikloretylen 0,05 
Vinylklorid 0,0001 
Vinylcyklohexen 0,002 
Aromatiska kolväten (totalt) 0,3 
VOC (totalt) 0,5 
* N-nitrosodimetylamin (NDMA), N-nitrosodietylamin (NDEA), N-nitrosometyletylamin (NMEA), N-nitrosodi-i-
propylamin (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamin (NDBA), N-nitrosopyrrolidin (NPYR), 
N-nitrosopiperidin (NPIP), N-nitrosomorfolin (NMOR). 

Kontroll: 

                                                           
2 Observera att provningskraven gällande flyktiga organiska föreningar (VOC) för latexskum och polyuretanskum har fastställts genom frivilliga program som hanteras av branschen själv, som EuroLatex ECO Standard och CertiPUR. När detta skrivs anses dessa 

program ge en tillräcklig försäkran.   
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Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att detta kriterium efterlevs, som stöds av en provningsrapport 
som presenterar resultaten från provning med emissionskammare i enlighet med ISO 16000-9 eller ett likvärdigt 
prov.  

Det förpackade provet ska förvaras i rumstemperatur i minst 24 timmar. Därefter ska provet packas upp och 
omedelbart föras över till provkammaren. Provet placeras på en hållare som möjliggör luftkontakt från alla sidor. 
Klimatförhållandena ska vara anpassade enligt ISO 16000-9. För att analysresultaten ska vara jämförbara ska den 
ytspecifika ventilationsgraden (q = n/l) vara 1. Ventilationsgraden ska ligga inom intervallet 0,5–1. Luftprovtagning 
ska utföras 24 ± 1 timmar efter det att provet placerats i kammaren. Vid provtagningen ska DNPH-rör (för analys av 
formaldehyd och andra aldehyder) och Tenax TA (för andra flyktiga organiska föreningar) exponeras i kammaren 
under en timme. Provtagningen kan ta längre tid för andra föreningar men ska vara slutförd inom 30 timmar.  

Analysen av formaldehyd och andra aldehyder ska uppfylla kraven i standarden ISO 16000-3 eller likvärdiga 
provmetoder. Om inget annat anges ska analysen av andra flyktiga organiska föreningar uppfylla kraven i standarden 
ISO 16000-6.  

Analysen av nitrosaminer ska utföras genom gaskromatografi med termoenergi-analysator (GC-TEA), i enlighet med 
metoden BGI 505-23 (tidigare: ZH 1/120.23) eller en likvärdig metod. 

 Tilldelningskriterium 3.2: Stoppningsmaterial av polyuretanskum med låga utsläppsnivåer 

(gäller endast för stoppade möbler) 

När polyuretanskum används som stoppningsmaterial i möbelstoppning ska poäng tilldelas om skummet uppfyller de 
krav för utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) som listas nedan. 

 

Ämne (CAS-nummer) Gränsvärde (mg/m3) 
Formaldehyd (50-00-0) 0,01 
Toluen (108-88-3) 0,1 
Styren (100-42-5) 0,005 
Varje enskild detekterbar förening klassificerad som kategori C1A eller 
C1B enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1272/2008 

0,005 

Summan av alla detekterbara föreningar klassificerade som kategori 
C1A eller C1B enligt förordning (EG) nr 1272/2008 

0,04 

Aromatiska kolväten 0,5 
VOC (totalt) 0,5 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att detta kriterium efterlevs, som stöds av provningsresultat som 
visar att de gränsvärden som anges ovan följs. Kombinationen provstycke/provkammare ska vara endera av följande:  

 Ett provstycke med dimensionerna 25 × 20 × 15 cm placeras i en provkammare på 0,5 m3. 
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 Två provstycken med dimensionerna 25 × 20 × 15 cm placeras i en provkammare på 1,0 m3. 

Skumprovet placeras på botten av en emissionskammare och konditioneras i tre dygn vid 23 °C och 50 % relativ 
luftfuktighet, med ett luftväxlingsflöde n på 0,5 per timme och en kammarbelastning L på 0,4 m2/m3 (= total 
exponerad provyta i förhållande till kammarens dimensioner, borträknat tätningslister och baksida) i enlighet med 
ISO 16000-9 och ISO 16000-11 eller likvärdiga prov.  

Provtagning ska utföras 72 ± 2 timmar efter det att provet placerats i kammaren. Vid provtagningen ska Tenax TA 
(för analys av flyktiga organiska föreningar) och DNPH-rör (för analys av formaldehyd) exponeras i kammaren 
under en timme. VOC-utsläppen fastnar på Tenax TA-adsorbentrören och analyseras därefter med hjälp av termisk 
desorption och gaskromatografi med MS i enlighet med ISO 16000-6 eller likvärdiga provmetoder. 

Resultaten uttrycks semikvantitativt som toluenekvivalenter. Alla specificerade enskilda analyter som uppvisar en 
koncentration på ≥ 1 μg/m3 ska redovisas. Totalvärdet för VOC är summan av alla analyter som uppvisar 
koncentrationer på ≥ 1 μg/m3 och som eluerar inom ”retentionsfönstret” från n-hexan (C6) till n-hexadekan (C16), 
båda dessa inkluderade. Med summan av alla detekterbara föreningar klassificerade som kategori C1A eller C1B 
enligt förordning (EG) nr 1272/2008 avses summan av alla detekterbara ämnen som har en koncentration på ≥ 1 
μg/m³. Om provningsresultaten visar att standardgränsvärden överskrids måste ämnesspecifik kvantifiering utföras. 
Formaldehydnivån kan bestämmas genom uppsamling av provtagningsluften på DNPH-rör och efterföljande analys 
med högupplösande vätskekromatografi (HPLC-UV) i enlighet med ISO 16000-3 eller likvärdiga provmetoder. 

 Tilldelningskriterium 3.3: Andra stoppningsmaterial av skum med låga utsläppsnivåer 

Om andra stoppningsmaterial används kan poäng också tilldelas om det kan visas att gränsvärdena för utsläpp av 
flyktiga organiska föreningar (VOC) i antingen punkt 3.1 eller punkt 3.2 efterlevs.  

Tilldelningskriterium 4: Förlängda garantiperioder 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Maximalt X extrapoäng ska tilldelas för varje extra år av garanti- och serviceavtal som erbjuds utöver minimikravet i den tekniska specifikationen (se den tekniska specifikationen ovan), enligt 
följande: 

- Minst fyra års extra garanti: x poäng. 
- Tre års extra garanti: 0,75x poäng. 
- Två års extra garanti: 0,5x poäng. 
- Ett års extra garanti: 0,25x poäng. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran som detaljerat beskriver den garantiperiod som erbjuds och som anger att garantin omfattar varornas efterlevnad av specifikationerna i 
kontraktet, vilket innefattar all angiven användning.  
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B. Upphandling av nya möbler 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Teknisk specifikation 1: Inköp av lagligt timmer för möbelproduktion 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Allt timmer som används i möbler3 som ska levereras enligt kontraktet måste ha avverkats på laglig väg i enlighet med förordning (EU) nr 995/2010 (EU:s timmerförordning)4. 

Timmer eller trävaror som inte omfattas av förordning (EU) nr 995/2010 bör antingen omfattas av Flegt-licenser, relevanta Cites-tillstånd och Cites-intyg, eller ett system för tillbörlig aktsamhet 
som har införts av anbudsgivaren och som ger information om avverkningsland, trädart, kvantitet, leverantör och efterlevnaden av relevant nationell lagstiftning. Om det identifieras en risk för 
olagligt avverkat timmer i leveranskedjan bör det i systemet för tillbörlig aktsamhet anges förfaranden för hur denna risk ska minskas. 

Kontroll: 

En försäkran om att endast timmer från lagliga källor ska användas i möblerna (se klausul om fullgörande av kontrakt 1 nedan).  

KLAUSULER OM FULLGÖRANDE AV KONTRAKT 

Klausul om fullgörande av kontrakt 1: Inköp av lagligt timmer 

(Samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier. När så är möjligt rekommenderas det att punktkontroller utförs i samarbete med den behöriga myndighet som ansvarar för genomförandet 
av förordning (EU) nr 995/2010.) 

Den upphandlande myndigheten har rätt att utföra punktkontroller för att undersöka efterlevnaden av teknisk specifikation 1 för alla eller en angiven delmängd av de möbelprodukter som 
innehåller trä som används inom ramen för kontraktet. På begäran ska leverantören tillhandahålla bevis på att EU:s timmerförordning efterlevs, enligt följande:  

I de flesta fall – när leverantören inte är det företag som för första gången släpper ut timret eller trävarorna på EU:s inre marknad utan erhåller dessa produkter från andra (definieras som en 
”handlare”5 i förordning (EU) nr 995/2010) – ska leverantören tillhandahålla följande information vad gäller timmer eller trävaror som ska kontrolleras vid punktkontrollen: 

- Uppgifter om de verksamhetsutövare eller handlare som har levererat timret och trävarorna som ska användas i möblerna. 

- Handlingar eller andra uppgifter som anger att trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen6. 

- Bevis på att de riskbedömningsförfaranden och riskreducerande förfaranden som används är i enlighet med artikel 6.1 b och c i förordning (EU) nr 995/2010. 

I de fall då leverantören för första gången släpper ut timret eller möbelprodukterna som innehåller trä på EU:s inre marknad (definieras som en ”verksamhetsutövare”7 i förordning (EU) 

                                                           
3 Gäller timmer och trävaror som omfattas av EU:s timmerförordning. 

4 Kommentar till upphandlande myndigheter om inköp av lagligt timmer: Lämpliga åtgärder bör anges i kontraktet för fall då ovanstående klausul inte följs. Råd om hur dessa krav ska tillämpas, och information om de 
övervakningsorganisationer som kan kontrollera att de följs, kan erhållas från de behöriga nationella myndigheter som listas på: 
http://ec.europa.eu/environment/forests/pdf/list_competent_authorities_eutr.pdf  
5 Med handlare avses varje fysisk eller juridisk person som i samband med kommersiell verksamhet säljer eller köper timmer eller trävaror på den inre marknaden som redan släppts ut på den 
inre marknaden. 
6 Se artikel 2 h i förordning (EU) nr 995/2010.  
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nr 995/2010), ska leverantören tillhandahålla följande information vad gäller timmer eller trävaror som omfattas av punktkontrollen: 

- En beskrivning av varje typ av timmer som används, inklusive handelsnamn, produkttyp, träslagets gängse namn och, i tillämpliga fall, dess fullständiga vetenskapliga namn. 

- Namn och adress för leverantören av timret och trävarorna. 

- Avverkningsland och i tillämpliga fall8 

i) subnationell region där timret avverkades,  

ii) avverkningskoncession, 

iii) kvantitet (uttryckt i volym, vikt eller antal enheter). 

- Handlingar eller andra uppgifter som anger att trävarorna överensstämmer med den tillämpliga lagstiftningen. 

- Bevis på att de riskbedömningsförfaranden och riskreducerande förfaranden som används är i enlighet med artikel 6.1 b och c i förordning (EU) nr 995/2010. Detta kan innefatta 
certifiering eller andra av tredje part kontrollerade system. 

Timmer som omfattas av giltiga Flegt-licenser eller relevanta Cites-tillstånd och Cites-intyg ska anses ha avverkats på lagligt sätt enligt förordning (EU) nr 995/2010. 

 

Anmärkning: Dessa kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling innehåller inte något förslag om inköp av trä från hållbart skogsbruk, av följande anledningar: 
I EU:s skogsstrategi finns en definition av hållbar skogsförvaltning. För offentlig upphandling skulle det dock krävas exakta krav, som i detalj beskriver de olika elementen i definitionen av 
hållbar skogsförvaltning. För närvarande finns det inga sådana i detalj beskrivna element på EU-nivå. 

Av den anledningen använder flera medlemsstater, i sina respektive anbudsprocesser för grön eller hållbar offentlig upphandling, egna uppsättningar av nationella kriterier för att identifiera 
träbaserade produkter som kommer från hållbart förvaltade källor. De har även olika rutiner för att fastställa huruvida certifiering eller andra tredjepartsverifierade program ger en tillräcklig 
försäkran om en hållbar skogsförvaltning. I denna situation har det än så länge inte varit möjligt att föreslå en uppsättning upphandlingskrav som innehåller harmoniserade kriterier för hållbar 
skogsförvaltning. 

Rådande konsensus bland de medlemsstater som har en aktiv upphandlingspolicy för hållbart timmer är att fristående certifieringssystem, som FSC (Forest Stewardship Council) och PEFC 
(Programme for the Endorsement of Forest Certification), generellt sett ger en tillräcklig försäkran för att de nationella kriterierna ska anses uppfyllda. Även om trä som har certifierats som 
100 % hållbart trä är önskvärt, kan detta vara svårt eller omöjligt att uppnå på grund av att a) tillgången på certifierat trä är relativt begränsad på marknaden, trots omfattade skogscertifiering 
inom EU och i andra stora produktionsområden i världen, b) det kan uppstå fluktuationer inom specifika marknadsutbud, vilket kan drabba i synnerhet små och medelstora företag som arbetar 
med ett begränsat antal leverantörer. I stället bör en nivå på minst 70 % hållbart trä vara praktiskt möjlig att uppnå.  Denna nivå stämmer även bra överens med de rådande kraven för FSC- och 
PEFC-märkning. Inte desto mindre rekommenderas myndigheter att föra en diskussion med marknaden innan anbudsinfordran skickas ut. Likaså är det viktigt att minnas att 
alternativa bevismedel i alla situationer och under alla omständigheter måste tillåtas. 

Teknisk specifikation 2: Utsläpp av formaldehyd från träbaserade skivor 

(Detta krav gäller oavsett hur stor andel, sett till vikt, som de träbaserade skivorna utgör i 
möbeln.) 

Teknisk specifikation 2: Utsläpp av formaldehyd från träbaserade skivor 

(Detta utvidgade kriterium kan anses tillföra ett mervärde om de träbaserade skivornas andel 
av möbeln, sett till vikt, överskrider 5 %.) 

                                                                                                                                                                                                                                                                                      
7 Med verksamhetsutövare avses varje fysisk eller juridisk person som släpper ut timmer eller trävaror på marknaden. 

8  Mer information finns på http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0607&from= 
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Utsläppen av formaldehyd från alla levererade träbaserade skivor som har tillverkats med 
användning av formaldehydbaserade hartser, i den form som de används i den färdiga möbeln 
(med andra ord oputsade, belagda, putsade eller fanerade), ska maximalt uppgå till E1-
tröskelvärdena för utsläpp av formaldehyd enligt definitionen i bilaga B till EN 13986.  

Kontroll: 

En försäkran ska tillhandahållas från leverantören av de träbaserade skivorna som anger att 
skivorna som levereras följer E1-utsläppsgränserna. Denna försäkran ska styrkas av 
provningsrapporter som utförts i enlighet med antingen EN 717-1, EN 717-2/EN ISO 12460-3 
eller EN 120/EN ISO 12460-59. 

Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut 
(EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt 
uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet.  

Utsläppen av formaldehyd från alla levererade träbaserade skivor som har tillverkats med 
användning av formaldehydbaserade hartser, i den form som de används i den färdiga möbeln 
(med andra ord oputsade, belagda, putsade eller fanerade), ska maximalt uppgå till 65 % av E1-
tröskelvärdena för utsläpp av formaldehyd enligt definitionen i bilaga B till EN 13986.  

Kontroll: 

En försäkran ska tillhandahållas från leverantören av de träbaserade skivorna som anger att 
skivorna som levereras ligger inom 65 % av E1-utsläppsgränserna. Denna försäkran ska stödjas 
av provningsrapporter som utförts i enlighet med antingen EN 717-1, EN 717-2/EN ISO 
12460-3 eller EN 120/EN ISO 12460-5. 

Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut 
(EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt 
uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet.  

 Teknisk specifikation 3: Restriktioner gällande beläggningsblandningar 

Beläggningsblandningar som används av möbeltillverkare för att ytbehandla 
eventuella trä- eller metallkomponenter i möbeln ska inte vara klassificerade enligt 
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1272/2008 på något av följande 
sätt: 

• Cancerogena, mutagena eller reproduktionstoxiska enligt kategori 1 eller 2. 

• Akut toxiska genom oral eller dermal tillförsel eller inandning (kategori 1 eller 2) 
eller via vattenmiljön (kategori 1). 

• Specifik organtoxiska enligt kategori 1. 

Blandningen får inte heller innehålla några tillsatser baserade på kadmium, bly, krom VI, 
kvicksilver, arsenik eller selen i koncentrationer som överskrider 0,010 viktprocent. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska ange vilka beläggningsblandningar (om några alls) som har använts för 
möbeln. Informationen ska stödjas av säkerhetsdatablad som tydligt anger faroklassificeringen 
för beläggningsblandningen (om sådan finns) och visar att blandningen inte har någon av 
följande klassificeringar:  

Fara Faroangivelse 

Cancerogen (kategori 1A, 1B eller 2) H350, H350i, H351  
Mutagen (kategori 1A, 1B eller 2) H340, H341  

                                                           
9 EN ISO 12460-3 och EN ISO 12460-5 antogs officiellt i november 2015 och ersätter standarderna EN 717-2 respektive EN 120. Det har dock endast gjorts mindre ändringar i de nya standarderna, i syfte att förbättra resultatens reproducerbarhet. För verifiering av att 

kriterierna för miljöanpassad offentlig upphandling efterlevs kan provningsrapporter som tagits fram enligt antingen de gamla eller de nya standarderna godtas. 
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Reproduktionstoxisk (kategori 1A, 1B eller 2) H360, H360F, H360D, H360FD, 
H360Fd, H360Df, H361f, H361d, 
H361fd, H362 

Akut toxisk (kategori 1 eller 2) H300, H304, H310, H330 
Specifikt organtoxisk (kategori 1) H370, H372 
Farlig för vattenmiljön (kategori 1) H400, H410 

 

Dessutom ska säkerhetsdatabladet och/eller annan dokumentation (om sådan finns) ange 
huruvida kadmium, bly, krom VI, kvicksilver, arsenik eller selen förekommer i koncentrationer 
som överskrider 0,010 viktprocent. 

Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut 
(EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt 
uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

 Teknisk specifikation 4: Restriktioner gällande metaller 

Kadmium får inte användas vid elektroplätering av några som helst komponentdelar av metall 
som ingår i den färdiga möbeln. 

Nickel ska endast tillåtas vid elektroplätering om frisättningen av nickel från den 
elektropläterade komponentdelen understiger 0,5 µg/cm2/vecka i enlighet med EN 1811.   

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg från leverantören av komponentdelar av metall som 
anger att inga pläteringsprocesser som inbegriper kadmium eller kadmiumföreningar har 
använts för någon komponentdel av metall.  

Om nickel har använts vid elektroplätering ska anbudsgivaren tillhandahålla ett intyg från 
leverantören av komponentdelar av metall, styrkt av en provningsrapport enligt EN 1811, där 
resultaten visar att frisättningen av nickel understiger 0,5 µg/cm2/vecka. 

Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut 
(EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt 
uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

Teknisk specifikation 3: Redovisning av ämnen som finns med i Reachs 
kandidatförteckning 

Anbudsgivaren ska deklarera förekomsten av alla ämnen som finns med i Reachs 
kandidatförteckning10 och som förekommer i en koncentration som överstiger 0,1 viktprocent i 
produkten eller i någon komponentdel eller något komponentmaterial i produkten. 

Teknisk specifikation 5: Restriktioner gällande ämnen som finns med i Reachs 
kandidatförteckning 

Produkten och dess komponentdelar/komponentmaterial får inte innehålla några ämnen som 
finns med i Reachs kandidatförteckning i koncentrationer som överstiger 0,1 viktprocent.  

Kontroll: 

                                                           
10 

Kandidatförteckning över SVHC-ämnen (ämnen som inger mycket stora betänkligheter) för godkännande, som publiceras i enlighet med artikel 59.10 i Reach-förordningen https://echa.europa.eu/candidate-list-table
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Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en deklaration som identifierar de specifika ämnen i Reachs 
kandidatförteckning som förekommer i produkten, i enlighet med den senaste versionen av 
kandidatförteckningen vid publiceringsdatumet för anbudsinfordran. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran som anger att möbeln och dess 
komponentdelar/komponentmaterial inte innehåller några specifika ämnen som finns med i 
Reachs kandidatförteckning i kvantiteter som överstiger 0,1 viktprocent, i enlighet med den 
senaste versionen av kandidatförteckningen vid publiceringsdatumet för anbudsinfordran. 

Denna försäkran ska stödjas av likande försäkringar från alla leverantörer av komponentdelar11 
och komponentmaterial12 som förekommer i den färdiga produkten.  

Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut 
(EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt 
uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

 Teknisk specifikation 6: Hållbar möbelklädsel 

(gäller endast för klädda möbler)  

När material för möbelklädsel som är baserade på antingen läder, textilier eller belagd väv 
används ska de uppfylla alla de fysiska kvalitetskrav som anges i tabell 2, tabell 3 eller tabell 4 
i tillägg I, utifrån vad som är tillämpligt. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg från leverantören av läder, textilier eller belagd väv, 
beroende på vad som är tillämpligt, som styrkt av relevanta provningsrapporter visar att 
materialet för möbelklädseln uppfyller de fysiska krav för läder, textilier eller belagd väv som 
anges i tabell 2, tabell 3 respektive tabell 4 i tillägg I. 

Klädda möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens 
beslut (EU) 2016/1332, textilbaserad möbelklädsel som har tilldelats EU-miljömärket för 
textilprodukter, i enlighet med kommissionens beslut 2014/350/EU, eller möbelklädsel som har 
tilldelats annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt uppfyller de 
angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

Teknisk specifikation 4/7: Blåsmedel 

(gäller endast för stoppade möbler) 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

När skummaterial används för möbelstoppning får inte halogenerade organiska föreningar användas som blåsmedel eller hjälpblåsmedel vid tillverkningen av dessa stoppningsmaterial. 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla ett intyg från producenten av skummaterialet som styrker att sådana blåsmedel eller hjälpblåsmedel inte har använts. Stoppade möbler som har tilldelats EU-
miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut (EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt uppfyller de angivna kraven, eller 

                                                           
11 Med komponentdelar menas hårda, distinkta enheter vilkas form inte behöver ändras innan monteringen av slutprodukten i dess slutliga funktionella form. Komponentdelar kan dock byta plats vid användningen av slutprodukten.  

12 Med komponentmaterial menas ostyva material vilkas form kan ändras innan möbeln monteras ihop eller vid användning av möbeln. Uppenbara exempel är möbelklädsel- och stoppningsmaterial, men även virke kan anses vara ett komponentmaterial som sedan sågas och bearbetas till komponentdelar.   
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använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

Teknisk specifikation 5/8: Lämplighet för användning 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Möbeln ska uppfylla de krav som anges i de senaste versionerna av följande relevanta EN-standarder, som kan gälla produktens hållbarhet, dimensionskrav, säkerhet och styrka: 

(den upphandlande myndigheten kan hänvisa till specifika standarder från tillägg IV, eller andra källor, som är relevanta för den möbel som ska upphandlas) 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att alla relevanta EN-standarder efterlevs, som stöds av provningsrapporter från antingen möbeltillverkaren eller leverantörerna av 
komponentdelar/komponentmaterial, beroende på vad som är tillämpligt. Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut (EU) 2016/1332, eller annan 
relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

Teknisk specifikation 6/9: Utformning som underlättar demontering och reparation 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla tydliga instruktioner för demontering och reparation (till exempel i pappersform eller elektronisk form eller via en video) för att möjliggöra icke-förstörande 
demontering av möbeln i syfte att byta ut komponentdelar eller komponentmaterial. Instruktionerna ska tillhandahållas i fysisk form tillsammans med produkten och/eller i elektronisk form på 
tillverkarens webbplats. Demontering och utbyte ska gå att utföra med vanliga och enkla manuella verktyg och utan särskilda förkunskaper. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en manual med en sprängskiss över produkten som visar de delar som går att ta bort och byta ut. Manualen ska även ange vilka verktyg som behövs för arbetet. 
Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut (EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt uppfyller 
de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

Teknisk specifikation 7: Produktgaranti och reservdelar 

Anbudsgivaren ska lämna minst tre års garanti från det datum då produkten levereras. Garantin 
ska omfatta reparation eller utbyte och innefatta ett serviceavtal med möjlighet till upphämtning 
och återlämning eller reparation på plats. Garantin ska säkerställa att varorna fortsätter att följa 
specifikationerna i kontraktet, utan extra kostnad. 

Anbudsgivaren ska garantera att reservdelar, eller element med likvärdig funktion, finns 
tillgängliga under minst tre år från det datum då möbeln levereras. Kontaktinformation som ska 
användas för att beställa reservdelar ska tillhandahållas. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran som detaljerat beskriver den 
garantiperiod som erbjuds och som anger att garantin omfattar varornas efterlevnad av 
specifikationerna i kontraktet, vilket innefattar all angiven användning. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran som anger att kompatibla reservdelar kommer 
att finnas tillgängliga för den upphandlande myndigheten, antingen direkt eller via en 

Teknisk specifikation 10: Produktgaranti och reservdelar 

Anbudsgivaren ska lämna minst fem års garanti från det datum då produkten levereras. 
Garantin ska omfatta reparation eller utbyte och innefatta ett serviceavtal med möjlighet till 
upphämtning och återlämning eller reparation på plats. Garantin ska säkerställa att varorna 
fortsätter att följa specifikationerna i kontraktet, utan extra kostnad. 

Anbudsgivaren ska garantera att reservdelar, eller element med likvärdig funktion, finns 
tillgängliga under minst fem år från det datum då möbeln levereras. Kontaktinformation som 
ska användas för att beställa reservdelar ska tillhandahållas. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran som detaljerat beskriver den 
garantiperiod som erbjuds och som anger att garantin omfattar varornas efterlevnad av 
specifikationerna i kontraktet, vilket innefattar all angiven användning. 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran som anger att kompatibla reservdelar kommer 
att finnas tillgängliga för den upphandlande myndigheten, antingen direkt eller via en 
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tjänsteleverantör.  

Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut 
(EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt 
uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

tjänsteleverantör.  

Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut 
(EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt 
uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

TILLDELNINGSKRITERIER 

Tilldelningskriterium 1: Utsläpp av formaldehyd från träbaserade skivor 

Poäng ska tilldelas om utsläppen av formaldehyd från alla träbaserade skivor som används i 
möbeln kan visas uppgå till maximalt 65 % av E1-tröskelvärdena för formaldehydutsläpp, 
enligt definitionen i bilaga B till EN 13986.  

Kontroll: 

Det ska visas att utsläppen uppgår till maximalt 65 % av E1-utsläppsgränserna på motsvarande 
sätt som i teknisk specifikation 2 ovan.  

Tilldelningskriterium 1: Utsläpp av formaldehyd från träbaserade skivor 

Poäng ska tilldelas om utsläppen av formaldehyd från alla träbaserade skivor som används i 
möbeln kan visas uppgå till maximalt 50 % av E1-tröskelvärdena för formaldehydutsläpp, 
enligt definitionen i bilaga B till EN 13986.  

Kontroll: 

Det ska visas att utsläppen uppgår till maximalt 50 % av E1-utsläppsgränserna på motsvarande 
sätt som i teknisk specifikation 2 ovan.  

Tilldelningskriterium 2: Märkning av plastdelar 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Poäng ska tilldelas när plastdelar med större vikt än 100 g märks upp i enlighet med EN ISO 11469 och EN ISO 1043 (del 1–4). De bokstäver som används vid märkningen ska vara minst 2,5 
mm höga.  

Om fyllmedel, flamskyddsmedel eller mjukgörare avsiktligt har blandats i plasten i större proportion än 1 viktprocent ska förekomsten av dessa ämnen också framgå av märkningen, i enlighet 
med EN ISO 1043, del 2–4.  

I undantagsfall kan plastdelar på över 100 g tillåtas förbli omärkta. Detta gäller i följande fall: 

• Märkning skulle påverka plastdelens prestanda eller funktionalitet på ett negativt sätt. 

• Det är inte tekniskt möjligt att märka delen på grund av den produktionsmetod som används. 

• Delen kan inte märkas eftersom det inte finns någon lämplig yta som är tillräckligt stor för att märkningen ska vara läsbar och kunna identifieras av ett återvinningsföretag. 

I de ovan nämnda fallen, då delar inte behöver märkas, ska närmare uppgifter om polymertypen och eventuella tillsatser, enligt kraven i EN ISO 11469 och EN ISO 1043 (del 1–4), 
tillhandahållas i skriftlig form. 

Bedömning och kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att detta kriterium efterlevs och lista alla plastdelar i möbeln som väger mer än 100 g samt ange om dessa är märkta enligt 
EN ISO 11469 och EN ISO 1043 (del 1–4) eller inte.  

Märkningen av plastdelarna ska vara väl synlig vid visuell granskning av delarna. Däremot behöver inte märkningen vara väl synlig när möbeln är färdigmonterad.  

Om det finns plastdelar med en vikt på över 100 g som inte är märkta ska anbudsgivaren tillhandahålla en motivering och relevant information. 

Möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens beslut (EU) 2016/1332, eller annan relevant miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt uppfyller 
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de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 

 Tilldelningskriterium 3: Möbelklädsel med låga nivåer av kemikalierester 

(gäller endast för klädda möbler) 

Poäng ska tilldelas när materialet för möbelklädseln, på relevant sätt, kan visas efterleva 
gränsvärdena för begränsade arylaminer, extraherbara tungmetaller och fri formaldehyd, enligt 
beskrivningen nedan. 

För textilier och belagd väv: 

• Inga begränsade arylaminer (se tillägg II) i koncentrationer som överstiger 30 mg/kg 
(gränsen gäller för varje enskild amin), i enlighet med EN ISO 14362-1 och 14362-3. 

• Fri och delvis hydrolyserbar formaldehyd ≤ 75 mg/kg, i enlighet med EN ISO 14184-1. 

• Extraherbara tungmetaller som fastställs enligt EN ISO 105-E04 ska ligga under följande 
gränsvärden (i mg/kg): antimon ≤ 30,0; arsenik ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; krom ≤ 2,0; kobolt 
≤ 4,0; koppar ≤ 50,0; bly ≤ 1,0; kvicksilver ≤ 0,02 och nickel ≤ 1,0. 

För läder: 

• Inga begränsade arylaminer (se tillägg II) i koncentrationer som överstiger 30 mg/kg 
(gränsen gäller för varje enskild amin), i enlighet med EN ISO 17234-1 och EN ISO 
17234-2. 

• Nivån av krom VI får inte överstiga 3 mg/kg enligt EN ISO 17075 (detekteringsgräns). 

• Fri och delvis hydrolyserbar formaldehyd ≤ 300 mg/kg, i enlighet med EN ISO 17226-1. 

• Extraherbara tungmetaller som fastställs enligt EN ISO 17072-1 ska ligga under följande 
gränsvärden (i mg/kg): antimon ≤ 30,0; arsenik ≤ 1,0; kadmium ≤ 0,1; krom ≤ 200,0; 
kobolt ≤ 4,0; koppar ≤ 50,0; bly ≤ 1,0; kvicksilver ≤ 0,02 och nickel ≤ 1,0. 

Kontroll:  

Poäng ska tilldelas till anbudsgivare som tillhandahåller en försäkran att materialet för 
möbelklädseln, bestående av läder, textilier eller belagd väv, efter vad som är tillämpligt, 
efterlever de ovanstående gränsvärdena. Detta ska stödjas av resultat från provningar enligt 
relevanta provningsmetoder, som antingen har beställts av anbudsgivaren själv eller av 
materialleverantören.  

Klädda möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med kommissionens 
beslut (EU) 2016/1332, textilier som har tilldelats EU-miljömärket för textilprodukter, i 
enlighet med kommissionens beslut 2014/350/EU eller möbelklädsel som har tilldelats annan 
miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) som direkt uppfyller de angivna kraven, eller 
använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla kriteriet. 
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Tilldelningskriterium 4: Möbler med låga utsläpp av flyktiga organiska föreningar  

(gäller endast för klädda/stoppade möbler) 

Poäng ska tilldelas när det kan visas att de totala utsläppen av flyktiga organiska föreningar 
(TVOC) från hela den klädda/stoppade möbeln (till exempel fåtöljer, soffor eller kontorsstolar), 
eller vid provning av enbart klädsel-/stoppningsmaterialet (när detta anses vara den viktigaste 
källan till utsläpp av flyktiga organiska föreningar från möbeln (till exempel för läder eller 
belagd väv)), uppgår till provkammarkoncentrationer av TVOC på mindre än 500 µg/m3 efter 
28 dagars provning enligt ISO 16000 eller likvärdiga standarder, vid följande belastnings- och 
ventilationsgrader: 

Provad enhet Provkammarvolym och 
belastningsgrad Ventilationsgrad 

Fåtöljer och soffor Provkammarvolym på 2–10 m3, där 
åtminstone 25 % av volymen upptas av 

produkten 

4,0 m3/tim 

Kontorsstolar 2,0 m3/tim 

Material för möbelklädsel 
av läder eller belagd väv 

Provkammarvolym på ≥ 20 l 
(belastningsgrad kopplad till 

ventilationsgrad) 
1,5 m3/m2/tim 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en kopia av en provningsrapport från ett kammarprov som 
har utförts i enlighet med kraven i standarderna i ISO 16000-serien eller likvärdiga standarder. 
Om provkammarens koncentrationsgräns som är specificerad för 28 dagar kan uppnås tidigare 
får provningen avbrytas i förtid.  

Anbudsgivaren ska tydligt ange om provningen utfördes på hela möbeln eller endast på 
definierade komponentmaterial.   

Klädda/stoppade möbler som har tilldelats EU-miljömärket för möbler, i enlighet med 
kommissionens beslut (EU) 2016/1332, eller annan miljömärkning av typ I (enligt ISO 14024) 
som uppfyller de angivna kraven, eller använder likvärdiga metoder, ska bedömas uppfylla 
kriteriet. 

Tilldelningskriterium 3/5: Förlängda garantiperioder 

(samma krav för kärnkriterier och utvidgade kriterier) 

Maximalt X extrapoäng ska tilldelas för varje extra år av garanti- och serviceavtal som erbjuds utöver minimikravet i den tekniska specifikationen (se teknisk specifikation 7/10 ovan), enligt 
följande: 

- Minst fyra års extra garanti: x poäng. 
- Tre års extra garanti: 0,75x poäng. 
- Två års extra garanti: 0,5x poäng. 
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- Ett års extra garanti: 0,25x poäng. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en skriftlig försäkran som detaljerat beskriver den garantiperiod som erbjuds och som anger att garantin omfattar varornas efterlevnad av specifikationerna i 
kontraktet, vilket innefattar all angiven användning. 

 Tilldelningskriterium 6: Stoppningsmaterial med låga nivåer av kemikalierester13 

(gäller endast för stoppade möbler) 

När latexskum används som stoppningsmaterial i möbelstoppning ska poäng tilldelas om 
skummet uppfyller de krav för klorfenoler, tungmetaller, bekämpningsmedel och butadien som 
anges i tabell 7 i tillägg III, i enlighet med motsvarande provningsmetod (A–D) som anges i 
samma tabell. 

När polyuretanskum används som stoppningsmaterial i möbelstoppning ska poäng tilldelas om 
skummet uppfyller de krav för tungmetaller, mjukgörare, toluendiamin (TDA), 4,4'-
diaminodifenylmetan (MDA), tennorganiska föreningar och andra specifika ämnen som anges i 
tabell 8 i tillägg III, i enlighet med motsvarande provningsmetod (A–E) som anges i samma 
tabell. 

Om andra stoppningsmaterial används ska poäng tilldelas om det kan visas att de gränsvärden 
för kemikalierester som anges i antingen tabell 7 eller tabell 8 i tillägg III efterlevs.  

Kontroll:  

För latexskum (eller andra stoppningsmaterial):  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att detta kriterium efterlevs, som stöds av 
provningsrapporter som tagits fram enligt följande metoder:  

A. I fråga om klorfenoler ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från 
följande provningsförfarande redovisas: Ett prov på 5 g mals och klorfenoler extraheras i form 
av fenol (PCP), natriumsalt (SPP) eller estrar. Extraktet analyseras med gaskromatografi (GC). 
Detekteringen ska utföras med masspektrometer eller elektroninfångningsdetektor (ECD).  

B. I fråga om tungmetaller ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från 
följande provningsförfarande redovisas: Ett malt provmaterial elueras i enlighet med DIN 
38414-S4, eller likvärdigt förfarande, i förhållandet 1:10. Det filtrat som erhålls passeras genom 
ett membranfilter på 0,45 μm (vid behov med hjälp av tryckfiltrering). Halten av tungmetaller i 
den erhållna lösningen bestäms genom optisk emissionsspektroskopi med induktivt kopplad 
plasma (ICP-OES), även kallat atomemissionsspektrometri med induktivt kopplad plasma 
(ICP-AES), eller genom atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller kallångsteknik.  

C. I fråga om bekämpningsmedel ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten 
från följande provningsförfarande redovisas: Ett prov på 2 g extraheras i ett ultraljudsbad med 

                                                           
13 Observera att provningskraven gällande kemikalierester för latexskum och polyuretanskum har fastställts genom frivilliga program som hanteras av branschen själv, som EuroLatex ECO Standard och CertiPUR. När detta skrivs anses dessa program ge en tillräcklig försäkran.   
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en hexan-/diklormetanblandning (85/15). Extraktet tvättas genom skakning med acetonitril eller 
genom adsorptionskromatografi med florisil. Mätning och kvantifiering sker genom 
gaskromatografi med detektion på en elektroninfångningsdetektor eller genom gaskromatografi 
kopplad till masspektrometri. Provning för bekämpningsmedel krävs för latexskum som består 
av minst 20 % naturlatex. 

D. I fråga om butadien ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från följande 
provningsförfarande redovisas: Efter att latexskummet malts och vägts utförs headspace-
provtagning. Butadienhalten fastställs genom gaskromatografi med flamjoniseringsdetektion. 

För polyuretanskum (eller andra stoppningsmaterial): 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att detta kriterium efterlevs, som stöds av 
provningsrapporter som visar att gränsvärdena i tabell 8 i tillägg III följs. För metoderna B, C, 
D och E ska provet vara ett samlingsprov bestående av sex delprover som tas på ett djup på 
högst 2 cm från ytorna på det material som ska skickas till det aktuella laboratoriet.  

A. I fråga om ftalater och andra specifika ämnen som listas i tabell 8 i tillägg III ska 
anbudsgivaren tillhandahålla en försäkran, med stöd av intyg från leverantörerna av skummet, 
som bekräftar att ämnena inte har tillsatts avsiktligt till skummets sammansättning. 

B. I fråga om tungmetaller ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från 
följande provningsförfarande redovisas: Ett malt provmaterial elueras i enlighet med DIN 
38414-S4, eller likvärdigt förfarande, i förhållandet 1:10. Det filtrat som erhålls passeras genom 
ett membranfilter på 0,45 μm (vid behov med hjälp av tryckfiltrering). Halten av tungmetaller i 
den erhållna lösningen bestäms genom atomemissionsspektrometri med induktivt kopplad 
plasma (ICP-AES eller ICP-OES) eller genom atomabsorptionsspektrometri med hydrid- eller 
kallångsteknik.  

C. I fråga om den totala mängden mjukgörare ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där 
resultaten från följande provningsförfarande redovisas: Extraktion utförs med en validerad 
metod, som subsonisk extraktion av 0,3 g av provet i en vial med 9 ml t-butylmetyleter under 
en timme följt av bestämning av ftalater genom gaskromatografi (GC) med masselektiv 
detektion baserad på selektiv jonanalys (SIM-inställning). 

D. I fråga om TDA och MDA ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där resultaten från 
följande provningsförfarande redovisas: Extraktion av 0,5 g samlingsprov i en 5 ml-spruta ska 
utföras med 2,5 ml 1-procentig lösning av ättiksyra i vatten. Sprutan ska tömmas och vätskan 
åter sugas upp i sprutan. Detta upprepas 20 gånger, varefter det slutliga extraktet behålls för 
analys. Ytterligare 2,5 ml 1-procentig lösning av ättiksyra i vatten tillsätts sedan i sprutan och 
ytterligare 20 cykler upprepas. Därefter blandas detta extrakt med det första och späds till 10 ml 
i en volumetrisk flaska med ättiksyra. Extrakten ska analyseras med högupplösande 
vätskekromatografi (HPLC-UV) eller HPLC-MS. Om det finns misstanke om att störningar 
förekommit under en HPLC-UV-analys ska en ny analys med metoden högupplösande 
vätskekromatografi - masspektrometri (HPLC-MS) utföras. 
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E. I fråga om tennorganiska föreningar ska anbudsgivaren tillhandahålla en rapport där 
resultaten från följande provningsförfarande redovisas: Ett samlingsprov på 1–2 g blandas med 
minst 30 ml extraktionsmedel under en timme i ett ultraljudsbad i rumstemperatur. 
Extraktionsmedlet ska vara en blandning med följande sammansättning: 1 750 ml metanol + 
300 ml ättiksyra + 250 ml buffertlösning (pH 4,5). Buffertlösningen ska bestå av 164 g 
natriumacetat i 1 200 ml vatten och 165 ml ättiksyra, som späds med vatten till en volym på 
2 000 ml. Efter extraktionen derivatiseras alkyltennföreningarna genom tillsats av 100 µl 
natriumtetraetylborat löst i tetrahydrofuran (THF) (200 mg/ml THF). Derivatet extraheras med 
n-hexan varefter provet genomgår ett andra extraktionsförfarande. De båda hexanextrakten 
kombineras och används för bestämning av de organiska tennföreningarna genom 
gaskromatografi med masselektiv detektion i SIM-inställning. 

 Tilldelningskriterium 7.1 Stoppningsmaterial av latexskum med låga utsläppsnivåer14 

(gäller endast för stoppade möbler) 

När latexskum används som stoppningsmaterial i möbelstoppning ska poäng tilldelas om 
skummet uppfyller de krav för utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) som listas 
nedan. 

 

Ämne Gränsvärde (mg/m3) 
1,1,1-trikloretan 0,2 
4-fenylcyklohexen 0,02 
Formaldehyd 0,01 
Nitrosaminer* 0,001 
Styren 0,01 
Tetrakloretylen 0,15 
Toluen 0,1 
Trikloretylen 0,05 
Vinylklorid 0,0001 
Vinylcyklohexen 0,002 
Aromatiska kolväten (totalt) 0,3 
VOC (totalt) 0,5 
* N-nitrosodimetylamin (NDMA), N-nitrosodietylamin (NDEA), N-nitrosometyletylamin (NMEA), 
N-nitrosodi-i-propylamin (NDIPA), N-nitrosodi-n-propylamin (NDPA), N-nitrosodi-n-butylamin 
(NDBA), N-nitrosopyrrolidin (NPYR), N-nitrosopiperidin (NPIP), N-nitrosomorfolin (NMOR). 

 

Kontroll: 

                                                           
14 Observera att provningskraven gällande flyktiga organiska föreningar (VOC) för latexskum och polyuretanskum har fastställts genom frivilliga program som hanteras av branschen själv, som EuroLatex ECO Standard och CertiPUR. När detta skrivs anses dessa program ge en tillräcklig 

försäkran.    
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Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att detta kriterium efterlevs, som stöds av en 
provningsrapport som presenterar resultaten från provning med emissionskammare i enlighet 
med ISO 16000-9 eller likvärdiga prov.  

Det förpackade provet ska förvaras i rumstemperatur i minst 24 timmar. Därefter ska provet 
packas upp och omedelbart föras över till provkammaren. Provet placeras på en hållare som 
möjliggör luftkontakt från alla sidor. Klimatförhållandena ska vara anpassade enligt ISO 
16000-9. För att analysresultaten ska vara jämförbara ska den ytspecifika ventilationsgraden (q 
= n/l) vara 1. Ventilationsgraden ska ligga inom intervallet 0,5–1. Luftprovtagning ska utföras 
24 ± 1 timmar efter det att provet placerats i kammaren. Vid provtagningen ska DNPH-rör (för 
analys av formaldehyd och andra aldehyder) och Tenax TA (för andra flyktiga organiska 
föreningar) exponeras i kammaren under en timme. Provtagningen kan ta längre tid för andra 
föreningar men ska vara slutförd inom 30 timmar.  

Analysen av formaldehyd och andra aldehyder ska uppfylla kraven i standarden ISO 16000-3 
eller likvärdiga provmetoder. Om inget annat anges ska analysen av andra flyktiga organiska 
föreningar uppfylla kraven i standarden ISO 16000-6.  

Analysen av nitrosaminer ska utföras genom gaskromatografi med termoenergi-analysator 
(GC-TEA), i enlighet med metoden BGI 505-23 (tidigare: ZH 1/120.23) eller en likvärdig 
metod. 

 

 
Tilldelningskriterium 7.2: Stoppningsmaterial av polyuretanskum med låga 
utsläppsnivåer 

(gäller endast för stoppade möbler) 

När polyuretanskum används som stoppningsmaterial i möbelstoppning ska poäng tilldelas om 
skummet uppfyller de krav för utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) som listas 
nedan. 

 

Ämne (CAS-nummer) Gränsvärde (mg/m3) 
Formaldehyd (50-00-0) 0,01 
Toluen (108-88-3) 0,1 
Styren (100-42-5) 0,005 
Varje enskild detekterbar förening klassificerad som 
kategori C1A eller C1B enligt Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1272/2008 

0,005 

Summan av alla detekterbara föreningar klassificerade 
som kategori C1A eller C1B enligt förordning (EG) 
nr 1272/2008 

0,04 

Aromatiska kolväten 0,5 
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VOC (totalt) 0,5 

Kontroll: 

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en försäkran om att detta kriterium efterlevs, som stöds av 
provningsresultat som visar att de gränsvärden som anges i tabell 10 efterlevs. Kombinationen 
provstycke/provkammare ska vara endera av följande:  

 Ett provstycke med dimensionerna 25 × 20 × 15 cm placeras i en provkammare på 0,5 m3. 

 Två provstycken med dimensionerna 25 × 20 × 15 cm placeras i en provkammare på 1,0 m3. 

Skumprovet placeras på botten av en emissionskammare och konditioneras i tre dygn vid 23 °C 
och 50 % relativ luftfuktighet, med ett luftväxlingsflöde n på 0,5 per timme och en 
kammarbelastning L på 0,4 m2/m3 (= total exponerad provyta i förhållande till kammarens 
dimensioner, borträknat tätningslister och baksida) i enlighet med ISO 16000-9 och ISO 16000-
11 eller likvärdiga prov.  

Provtagning ska utföras 72 ± 2 timmar efter det att provet placerats i kammaren. Vid 
provtagningen ska Tenax TA (för analys av flyktiga organiska föreningar) och DNPH-rör (för 
analys av formaldehyd) exponeras i kammaren under en timme. VOC-utsläppen fastnar på 
Tenax TA-adsorbentrören och analyseras därefter med hjälp av termisk desorption och 
gaskromatografi med MS i enlighet med ISO 16000-6 eller likvärdiga provmetoder. 

Resultaten uttrycks semikvantitativt som toluenekvivalenter. Alla specificerade enskilda 
analyter som uppvisar en koncentration på ≥ 1 μg/m3 ska redovisas. Totalvärdet för VOC är 
summan av alla analyter som uppvisar koncentrationer på ≥ 1 μg/m3 och som eluerar inom 
”retentionsfönstret” från n-hexan (C6) till n-hexadekan (C16), båda dessa inkluderade. Med 
summan av alla detekterbara föreningar klassificerade som kategori C1A eller C1B enligt 
förordning (EG) nr 1272/2008 avses summan av alla detekterbara ämnen som har en 
koncentration på ≥ 1 μg/m³. Om provningsresultaten visar att standardgränsvärden överskrids 
måste ämnesspecifik kvantifiering utföras. Formaldehydnivån kan bestämmas genom 
uppsamling av provtagningsluften på DNPH-rör och efterföljande analys med högupplösande 
vätskekromatografi (HPLC-UV) i enlighet med ISO 16000-3 eller likvärdiga provmetoder. 

 Tilldelningskriterium 7.3: Andra stoppningsmaterial av skum med låga utsläppsnivåer 

Om andra stoppningsmaterial används kan poäng också tilldelas om det kan visas att 
gränsvärdena för utsläpp av flyktiga organiska föreningar (VOC) i antingen punkt 7.1 eller 
punkt 7.2 efterlevs. 
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C. Upphandling av tjänster för hantering av möbler vid livscykelns slut 

Kärnkriterier Utvidgade kriterier 

TEKNISKA SPECIFIKATIONER 

Teknisk specifikation 1: Insamling och återanvändning av befintliga möbler 

En bedömning av skicket på de möbler som ska samlas in ska tillhandahållas av den 
upphandlande myndigheten i anbudsinfordran. Där kan även definieras ett minimimål för 
återanvändning som ska uppnås (till exempel 50 % av de insamlade möblerna). Av hygieniska 
skäl ska madrasser inte räknas med i eventuella minimimål för återanvändning. 

Anbudsgivaren ska samla in möblerna direkt från en plats som specificeras av den 
upphandlande myndigheten och tillhandahålla en återanvändnings- och återvinningstjänst för 
möbler som har nått slutet på sin användbara livslängd.  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en beskrivning av hur möblernas livslängd ska förlängas 
genom att de förbereds för återanvändning. 

För möbler eller möbeldelar som inte anses lämpliga för återanvändning, och baserat på den 
upphandlande myndighetens kunskap om lämpliga återvinningsanläggningar i regionen, ska ett 
av följande alternativ väljas: 

Alternativ a. Möbler eller möbeldelar som inte går att återanvända ska demonteras till olika 
materialströmmar, som minimum plast, metall, textilier och trä, innan de skickas vidare till olika 
återvinningsanläggningar15. Eventuella resterande material ska skickas till anläggningar för 
energiåtervinning, när sådana finns att tillgå på regional nivå. 

Alternativ b. Metalldelar från möbler eller möbeldelar som inte går att återanvända ska 
återvinnas och resten av möblerna ska skickas till anläggningar för energiåtervinning, när 
sådana finns att tillgå på regional nivå. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om hur insamlingen av möblerna ska 
gå till, liksom om de metoder som ska användas för återanvändning och återvinning. I 
informationen ska ingå detaljerade uppgifter om alla parter som är involverade i 
återanvändningen och återvinningen av möblerna.  

Teknisk specifikation 1: Insamling och återanvändning av befintliga möbler 

En bedömning av skicket på de möbler som ska samlas in ska tillhandahållas av den 
upphandlande myndigheten i anbudsinfordran. Där kan även definieras ett minimimål för 
återanvändning som ska uppnås (till exempel 50 % av de insamlade möblerna). Av hygieniska 
skäl ska madrasser inte räknas med i eventuella minimimål för återanvändning. 

Anbudsgivaren ska samla in möblerna direkt från en plats som specificeras av den 
upphandlande myndigheten och tillhandahålla en återanvändnings- och återvinningstjänst för 
möbler som har nått slutet på sin användbara livslängd.  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla en beskrivning av hur möblernas livslängd ska förlängas 
genom att de förbereds för återanvändning. 

Möbler eller möbeldelar som inte går att återanvända ska demonteras till olika 
materialströmmar, som minimum plast, metall, textilier och trä, innan de skickas vidare till 
olika återvinningsanläggningar16. Eventuella resterande material ska skickas till anläggningar 
för energiåtervinning, när sådana finns att tillgå på regional nivå. 

Kontroll:  

Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om hur insamlingen av möblerna ska 
gå till, liksom om de metoder som ska användas för återanvändning och återvinning. I 
informationen ska ingå detaljerade uppgifter om alla parter som är involverade i 
återanvändningen och återvinningen av möblerna.  

Tilldelningskriterium 1: Högre satta mål för återanvändning 

Poäng ska tilldelas till anbudsgivare som erbjuder högre återanvändningsnivåer är de som anges i den tekniska specifikationen. 

Kontroll: Anbudsgivaren ska tillhandahålla detaljerad information om hur den högre satta återanvändningsnivån ska uppnås. 

                                                           
15 Alla återvinningsanläggningar ska ha tillstånd för sin verksamhet i enlighet med artikel 23 i direktiv 2008/98/EG.

   

16 Se fotnot 15.   
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3 LIVSCYKELKOSTNADER  
Möbler som omfattas av EU:s kriterier för miljöanpassad offentlig upphandling har praktiskt taget inga löpande 
kostnader. Därför är det möblernas livslängd som har den allra största påverkan på livscykelkostnaderna. Det är 
viktigt att välja hållbara och motståndskraftiga material, men ännu viktigare är kanske att komponentdelar och 
komponentmaterial kombineras på ett sådant sätt att de bildar en robust produkt som passar bra för reparation 
eller renovering. Det bästa sättet att säkerställa att den upphandlade produkten lever upp till detta är att kräva att 
den följer relevanta tekniska EN-standarder och att inkludera minimikrav på garanti. På grund av de ökade 
riskerna och det större ansvaret, innebär dock utökade garantier ofta att priset blir högre. Huruvida en utökad 
garanti är av intresse eller inte beror på produktens egenskaper och vad den ska användas till. Faktorer att titta 
på är om den har rörliga delar, ska användas utomhus etc.   

Enligt Bartlett17 är den normala livslängden för kontorsmöbler i Storbritannien 9–12 år, trots att möblerna ofta 
har konstruerats för betydligt längre funktionella livslängder. Att kontorsmöbler i många fall slutar användas i 
förtid beror ofta på företagsbeslut om att nyinreda eller flytta kontor, och följden blir att fullt fungerande möbler 
kasseras av estetiska skäl. Behov av nya möbler inom en offentlig verksamhet kan, generellt sett, bero på något 
av följande:  

• Nya lokaler/ny personal eller utökning av befintliga lokaler.  

• De gamla möblerna lever inte upp till kraven efter renovering av befintliga offentliga byggnader (till 
exempel fel färg, form eller storlek).  

• De gamla möblerna är i dåligt skick (skadade möbler som inte längre är säkra och/eller fullt 
fungerande). 

I de båda senare fallen kan det vara möjligt att renovera de befintliga möblerna i stället för att köpa helt nya 
produkter. Nyligen (i juni 2014) publicerade de brittiska myndigheterna den senaste versionen av deras 
vägledande dokument för upphandling av möbler. Enligt anekdotiska bevis innebär renovering av befintliga 
möbler tydliga och betydande ekonomiska besparingar jämfört med att köpa likvärdiga nya möbler. Konkreta 
data över de faktiska kostnadsbesparingarna vid renovering av möbler är dock svåra att hitta. Walsh18 
uppskattade besparingarna till 25–50 % och de brittiska myndigheterna har publicerat följande uppgifter som en 
vägledning: 

Tabell 1. Uppskattat genomsnittligt enhetspris för nya, återanvända respektive renoverade möbler19 

 Skrivbord (₤) Stolar (₤) Hyllor (₤) Hurtsar (₤) 

Cirkapris, ny produkt 209 122 100 107 
Cirkapris, återanvänd produkt (uppskattat pris)  105 86 50 53 
Cirkapris, renoverad produkt (uppskattat pris) 84 49 40 43 

Marknaderna för begagnade kontorsmöbler av god kvalitet drivs ofta av handlare och auktionsföretag20, medan 
ideella organisationer vanligtvis arbetar med begagnade möbler av lägre kvalitet. Ingen av dessa typer av 
leverantörer har goda förutsättningar för att lämna anbud vid en anbudsinfordran.   

Baserat på de indikativa priserna ovan är det tydligt att kostnadsbesparingar på upp till 50 % kan uppnås. Det 
största hindret för tillväxt inom möbelrenoveringssektorn i EU verkar vara en bristande efterfrågan från 
marknaden. Det är även viktigt att ha i åtanke att möbelrenoveringar är mest intressanta för möbler som är dyra 

                                                           
17    

Bartlett, 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, 2009.  
18 

Walsh, 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, 2011. Se www.remanufacturing .org.uk 

   
19 

Revised Government Buying Standards for Furniture (konsekvensbedömning för offentlig upphandling av möbler i 
Storbritannien): 
https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/341462/Furniture_GBS_impact_assessment_
1407.pdf  

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

Mer information finns på: www.remanufacturing.org
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och av hög kvalitet, till exempel kontorsmöbler för yrkesbruk, och att även om enklare renoveringsuppgifter kan 
utföras av tekniker på plats kan andra uppgifter kräva transport av möbeln till en verkstad.  
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TILLÄGG I. Hållbarhetskrav för läder, textilier och belagd väv  
Kraven för möbelklädsel av god fysisk kvalitet definieras i tabellerna 2, 3 och 4 nedan. 

Tabell 2. Fysiska krav för lädermaterial som används till möbelklädsel (hämtade från tabellerna 1 och 2 i EN 13336) 

Grundläggande 
egenskaper 

Provningsmetod 
Rekommenderade värden 

Nubuck, mocka och anilinfärgat 
läder* 

Semianilinfärgat läder* 
Belagt, täckfärgat och 

annat läder* 

pH och ∆pH EN ISO 4045 ≥ 3,5 (om pH ≤ 4,0 ska ∆pH vara ≤ 0,7) 

Rivbelastning, 
medelvärde 

EN ISO 3377-1 > 20 N 

Färghärdighet mot 
gnidning 

EN ISO 11640. 
Totalt fingertryck 1 000 g. 

 
Alkalisk konstgjord 

svettlösning enligt EN ISO 
11641. 

Aspekter som ska 
utvärderas 

Färgändring av lädret och anfärgning på filt Färgändring av lädret och anfärgning på filt; ingen ändring av finishen 

med torr filt 50 cykler, ≥ 3 gråskala 500 cykler, ≥ 4 gråskala 

med våt filt 20 cykler, ≥ 3 gråskala 80 cykler, ≥ 3/4 gråskala 250 cykler, ≥ 3/4 gråskala 

med filt fuktad med 
svettlösning 

20 cykler, ≥ 3 gråskala 50 cykler, ≥ 3/4 gråskala 80 cykler, ≥ 3/4 gråskala 

Färghärdighet mot 
artificiellt ljus 

EN ISO 105-B02 (metod 3) ≥ 3 blåskala ≥ 4 blåskala ≥ 5 blåskala 

Vidhäftning torr 
ytfinish 

EN ISO 11644 -- ≥ 2 N/10 mm 

Böjningsstyrka torr EN ISO 5402-1 
Endast för anilinfärgat läder med 

opigmenterad finish, 20 000 cykler (inga 
ytsprickor tillåts) 

50 000 cykler (inga ytsprickor tillåts) 
50 000 cykler (inga ytsprickor 

tillåts) 

Färghärdighet mot 
vattenfläckning 

EN ISO 15700 ≥ 3 gråskala (ingen permanent svällning tillåts) 

Tålighet hos ytfinish 
mot sprickbildning i 

kallt tillstånd 
EN ISO 17233 -- −15 °C (inga ytsprickor tillåts) 

Beständighet mot 
brand 

EN 1021 eller relevanta nationella standarder Godkänt 

*Definitionerna av dessa lädertyper följer EN 15987
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Tabell 3. Fysiska krav för textilier som används till möbelklädsel 

Provningsfaktor Metod 
Avtagbara och 

tvättbara klädslar 

Klädslar som inte 
är avtagbara och 

tvättbara 

Dimensionsförändringar 
vid tvätt och torkning 

Hushållstvätt: ISO 6330 + EN ISO 
5077 (tre tvättar vid temperaturer som 

anges på produkten med torkning i 
torktumlare efter varje tvättcykel) 
Kommersiell tvätt: ISO 15797 +       
EN ISO 5077 (vid minst 75 °C) 

+/− 3,0 % för vävda tyger 
+/− 6,0 % för non-woven-

material 
Ej tillämpligt 

Färghärdighet mot 
tvättning 

Hushållstvätt: ISO 105-C06 
Kommersiell tvätt: ISO 15797 +          
ISO 105-C06 (vid minst 75 °C) 

≥ nivå 3–4 för 
färgförändring 

≥ nivå 3–4 för anfärgning 
Ej tillämpligt 

Färghärdighet mot 
våtgnidning* 

ISO 105 X12 ≥ nivå 2–3 ≥ nivå 2–3 

Färghärdighet mot 
torrgnidning* 

ISO 105 X12 ≥ nivå 4 ≥ nivå 4 

Färghärdighet mot ljus ISO 105 B02 ≥ nivå 5** ≥ nivå 5** 

Tygets beständighet 
mot noppbildning 

Stickade produkter och non-woven-
produkter: ISO 12945-1 

Vävda tyger: ISO 12945-2 

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

ISO 12945-1 resultat > 
3 

ISO 12945-2 resultat > 
3 

* Gäller inte vita produkter eller produkter som varken är färgade eller tryckta. 

** Nivå 4 godkänns dock när tyger avsedda för möbelklädsel både är ljusa till färgen (standarddjup ≤ 1/12) och innehåller 
mer än 20 % ull eller andra keratinfibrer, eller mer än 20 % linne eller andra bastfibrer.  

† För ytterligare vägledning om prestandaklasser och gränsvärden hänvisas upphandlande myndigheter till EN 14465.  

 

 

 

 

Tabell 4. Fysiska krav för belagd väv som används till möbelklädsel 

Egenskap Metod Krav 
Dragstyrka  ISO 1421 CH ≥ 35 daN och TR ≥ 20 daN 
Bestämning av rivstyrka hos plastfilm och beläggning med 
byxformade provkroppar 

ISO 13937-2 CH ≥ 2,5 daN och TR ≥2 daN 

Färghärdighet mot artificiellt ljus – provning med 
Xenonbåglampa 

EN ISO 105-B02 
För inomhusmiljö ≥ 6 
För utomhusmiljö ≥ 7 

Textilier – bestämning av nötningshärdighet med 
martindaleapparat 

ISO 5470-2 ≥ 75 000 

Bestämning av beläggningens vidhäftning EN 2411 CH ≥ 1,5 daN och TR ≥ 1,5 daN 

där daN = dekanewton, CH = varp och TR = väft 
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TILLÄGG II. Begränsade arylaminer i läder, textilier och belagd väv 
Här innefattas de ämnen som förtecknas i punkt 43 i bilaga XVII till förordning (EG) nr 1907/2006 för vilka 
provning ska ske i allt färgat läder (med tillämpning av standarden EN ISO 17234) liksom i alla färgade textilier 
(med tillämpning av standarderna EN ISO 14362-1 och 14362-3). 

 

Tabell 5. Cancerogena arylaminer vilkas förekomst i textilier och läder ska bestämmas genom provning 

Arylamin  CAS-nummer  Arylamin  CAS-nummer  
4-aminobifenyl  92-67-1  3,3′-dimetyl-4,4′-

diaminodifenylmetan  
838-88-0  

Bensidin  92-87-5  4,4′-oxidianilin  101-80-4  

4-klor-o-toluidin  95-69-2  4,4′-tiodianilin  139-65-1  

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

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

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

4-kloranilin  106-47-8  4-aminoazobensen  60-09-3  

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

4,4′-diaminodifenylmetan  101-77-9  p-kresidin  120-71-8  

3,3′-diklorbensidin  91-94-1  3,3′-dimetylbensidin  119-93-7  

3,3′-dimetoxibensidin  119-90-4  4,4'-metylenbis(2-kloranilin)  101-14-4  

Ett flertal färgämnesföreningar som inte direkt omfattas av begränsningar enligt punkt 43 i bilaga XVII till 
förordning (EG) nr 1907/2006 kan vid bearbetning spjälkas till en del av de förbjudna ämnen som förtecknas i 
tabell 5 ovan. För att väsentligt minska osäkerheten kring efterlevnaden av det fastställda gränsvärdet på 30 
mg/kg för ämnena i tabell 5, rekommenderas tillverkare att undvika de färgämnen som anges i tabell 6. Detta är 
dock inte obligatoriskt. 

 

Tabell 6. Vägledande förteckning över färgämnen som kan spjälkas till cancerogena arylaminer 

Dispersionsfärger Basiska färgämnen 
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  

Syrafärgämnen 
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  

Direktfärgämnen 
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 
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 
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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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TILLÄGG III. Stoppningsmaterial med låga nivåer av kemikalierester 
Koncentrationerna i latexskummet av de ämnen som anges i tabell 7 nedan får inte överstiga de gränsvärden 
som uppges i tabellen. 

Tabell 7. Ämnen som omfattas av begränsningar i latexskum som används i material för möbelstoppning 

Grupp av ämnen Ämne 
Gränsvärde 

(ppm) 
Bedömnings- och 

kontrollkrav 

Klorfenoler 
Mono- och diklorerade fenoler (deras 

salter och estrar) 
1 A 

Andra klorfenoler 0,1 A 

Tungmetaller 

As (arsenik) 0,5 B 
Cd (kadmium) 0,1 B 

Co (kobolt) 0,5 B 
Cr (krom), totalt 1 B 

Cu (koppar) 2 B 
Hg (kvicksilver) 0,02 B 

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

Bekämpningsmedel (endast 
skum där naturlatex utgör 
minst 20 viktprocent ska 

provas).  

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 

Diklorfention 0,04 C 
Diklorvos 0,04 C 
Dieldrin 0,04 C 
Endrin 0,04 C 

Heptaklor 0,04 C 
Heptaklorepoxid 0,04 C 
Hexaklorbensen 0,04 C 

Hexaklorcyklohexan 0,04 C 
α-hexaklorcyklohexan 0,04 C 
β-hexaklorcyklohexan 0,04 C 

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

Malation 0,04 C 
Metoxiklor 0,04 C 

Mirex 0,04 C 
Parationetyl 0,04 C 

Parationmetyl 0,04 C 

Andra specifika ämnen som 
omfattas av begränsningar 

Butadien 1 D 

 

 

 

 

 

 

Koncentrationerna i polyuretanskummet av de ämnen och blandningar som anges i tabell 8 nedan får inte 
överstiga de gränsvärden som uppges i tabellen. 
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Tabell 8. Ämnen i polyuretanskum som omfattas av begränsningar 

Grupp av ämnen Ämne (förkortning, CAS-nummer, kemiskt tecken) Gränsvärde Metod 

Tungmetaller 

As (arsenik) 0,2 ppm B 
Cd (kadmium) 0,1 ppm B 

Co (kobolt) 0,5 ppm B 
Cr (krom), totalt 1,0 ppm B 
Cr VI (krom VI) 0,01 ppm B 

Cu (koppar) 2,0 ppm B 
Hg (kvicksilver) 0,02 ppm B 

Ni (nickel) 1,0 ppm B 
Pb (bly) 0,2 ppm B 

Sb (antimon) 0,5 ppm B 
Se (selen) 0,5 ppm B 

Mjukgörare 

Dibutylftalat (DBP, 84-74-2)* 
0,01 viktprocent (summan av 
alla sex ftalater i möbler för 

barn under tre år) 
*0,01 viktprocent (summan av 

fyra ftalater i alla andra möbler) 

C 

Di-n-oktylftalat (DNOP, 117-84-0)* 
Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP, 117-81-7)* 

Bensylbutylftalat (BBP, 85-68-7)* 
Diisodecylftalat (DIDP, 26761-40-0) 
Diisononylftalat (DINP, 28553-12-0) 

Ftalater i Echas kandidatförteckning** Inte avsiktligt tillsattai A 

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

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

5,0 ppm D 

Tennorganiska 
föreningar 

Tributyltenn (TBT) 50 ppb E 
Dibutyltenn (DBT) 100 ppb E 

Monobutyltenn (MBT) 100 ppb E 
Tetrabutyltenn (TeBT) – – 
Monooktyltenn (MOT) – – 

Dioktyltenn (DOT) – – 
Tricyklohexyltenn (TCHT) – – 

Trifenyltenn (TPT) – – 
Summa 500 ppb E 

Andra specifika 
ämnen som 
omfattas av 

begränsningar 

Klorerade kolväten (1,1,2,2-tetrakloretan, 
pentakloretan, 1,1,2-trikloretan, 1,1-dikloreten) 

Inte avsiktligt tillsatta A 

Klorerade fenoler (PCP, TeCP, 87-86-5) Inte avsiktligt tillsatta A 
Hexaklorcyklohexan (58-89-9) Inte avsiktligt tillsatt A 

Monometyldibromdifenylmetan (99688-47-8) Inte avsiktligt tillsatt A 
Monometyldiklordifenylmetan (81161-70-8) Inte avsiktligt tillsatt A 

Nitriter Inte avsiktligt tillsatta A 
Polybromerade bifenyler (PBB, 59536-65-1) Inte avsiktligt tillsatta A 
Pentabromdifenyleter (PeBDE, 32534-81-9) Inte avsiktligt tillsatt A 
Oktabromdifenyleter (OBDE, 32536-52-0) Inte avsiktligt tillsatt A 
Polyklorerade bifenyler (PCB, 1336-36-3) Inte avsiktligt tillsatta A 

Polyklorerade terfenyler (PCT, 61788-33-8) Inte avsiktligt tillsatta A 
Tris(2,3-dibrompropyl)fosfat (TRIS, 126-72-7) Inte avsiktligt tillsatt A 

Trimetylfosfat (512-56-1) Inte avsiktligt tillsatt A 
Tris(1-aziridinyl)fosfinoxid (TEPA, 545-55-1) Inte avsiktligt tillsatt A 

Tris(2-kloretyl)fosfat (TCEP, 115-96-8) Inte avsiktligt tillsatt A 

Dimetylmetylfosfonat (DMMP, 756-79-6) Inte avsiktligt tillsatt A 

** Med hänvisning till den senaste versionen av Echas kandidatförteckning vid tidpunkten för ansökan 

1 Med ämnen som inte är avsiktligt tillsatta menas i det här sammanhanget kemiska föreningar som förekommer i ett 
material men inte har tillsatts av tekniska skäl under produktionsprocessen. 

 .
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TILLÄGG IV. Förteckning över relevanta EN-standarder 

Tabell 9. Vägledande förteckning över EN-standarder för möbler (utarbetade av den tekniska kommittén 
för möbler CEN/TC 207). 

Standard Titel 
Stoppade möbler 

EN 1021-1 
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 1: Ignition source smouldering 
cigarette 

EN 1021-2 
Furniture - Assessment of the ignitability of upholstered furniture - Part 2: Ignition source match flame 
equivalent 

Anmärkning: Om det i nationell lagstiftning eller obligatoriska standarder ställs krav på att möbler klarar en viss nivå i fråga om 
antändlighet, måste den upphandlande myndigheten ta detta i beaktande när anbudshandlingarna tas fram. Finns det inga bindande regler 
eller standarder är inte myndigheten bunden att följa någon specifik frivillig standard.  Av de standarder som listas ovan ställs krav på en 

lägre antändlighet hos möbeln i EN 1021-2 än i EN 1021-1. Detta kan leda till användning av flamskyddande kemikalier som kan ha en 

negativ inverkan på miljön, människors hälsa, produkternas hållbarhet och produkternas kvalitet, samt medföra högre kostnader. 
Myndigheten bör därför överväga, baserat på avsedd användning och möblernas placering, vilken nivå som är nödvändig att kräva i fråga 
om antändlighet. 

Kontorsmöbler 
EN 527-1 Office furniture - Work tables and desks - Part 1: Dimensions 
EN 527-2 Office furniture - Work tables and desks - Part 2: Mechanical safety requirements 
EN 1023-2 Office furniture - Screens - Part 2: Mechanical safety requirements 
EN 1335-1 Office furniture - Office work chair - Part 1: Dimensions - Determination of dimensions 
EN 1335-2 Office furniture - Office work chair - Part 2: Safety requirements 
EN 14073-2 Office furniture - Storage furniture - Part 2: Safety requirements 

EN 14074 
 

Office furniture - Tables and desks and storage furniture - Test methods for the determination of strength 
and durability of moving parts. (Efter provning ska komponenterna vara oskadda och fortfarande fungera 
som avsett.) 

Utomhusmöbler 

EN 581-1 
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 1: General safety 
requirements 

EN 581-2 
 

Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 2: Mechanical safety 
requirements and test methods for seating 

EN 581-3 
Outdoor furniture - Seating and tables for camping, domestic and contract use - Part 3: Mechanical safety 
requirements and test methods for tables 

Sittmöbler 
EN 1022 Domestic furniture - Seating - Determination of stability 
EN 12520 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic seating 
EN 12727 Furniture - Ranked seating - Test methods and requirements for strength and durability 
EN 13759 Furniture - Operating mechanisms for seating and sofa-beds - Test methods 
EN 14703 Furniture - Links for non-domestic seating linked together in a row - Strength requirements and test methods 
EN 16139 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic seating 

Bord 
EN 12521 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for domestic tables 
EN 15372 Furniture - Strength, durability and safety - Requirements for non-domestic tables 

Köksmöbler 
EN 1116 Kitchen furniture - Co-ordinating sizes for kitchen furniture and kitchen appliances 
EN 14749 Domestic and kitchen storage units and worktops - Safety requirements and test methods 

Sängar 

EN 597-1 
Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 1: Ignition source: 
Smouldering cigarette 

EN 597-2 
Furniture - Assessment of the ignitability of mattresses and upholstered bed bases - Part 2: Ignition source: 
Match flame equivalent 

 
Anmärkning: I fråga om antändlighet, se anmärkningen rörande ”Stoppade möbler” och EN 1021-
standarderna ovan. 
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EN 716-1 Furniture - Children's cots and folding cots for domestic use - Part 1: Safety requirements 
EN 747-1 Furniture - Bunk beds and high beds - Part 1: Safety, strength and durability requirements 
EN 1725 Domestic furniture - Beds and mattresses - Safety requirements and test methods 

EN 1957 
Furniture - Beds and mattresses - Test methods for determination of functional characteristics and 
assessment criteria 

EN 12227 Playpens for domestic use - Safety requirements and test methods 

Förvaringsmöbler 
EN 16121 Non-domestic storage furniture - Requirements for safety, strength, durability and stability 

Andra typer av möbler 
EN 1729-1 Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 1: Functional dimensions 
EN 1729-2 Furniture - Chairs and tables for educational institutions - Part 2: Safety requirements and test methods 
EN 13150 Workbenches for laboratories - Dimensions, safety requirements and test methods 

EN 14434 
Writing boards for educational institutions - Ergonomic, technical and safety requirements and their test 
methods 
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TILLÄGG V. Förteckning över förkortningar som används vid märkning 
av plastdelar enligt ISO 1043 

 

Tabell 10. Symboler för homopolymera polymerer enligt ISO 1043-1 

Symbol Material Symbol Material 
Symbol Material 

CMC Karboximetylcellulosa POM Polyoximetylen, polyformaldehyd PEEKK Polyetereterketonketon 
CA Cellulosaacetat PPE Polyfenyleneter PEEST Polyesterester 

CAB Cellulosaacetatbutyrat PPS Polyfenylensulfid PEEK Polyetereterketon 
CAP Cellulosaacetatpropionat PPSU Polyfenylensulfon PEI Polyeterimid 
CN Cellulosanitrat PVAC Polyvinylacetat PEK Polyeterketon 
CP Cellulosapropionat PVAL Polyvinylalkohol PEKEKK Polyeterketoneterketonketon 

CTA Cellulosatriacetat PVB Polyvinylbutyral PEKK Polyeterketonketon 
CF Kresol-formaldehyd PVK Polyvinylkarbazol PES Polyetersulfon 
EP Epoxid, epoxi PVC Polyvinylklorid PEUR Polyeteruretan 
EC Etylcellulosa PVF Polyvinylfluorid PE Polyeten 
FF Furan-formaldehyd PVFM Polyvinylformal PI Polyimid 
PS-HI Polystyren med hög slagtålighet PVDF Polyvinylidenfluorid PIB Polyisobutylen 
MF Melamin-formaldehyd PVP Polyvinylpyrrolidon PIR Polyisocyanurat 
MC Metylcellulosa PVDC Polyvinylidenklorid PMI Polymetakrylimid 
PFA perfluoralkoxyalkanpolymer PMS Poly-α-metylstyren PP Polypropen 
PF Fenol-formaldehyd PAN Polyakrylnitril PS Polystyren 
PBAK Poly(butylakrylat) PAEK Polyaryleterketon PSU Polysulfon 
PBT Polybutentereftalat PA Polyamid PTFE Polytetrafluoreten 
PDAP Polydiallylftalat PAI Polyamidimid PUR Polyuretan 
PEOX Polyetenoxid PB Polybuten SI Silikon 
PET Polyetentereftalat PC Polykarbonate UP Omättad polyester 
PMMA Polymetylmetakrylat PCTFE Polyklortrifluoreten UF Urea-formaldehyd 
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Tabell 11. Symboler för sampolymera material enligt ISO 1043-1 

Symbol Material Symbol Material 
ABAK Akrylnitril-butadien-akrylat PEBA Polyeterblockamid 
ABS Akrylnitril-butadien-styren PESTUR Polyesteruretan 

ACS Akrylnitril-klorerad polyeten-styren PFEP Perfluor-eten-propen 
AEPDS* Akrylnitril-(eten-propen-dien)-styren PMMI Polymetylmetakryllimid 
AMMA Akrylnitrilmetylmetakrylat PMP Poly-4-metyl-penten-1 
ASA Akrylnitril-styren-akrylat SAN Styren-akrylnitril 
CFS Kasein-formaldehyd SB Styren-butadien 
E/P Eten-propen SMAH Styren-maleinsyraanhydrid 
EEAK Eten-etylakrylat SMS Styren-α-metylstyren 
EMA Eten-metylakrylsyra VCE Vinylklorid-eten 
ETFE Eten-tetrafluoreten VCEMAK Vinylklorid-eten-metylakrylat 
EVAC Eten-vinylacetat VCEVAC Vinylklorid-eten-vinylacetat 
EVOH Eten-vinylalkohol VCMAK Vinylklorid-metylakrylat 
LCP Självarmerande polymer (”Liquid crystal-polymer”) VCMMA Vinylklorid-metylmetakrylat 
MBS Metakrylat-butadien-styren VCOAK Vinylklorid-oktylakrylat 
MMABS Metylmetakrylat-akrylnitril-butadien-styren VCVAC Vinylklorid-vinylacetat 
MPF Melamin-fenol-formaldehyd VCVDC Vinylklorid-vinylidenklorid 
PAR Polyarylat   

*AEPDS kallades tidigare EDPM 
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Tabell 12. Symboler för fyllmedel och armeringsmaterial i plaster enligt ISO 1043-2 

Symbol Material [1]  Symbol Form/struktur 
B Bor  B Pärlor, kulor, granulat 
C Kol  C Flisor, spån 
D Aluminiumoxidtrihydrat  D Stoft, pulver 
E Lera  F Fibrer 
G Glas  G Krossad/mald 
K Kalciumkarbonat  H Whisker (tunn tråd) 
L Cellulosa  K Vävförstärkning 
M Mineral: metall [2]  L Skikt 
N Naturligt organiskt (bomull, sisal, hampa, lin etc.)  M Matta (tjock) 
P Glimmer  N Non-woven (tyg, tunt) 
Q Kiseldioxid  P Papper 
R Aramid  R Roving 

S 
Syntetiskt organiskt (finfördelad PTFE: polyimider eller 
värmehärdande hartser) 

 
T Talk 

S Flingor  W Trä 
T Tvinnad eller flätad väv, rep  X Ej specificerat 
V Faner  Z Övrigt (ej medtaget i listan) 
W Väv    
Y Garn    
[1] Materialen kan definieras närmare, till exempel med hjälp av sina kemiska tecken eller med ytterligare symboler som 
definieras i relevant internationell standard. 
[2] I fråga om metaller (M) måste typen av metall anges med dess kemiska tecken. 
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Tabell 13. Förkortningar använda för mjukgörare enligt ISO 1043-3 

Förkortning Gängse benämning IUPAC*-motsvarighet CAS-NR** 
ASE alkylsulfonsyraester alkylsulfonater eller alkyl-alkansulfonater uppgift saknas 
BAR butylacetylricinoleat Butyl®-12-acetoxi-oleat 140-04-5 
BBP benzylbutylftalat samma 85-68-7 

BCHP butylcyklohexylftalat samma 84-64-0 
BNP butylnonylftalat samma uppgift saknas 
BOA bensyloktyladipat bensyl-2-etylhexyladipat 3089-55-2 
BOP butyloktylftalat butyl-2-etylhexylftalat 85-69-8 
BST butylstearat samma 123-95-5 
DBA dibutyladipat samma 105-99-7 
BEP di-(2-butoxyetyl)-ftalat bis-(2-butoxyetyl)-ftalat 117-83-9 
DBF dibutylfumarat samma 105-75-9 
DBM dibutylmaleat samma 105-76-0 
UBP dibutylftalat samma 84-74-2 
DBS dibutylsebacat samma 109-43-3 
DBZ dibutylazelat samma 2917-73-9 

DCHP dicyklohexylftalat samma 84-61-7 
DCP dikaprylftalat bis(1-metylheptyll)ftalat 131-15-7 
DDP didecylftalat samma 84-77-5 

DEGDB dietylenglykoldibensoat oxidietylendibensoat 120-55-8 
DEP dietylftalat samma 84-66-2 
DHP diheptylftalat samma 3648-21-3 

DHXP dihexylftalat samma 84-75-3 
DIBA diisobutyladipat samma 141-04-8 
DIBM diisobutylmaleat samma 14234-82-3 
DIBP diisobutylftalat samma 84-69-5 
DIDA diisobutyladipat *** 27178-16-1 
DIDP diisodecylftalat *** 26761-40-0 
DIHP diisoheptylftalat som ovan 41451-28-9 

DIHXP diisohexylftalat samma 71850-09-4 
DINA diisononyladipat *** 33703-08-1 
DINP diisononylftalat *** 28553-12-0 
DIOA diisooktyladipat *** 1330-86-5 
DIOM diisooktylmaleat *** 1330-76-3 
DIOP diisooktylftalat *** 27554-26-3 
DIOS diisooktylsebacat *** 27214-90-0 
DIOZ diisooktylazelat *** 26544-17-2 
DIPP diisooktylftalat samma 605-50-5 

DMEP di-(2-metyloxietyl) bis(2-metoxietyl) 117-82-8 
DMP dimetylftalat samma 131-11-3 
DMS dimetylsebacat samma 106-79-6 
DNF dinonylfumarat samma 2787-63-5 
DMN dinonylmaleat samma 2787-64-6 
DNOP di-n-oktylftalat dioktylftalat 117-84-0 
DNP dinonylftalat samma 14103-61-8 
DNS dinonylsebacat samma 4121-16-8 
DOA dioktyl3)-adipat bis(2-etylhexyl) 3)-adipat 103-23-1 
DOIP dioktylisoftalat bis(2-etylhexyl)isoftalat 137-89-3 
DOP dioktylftalat bis(2-etylhexyl)ftalat 117-81-7 
DOS dioktylsebacat bis(2-etylhexyl)sebacat 122-62-3 

DOTP dioktyltereftalat bis(2-etylhexyl)tereftalat 6422-86-2 
DOZ dioktylazelat bis(2-etylhexyl)azelat 2064-80-4 

DPCF difenylkresylfosfat 
difenyl-x-tolyl-ortofosfat där x står för o, 

m, p eller en blandning 26444-49-5 
DPGDB di-x-propylenglykoldibensoat ej möjligt uppgift saknas 

DPOF difenyloktylfosfat 
2-etylhexyldifenylortofosfat eller 

oktyldifenylortofosfat 1241-94-7 
DPP difenylftalat samma 84-62-8 

DTDP 
diisotridecylftalat (se anmärkning 
X) *** 27253-26-5 

DUP diundecylftalat samma 3648-20-2 
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Förkortning Gängse benämning IUPAC*-motsvarighet CAS-NR** 
ELO epoxiderad linolja ej möjligt 8016-11-3 
ESO epoxidierad sojabönsolja ej möjligt 8013-07-08 
GTA glyceroltriacetat samma 102-76-1 

HNUA 
heptylnonylundecyladipat 
(=711A) ej möjligt uppgift saknas 

HNUP heptylnonylundecylftalat (=711P) ej möjligt 68515-42-4 
HXODA heptyloktyldecyladipat (=610A) ej möjligt uppgift saknas 
HXODP heptyloktyldecylftalat (=610P) ej möjligt 68515-51-5 

NUA nonylundecyladipat (=911A) ej möjligt uppgift saknas 
NUP nonylundecylftalat (=911P) ej möjligt uppgift saknas 
ODA oktyldecyladipat decyloktyladipat 110-29-2 
ODP oktyldecylftalat decyloktylftalat 68515-52-6 

ODTM n-oktyldecyltrimellitat decyloktylväte-bensen-1,2,4-trikarboxylat uppgift saknas 
PO paraffinolja ej möjligt 8012-95-1 

PPA polypropylenadipat samma uppgift saknas 
PPS polypropylensebacat ej möjligt uppgift saknas 
SOA sackarosokta-acetat sackarosoktaacetat 126-14-7 

TBAC tributyl-o-acetylcitrat samma 77-90-7 
TBEP tri-(2-butoxietyl)fosfat tris(2-butoxietyl)ortofosfat 78-51-3 
TBP tributylfosfat tributylortofosfat 126-73-8 

TCEF trikloretylfosfat tris(2-kloretyl)ortofosfat 6145-73-9 

TCF trikresylfosfat 
tri-x-tolylortofosfat där x står för o, m, p 

eller en blandning 1330-78-5 
TDBPP tri-(2,3-dibrompropyl)fosfat tris(2,3-dibrompropyl)ortofosfat 126-72-7 
TDCPP tri-(2,3-diklorpropyl)fosfat tris(2,3-diklorpropyl)ortofosfat 78-43-3 
TEAC trietyl-o-acetylcitrat samma 77-89-4 
THFO tetrahydrofurfuryloleat samma 5420-17-7 
THTM triheptyltrimellitat triheptylbensen-1,2,4-trikarboxylat 1528-48-9 

TIOTM triisooktyltrimellitat 
tris(6-metylheptyl)bensen-1,2,4-

trikarboxylat 27251-75-8 
TOF trioktylfosfat tris(2-etylhexyl)ortofosfat 78-42-2 

TOPM tetraoktylpyromellitat 
tetrakis(2-etylhexyl)bensen-1,2,45-

tetrakarboxylat 3126-80-5 

TOTM trioktyltrimelliat 
tris(2-etylhexyl)bensen-1,2,45-

tetrakarboxylat 89-04-3 
TPP trifenylfosfat trifenylortofosfat 115-86-6 

TXF Trixylylfosfat 
tri-x,y-xylylortofosfat där x och y står för 

o, m, p eller en blandning 25155-23-1 
* IUPAC = Internationella kemiunionen (International Union of Pure and Applied Chemistry) 

** CAS-NR = nummer i Chemical Abstracts Service-registret 

*** Flera mjukgörare har namn som innehåller ”iso”, vilket anger att förgrenade grupper kan bestå av flera olika isomerer. 
Av denna anledning kan inte enbart ett IUPAC-namn beskriva den detaljerade kemiska sammansättningen för var och en av 
dessa mjukgörare. 
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Tabell 14. Förteckning över kodnummer från ISO 1043-4 för flamskyddsmedel i plaster 

HALOGENERADE FÖRENINGAR 
10 alifatiska/alicykliska klorerade föreningar 
11 alifatiska/alicykliska klorerade föreningar i kombination med antimonföreningar 
12 aromatiska klorerade föreningar 
13 aromatiska klorerade föreningar i kombination med antimonföreningar 
14 alifatiska/alicykliska bromerade föreningar 
15 alifatiska/alicykliska bromerade föreningar i kombination med antimonföreningar 
16 aromatiska bromerade föreningar (förutom bromerad difenyleter och bromerade bifenyler) 

17 

aromatiska bromerade föreningar (förutom bromerad difenyleter och bromerade bifenyler) 

i kombination med antimonföreningar 
18 polybromerad difenyleter 
19 polybromerad difenyleter i kombination med antimonföreningar 
20 polybromerade bifenyler 
21 polybromerade bifenyler i kombination med antimonföreningar 
22 alifatiska/alicykliska klorerade och bromerade föreningar 

23, 24 ej tilldelade 
25 alifatiska fluorerade föreningar 

26 till 29 ej tilldelade 

KVÄVEFÖRENINGAR 
30 kväveföreningar (begränsat till melamin, melamincyanurat, urea) 

31 till 39 ej tilldelade 

ORGANISKA FOSFORFÖRENINGAR 
40 halogenfria organiska fosforföreningar 
41 klorerade organiska fosforföreningar 
42 bromerade organiska fosforföreningar 

43 till 49 ej tilldelade 

OORGANISKA FOSFORFÖRENINGAR 
50 ammoniumortofosfater 
51 ammoniumpolyfosfater 
52 röd fosfor 

53 till 59 ej tilldelade 

METALLOXIDER, METALLHYDROXIDER, METALLSALTER 
60 aluminiumhydroxid 
61 magnesiumhydroxid 
62 antimon(III)oxid 
63 alkalimetall-antimonat 
64 magnesium/kalcium-karbonathydrat 

65 till 69 ej tilldelade 

BOR- OCH ZINKFÖRENINGAR 
70 oorganiska borföreningar 
71 organiska borföreningar 
72 zinkborat 
73 organisk zinkborat 
74 ej tilldelat 

KISELSYRAFÖRENINGAR 
75 oorganiska kiselsyraföreningar 
76 organiska kiselsyraföreningar 

77 till 79 ej tilldelade 

ÖVRIGA 
80 grafit 

81 till 89 ej tilldelade 
90 till 99 ej tilldelade 

 

 
 


