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EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af computere og skærme 
 

 

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb (GPP-kriterier) har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, tjenester og bygge- 

og anlægsarbejder med færre miljøpåvirkninger. Det er frivilligt at anvende kriterierne. Kriterierne er formuleret på en sådan måde, at den enkelte 

myndighed, hvis den mener, det er hensigtsmæssigt, kan integrere dem i sit udbudsmateriale. Grønne offentlige indkøb (Green Public 

Procurement – GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige indkøb, som EU har fastlagt for 

produktgruppen computere og skærme. Den tilhørende tekniske baggrundsrapport giver hele baggrunden for udvælgelsen af disse kriterier samt 

henvisning til yderligere oplysninger. 

 

Kriterierne er delt op i udvælgelseskriterier, tekniske specifikationer, tildelingskriterier og kontraktbestemmelser. For hvert kriterieområde 

angives to sæt kriterier:  

 

 De centrale kriterier er udformet, så det er nemt at gennemføre grønne offentlige indkøb, fokusere på de vigtigste aspekter af et produkts 

miljøpræstationer og holde virksomhedernes administrative omkostninger på et minimum.  

 De omfattende kriterier omhandler flere aspekter eller højere niveauer af miljøpræstationer og anvendes af myndigheder, der ønsker at 

støtte miljø- og innovationsmål endnu mere. 

 

1. INDLEDNING 

1.1 Definition og anvendelsesområde 

Kriterierne for computere og skærme omfatter computere og visningsenheder. I forbindelse med disse GPP-kriterier gælder følgende 

anvendelsesområde, som afspejler aftalen mellem USA og EU
1
 som ændret ved Energy Star v6.1 for computere og v6.0 for skærme:  

 

                                            
1
 Forordning (EF) nr. 106/2008 af 15.1.2008 om et fællesskabsprogram for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr. 
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Stationære computerprodukter 

 Desktopcomputere (inkl. integrerede desktopcomputere og tynde klienter) 

 Hjemmeservere 

 Arbejdsstationer 

 

Visningsenheder 

 Computerskærme 

 

Bærbare computerprodukter 

 Bærbare computere (herunder ultrabærbare computere) 

 Bærbar 2-i-1 computer 

 Tabletcomputere  

 Bærbar alt-i-en computer 

 Mobil tynd klient 

 

Bemærkning om krav til offentlige indkøb 

 

Artikel 6 og bilag III i energieffektivitetsdirektivet (2012/27/EU), der skulle omsættes til national lovgivning inden juni 2014, indeholdt 

specifikke forpligtelser om, at offentlige myndigheder skal indkøbe udstyr med en bestemt grad af energieffektivitet. Dette omfatter en 

forpligtelse til kun at indkøbe produkter, der:  

"opfylder energieffektivitetskrav, som ikke er mindre strenge end dem, der er anført i bilag C til aftalen mellem regeringen for Amerikas 

Forenede Stater og Det Europæiske Fællesskab om koordinering af programmer for energieffektivitetsmærkning af kontorudstyr 

("Energy Star")
2
". 

Denne forpligtelse er begrænset til centraladministrationen og gælder for køb over de tærskelværdier, der fastsættes i direktiverne om offentlige 

indkøb. Desuden skal kravene leve op til kriterier for omkostningseffektivitet, økonomisk gennemførlighed, generel bæredygtighed, teknisk 

egnethed og tilstrækkelig konkurrence. Disse faktorer kan variere mellem forskellige offentlige myndigheder og markeder. Der findes mere 

vejledning om fortolkningen af dette aspekt af artikel 6 og bilag III i energieffektivitetsdirektivet om statslige myndigheders indkøb af 

energieffektive produkter, tjenester og bygninger, jf. punkt 33-42 i Kommissionens vejledning
3
. 

 

                                            
2
 EUT L 63 af 6.3.2013, s. 5. 

3
 COM/2013/0762 final, meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet og Rådet, Gennemførelse af energieffektivitetsdirektivet – Kommissionens vejledning.  
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1.2 Indkøbsmuligheder og kontrakttyper  

Indkøbsprocessen kan antage en række forskellige former afhængigt af omstændighederne ved de enkelte tilfælde. De tre typiske kontraktformer 

på markedet er følgende: 

 

1. Kontrakt om engangsleverance: Den vindende budgiver skal levere det angivne antal IT-enheder i henhold til de krævede 

ydelsesspecifikationer  

2. Længerevarende rammeaftale: I aftalen fastsættes ydelsesspecifikationer, hvor en enkelt eller flere budgivere udvælges til at levere IT-

udstyr på "call down"-basis i en bestemt periode. Budgiverne kan udvælges på grundlag af enten: 

a. Deres evne til at levere bestemte modeller af IT-udstyr, der overholder de fastlagte ydelsesspecifikationer 

b. Deres evne til at levere IT-udstyr, der opfylder minimumsspecifikationerne for ydeevne. IT-udstyret skal specificeres ved 

efterfølgende budrunder i rammeaftalens løbetid. 

3. Tjenesteydelseskontrakt: I kontakten fastsættes ydelseskravene vedrørende funktionen af det IT-udstyr, der skal leveres af de(n) valgte 

tjenesteudbyder(e). Herefter har de(e) valgte tjenesteudbyder(e) ansvaret for at fastslå, hvordan man bedst kan levere den angivne 

funktionsmæssige ydelse.  

4. IT-udstyret leases til den ordregivende myndighed.  

 

I tilfælde 1. og 2. har de(n) vindende budgiver(e) ligeledes ansvaret for, at det leverede IT-udstyr er i overensstemmelse med den ordregivende 

myndigheds specifikationer. I tilfælde 3 får den vindende budgiver ansvaret for at garantere, at udstyret, der benyttes til at udføre tjenesteydelsen, 

samt eventuel tilhørende IT-support opfylder den ordregivende myndigheds ydelseskrav. Tjenesteydelseskontrakten vil omfatte hele 

driftslivscyklussen for det IT-udstyr, der stilles til rådighed for den ordregivende myndighed, inklusive reparationer og opgraderinger samt 

driftsophør og forberedelse til genbrug eller genanvendelse. Kriterierne i afsnit 4.1 i dette dokument kan tilpasses til brug i alle tre tilfælde, selv 

om tidsplanen for verifikationen kan skulle ændres (jf. afsnit 3 for yderligere oplysninger). 

 

En yderligere kontrakttype, der specifikt vedrører forvaltning af udtjent IT-udstyr, beskrives i afsnit 4.2 i dette dokument om kriterier. Den kan 

potentielt have to former: 

 

o Udskiftning af gammelt IT-udstyr: En kontrakt om fjernelse af gammelt IT-udstyr kan indgås sideløbende med eller kombineret med en 

kontrakt om levering af nyt IT-udstyr. Nogle leverandører genfremstiller f.eks. produkter af deres eget mærke og/eller kan certificere 

sletning af data og korrekt behandling af indsamlet udstyr af alle mærker, eller  
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o Tjenester vedrørende håndtering af udtjent udstyr: Der kan indgås en separat kontrakt specifikt med henblik på at tiltrække budgivere, der 

er specialiserede i genbrug og genindvinding af brugt IT-udstyr. I mange EU-lande tilbyder sociale virksomheder at forvalte udtjent IT-

udstyr. 

 

2. DE VÆSENTLIGSTE MILJØPÅVIRKNINGER 

Kriterierne for computere og skærme fokuserer på de betydeligste miljøpåvirkninger i produkternes livscyklus, som er opdelt i fire forskellige 

kategorier: 

 Energiforbrug 

 Farlige stoffer 

 Forlænget produktlevetid 

 Forvaltning af udtjent udstyr. 

 

Dokumentation fra livscyklusvurderinger viser, at man i miljøkriterier for computere og skærme bør skelne i henhold til computerens formfaktor 

(f.eks. desktop, bærbar, tablet) og brugsmønstret for computere og skærme: 

o De mest energiintensive at bruge: For desktopcomputere og skærme stammer den betydeligste miljøpåvirkning fra den elektricitet, de 

forbruger under drift. 

o Dem, der bruger mindst energi For bærbare computere og tablets, der bruger forholdsvis mindre elektricitet og består af mere avancerede 

og miniaturiserede komponenter, hænger de betydeligste miljøpåvirkninger sammen med fremstillingen af delkomponenter som 

bundkort, harddiske og skærme. 

o De bærbare: De forhold og belastninger, som bærbare produkter er udsat for på arbejdspladsen eller i det omgivende miljø, vil påvirke 

deres levetid. 

 

Selv om kriterierne for energiforbrug er kendt af indkøberne og har direkte indflydelse på ydeevnen, anses EU's GPP-kriteriers mulighed for at 

påvirke fremstillingen af enkelte computerkomponenter for at være begrænsede. Dette skyldes dels problemerne med at identificere 

forbedringspotentialet på grund af problemer med fortrolighed, f.eks. vedrørende fremstilling af CPU og bundkort. Derfor er der behov for et 

andet fokus. Ved at forbedre produktdesignets levetid (f.eks. design med henblik på holdbarhed og opgradering) og derved indirekte forlænge 

levetiden for produkterne ved at gøre det lettere at genbruge dem og ved at give mulighed for, at metaller og kritiske råmaterialer
4
, der er 

                                            
4
 Der findes en liste over kritiske råmaterialer for EU. For yderligere oplysninger se http://ec.europa.eu/growth/sectors/raw-materialer/specific-

interest/critical/index_en.htm 
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forbundet med betydelig miljøpåvirkning i løbet af produkternes livscyklus, let kan udvindes og genvindes fra produkter, når de er udtjent, kan 

indvirkningen fra fremstillingsfasen begrænses, eftersom påvirkninger fra de første produktionstrin og ressourceudvindingen kan undgås.  

 

Forlængelse af produktets levetid gennem forbedret holdbarhed, mulighed for opgradering og reparation har fået særlig opmærksomhed i 

kriterierne som følge af dokumentation fra livscyklusvurderingen (Life Cycle Assessment – LCA) og markedsanalyser. Dokumentation 

vedrørende årsagerne til, at produkter hurtigt svigter eller må udskiftes, danner sammen med fælles forbedringsspecifikationer fra fabrikanterne 

ligeledes grundlag for kriterierne. Potentialet for at forlænge et produkts levetid under og efter dets anvendelse hos den offentlige myndighed er 

blevet medtaget gennem mulighed for opgradering og reparation af produkter og ligeledes gennem mulighederne for, at udstyret kan genbruges 

og dermed få nyt liv. 

 

Udvinding og genvinding af metaller og kritiske råmaterialer fra computer- og skærmprodukter, når de er udtjent, kan øge EU's 

ressourceeffektivitet og mindske virkningerne ved at fremstille nye IT-produkter. Derfor afspejler kriterierne de nyeste landvindinger med hensyn 

til at tilskynde til selektiv afmontering og adskillelse af udstyr. 

 

Centrale miljøaspekter  GPP-tilgang 

 Energiforbrug og deraf følgende 

drivhusgasemissioner ved produktion og brug. 

 Luft-, jord- og vandforurening, bioakkumulering 

og indvirkningerne på vandlevende organismer 

som følge af udvinding og forarbejdning af 

råmaterialer og farlige stoffer, der anvendes i 

produkter. 

 Forbrug af finitte ressourcer og kritiske 

råmaterialer til fremstilling af IT-produkter.  

 Generering af potentielt farligt affald i form af 

elektronisk udstyr ved endelig bortskaffelse 

  Køb af energieffektive modeller 

 Køb af produkter med et begrænset antal farlige 

komponenter og med begrænset potentiale for 

farlige emissioner ved bortskaffelse 

 Design med henblik på holdbarhed samt mulighed 

for opgradering og reparation 

 Forlængelse af produktets levetid, når det er 

udtjent  

 Design med henblik på afmontering og forvaltning 

af udtjent udstyr med henblik på at maksimere 

genvindingen af ressourcer  

Bemærk venligst, at rækkefølgen af miljøaspekterne ikke nødvendigvis afspejler deres betydning.  

3. GENEREL BEMÆRKNING OM VERIFICERING 

For en række kriteriers vedkommende er den foreslåede verificeringsmetode fremlæggelse af prøvningsrapporter. For hvert af kriterierne angives 

de relevante prøvningsmetoder. Det er op til den offentlige myndighed at beslutte, på hvilket trin disse prøvningsresultater skal fremlægges. 
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Generelt forekommer det ikke nødvendigt at kræve, at alle budgivere skal fremlægge prøvningsresultater allerede fra begyndelsen. For at 

mindske byrden på budgiverne og de offentlige myndigheder kan en egenerklæring anses for tilstrækkelig ved afgivelse af bud. Herefter er der 

forskellige muligheder for, om og hvornår disse prøver kan kræves: 

 

a) I budfasen:  

I forbindelse med kontrakter om engangsleverance kan budgiveren med det økonomisk mest fordelagtige bud blive afkrævet denne 

dokumentation. Hvis dokumentationen anses for tilstrækkelig, kan kontrakten tildeles. Hvis dokumentationen anses for utilstrækkelig 

eller for at være i manglende overensstemmelse med kravene:  

(i) vil budgiveren med det næsthøjeste pointtal, når der er tale om en teknisk specifikation, blive bedt om at fremsende 

dokumentation, og denne vil så blive taget i betragtning med henblik på tildeling af kontrakten  

(ii) når der er tale om et tildelingskriterium, fjernes de yderligere tildelte point fra dette udbud, og placeringen i udbudsresultatet 

genberegnes, idet alle de deraf følgende konsekvenser er gældende.  

Dette garanterer imidlertid kun, at man har afprøvet en stikprøve med hensyn til disse krav og ikke det udstyr, der rent faktisk leveres i 

henhold til kontrakten. For rammekontrakter kan situationen være en anden, og dette beskrives yderligere i det næste punkt vedrørende 

gennemførelse af kontrakten og i de yderligere forklaringer nedenfor. 

 

b) I løbet af kontraktens gennemførelse: Man kan anmode om prøvningsresultater for en eller flere genstande, der leveres i henhold til 

kontrakten, enten generelt, eller hvis der hersker mistanke om falske erklæringer. Dette er særligt vigtigt for rammekontrakter, hvor der 

ikke som udgangspunkt afgives bestilling af udstyr. 

 

Det anbefales, at man eksplicit medtager bestemmelser om ydeevne i kontrakten. Heri bør man anføre, at den ordregivende myndighed har ret til 

at foretage vilkårlige verifikationsprøvninger (enten selv eller ved et specialiseret organ) på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid. 

Hvis resultaterne af sådanne prøvninger viser, at de leverede produkter ikke opfylder kriterierne, har den ordregivende myndighed herefter ret til 

at pålægge sanktioner i forhold til misligholdelsen og har mulighed for at opsige kontrakten. Nogle offentlige myndigheder medtager 

bestemmelser om, at hvis produktet opfylder kravet efter prøvningerne, skal omkostningerne ved prøvningen afholdes af den offentlige 

myndighed, men hvis kravene ikke er opfyldt, dækkes omkostningerne af leverandøren.  

 

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

 Ved rammekontrakter med en enkelt erhvervsdrivende, hvor de enkelte modeller, der skal leveres, identificeres ved tildelingen af 

rammekontrakten, og det kun er et spørgsmål om, hvor mange enheder der er behov for, gør de samme overvejelser sig gældende som 

ved kontrakter om engangsleverance, jf. ovenfor.  

 Ved rammekontrakter med forhåndsudvælgelse af flere potentielle leverandører med efterfølgende budrunder blandt de forhåndsudvalgte 

vil budgiverne i denne første forhåndsudvælgelsesfase muligvis kun skulle bevise deres evne til at levere produkter, der opfylder kravene 

til minimumsydelse i rammekontrakten. Ved de efterfølgende call-down-kontrakter (eller ordrer), der tildeles efter budrunden blandt de 

forhåndsudvalgte leverandører, gør de samme overvejelser som under a) og b) ovenfor sig gældende, hvis der skal fremlægges 
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dokumentation vedrørende yderligere krav i forbindelse med budrunden. Hvis budrunden udelukkende drejer sig om prisen, bør man 

overveje at foretage en kontrol i kontraktens gennemførelsesfase.  

 

Det er ligeledes vigtigt at fremhæve muligheden for, at budgiverne kan fremlægge verifikation baseret på udstyr, der har et EU-miljømærke eller 

et andet relevant Type I miljømærke I (i henhold til ISO 14024), der opfylder de samme kravspecifikationer. Dette udstyr anses ligeledes for at 

overholde de relevante kriterier, og der vil kun være behov for verifikation i henhold til den samme metode, som er fastlagt for 

prøvningsresultater.  

Bemærk venligst, at i henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU, skal de ordregivende myndigheder acceptere andre hensigtsmæssige 

former for dokumentation. Dette kan være et teknisk dossier fra fabrikanten, hvis den pågældende erhvervsdrivende ikke havde adgang til 

prøvningsrapporter eller ikke havde mulighed for at få adgang til dem inden for en rimelig frist. Dette forudsætter, at den manglende adgang ikke 

skyldtes den pågældende erhvervsdrivende selv, og at den pågældende erhvervsdrivende beviser, at det arbejde, de leverancer eller de 

tjenesteydelser, som vedkommende har leveret, opfylder kravene eller kriterierne i de tekniske specifikationer, tildelingskriterierne eller 

ydelseskravene i kontrakten. Hvis der henvises til et certifikat/en prøvningsrapport, som er udarbejdet af et bestemt 

overensstemmelsesvurderingsorgan, skal de ordregivende myndigheder med hensyn til gennemførelsen af prøvningerne også acceptere 

attester/prøvningsrapporter udstedt af andre tilsvarende vurderingsorganer.  
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4. EU'S KRITERIER FOR GRØNNE OFFENTLIGE INDKØB AF COMPUTERE OG SKÆRME 

4.1 Indkøb af computere og skærme  

Emne 

Indkøb af computere og/eller skærme med lav miljøpåvirkning gennem hele deres levetid. 

 Centrale kriterier 4.1.1

4.1.1.1 Tekniske specifikationer 

Kriterier for energi 

TS1. Minimum energimæssig ydeevne 

for computere  

Begrundelse:  

Computere, der overholder Energy Star-

kravene, forventes at have et betydeligt 

lavere energiforbrug i stand-by-tilstand og 

dvaletilstand, som udgør en betydelig andel 

af computeres og bærbare computeres 

energiforbrug.  

Computeres energieffektivitet skal opfylde kravene til energieffektivitet i den seneste udgave af Energy Star-standarden. 

Den gældende udgave i øjeblikket er 6.1, og ajourføringer kan følges på dette link: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

I bilag III til direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet kræves det, at computere, der indkøbes af en statsforvaltning, skal opfylde 

den seneste EU-version af Energy Star. 

Efterprøvning: Budgiveren fremlægger prøvningsrapporter, der er udarbejdet med de prøvningsmetoder, der er fastlagt i den 

seneste udgave af Energy Star. Disse skal fremlægges ved tildeling af kontrakten eller tidligere efter anmodning. 

Modeller, der overholder EU's Energy Star-krav og er registreret i programmets database, anses for at overholde bestemmelserne. 

Registreringer i USA i henhold til den seneste udgave skal accepteres, forudsat at der er gennemført prøvning i henhold til de 

europæiske krav til indgangseffekt. 

Produkter med EU-miljømærket for personlige computere, bærbare computere og tablets eller et andet relevant Type I miljømærke, 

der opfylder de specificerede krav, anses for at overholde bestemmelserne. 

http://www.eu-energystar.org/
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TS2. Mindste energimæssige ydeevne for 

skærme 

Begrundelse:  

Computerskærme, der overholder Energy 

Star-kravene, forventes at have et 

betydeligt lavere energiforbrug i aktiv 

tilstand. 

Skærmenes energieffektivitet skal opfylde kravene til energieffektivitet i den seneste udgave af Energy Star-standarden. 

Den gældende udgave i øjeblikket er 6.0, og ajourføringer kan følges på dette link: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

I bilag III til direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet kræves det, at kontorudstyr, der indkøbes af en statsforvaltning, skal opfylde 

den seneste EU-version af Energy Star. 

Efterprøvning:  

Budgiveren fremlægger prøvningsrapporter, der er udarbejdet med de prøvningsmetoder, der er fastlagt i den seneste udgave af 

Energy Star. Disse skal fremlægges efter anmodning forud for eller efter [angives senere] tildelingen af kontrakten. 

Modeller, der overholder EU's Energy Star-krav og er registreret i programmets database, anses for at overholde bestemmelserne. 

Registreringer i USA i henhold til Energy Star skal accepteres, forudsat at der er gennemført prøvning i henhold til de europæiske 

krav til indgangseffekt. 

Produkter med et relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at overholde kravene. 

Kriterier for farlige stoffer 

TS3. Erklæring om stoffer på REACH-

forordningens kandidatliste 

Begrundelse:  

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 

offentliggør en liste over SVHC-stoffer 

(særligt problematiske stoffer). De kan 

være kræftfremkaldende, mutagene eller 

reproduktionstoksiske (CMR) og/eller 

persistente, bioakkumulerende eller 

miljøtoksiske (PBT). Disse stoffer opføres 

på en kandidatliste med henblik på 

begrænsning i EU. Afsløringen af deres 

tilstedeværelse i IT-udstyr øger 

gennemsigtigheden og dermed 

mulighederne for at kontrollere brugen af 

dem. 

Budgiveren skal deklarere tilstedeværelsen af alle stoffer på REACH-forordningens kandidatliste i en koncentration på mere end 

0,1 % (vægtprocent) i hele produktet og i hver af følgende delkomponenter  

- Udfyldt bundkort (inkl. CPU, RAM, grafikenheder) 

- Skærmenhed (inkl. baggrundsbelysning) 

- Casings og rammer 

- Eksternt tastatur, mus og/eller pegefelt 

- Eksterne strømkabler (inklusive strømforsyninger og batterier) 

Efterprøvning: 

Budgiveren fremlægger en erklæring, hvori han identificerer de tilstedeværende stoffer. 

 

Forlænget produktlevetid 

TS4. Garanti og serviceaftaler  Budgiveren stiller som minimum en toårig garanti gældende fra leveringen af produktet. Denne garanti dækker reparation eller 

http://www.eu-energystar.org/
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Begrundelse:  

Defekt udstyr eller defekte komponenter 

kan kræve udskiftning før tid. Hvis der 

foreligger en garanti- og serviceaftale, kan 

den fungere som et incitament for 

leverandørerne til at sikre øget levetid for 

deres produkter og sikre, at de tager 
ansvaret for at udbedre eventuelle defekter. 

 

udskiftning og omfatter en serviceaftale med mulighed for at vælge afhentning og levering eller reparation på stedet.  

Garantien sikrer, at produkterne er i overensstemmelse med kontraktspecifikationerne uden ekstra omkostninger. Dette skal omfatte 
defekte batterier 5.  

 

Efterprøvning:  

Budgiveren fremlægger en skriftlig erklæring om, at de leverede produkter er omfattet af en garanti i overensstemmelse med 
kontraktspecifikationerne og servicekravene.  

 

TS5 Reparation og udskiftning af 

komponenter og dele 

Begrundelse:  

Formålet med kriterierne er at sikre, at 

defekter, der kan repareres, og som 

hovedsagelig skyldes fejl på udskiftelige 

komponenter, ikke medfører tidlig 

tilbagetrækning af udstyret. 

 

TS5(a) Fortsat adgang til reservedele  

Budgiveren garanterer adgangen til reservedele, herunder som minimum dem, der identificeres i kriterium TS5(b), i mindst tre år 
regnet fra købsdatoen.  

 

Efterprøvning: 

Budgiveren fremlægger en erklæring om, at kompatible reservedele, herunder genopladelige batterier (hvis dette er relevant) vil 
blive stillet til rådighed for den ordregivende myndighed eller gennem en tjenesteudbyder. 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 
overholde kravene. 

TS5(b) Udformning med henblik på reparation 

Følgende dele skal være let tilgængelige og udskiftelige, hvis de forefindes,  

ved hjælp af udbredt anvendte værktøjer (dvs. skruetrækker, spatel, pincet eller tang):  

Computere 

(i) HDD/SSD  

(ii) hukommelse  

(iii) genopladeligt batteri  

skærme 

(i) skærmdel og LCD-baggrundslysenhed 

(ii) kort med strøm- og kontrolkredsløb 

(iii) holdere (undtagen sådanne, som er indbygget i kabinettet) 

tablets og bærbare 2-i-1 computere er fritaget for computerdele i) og ii). For disse produkter anvendes tildelingskriterium C7 for at 
tilskynde til bedre design.  

 

Budgiveren skal stille tydelige anvisninger om adskillelse og reparation til rådighed (f.eks. på papir eller elektronisk, video), 

                                            
5
 Ved "defekt" forstås også, at batteriet ikke kan oplades, eller det ikke kan konstateres, om batteriet er forbundet. Et gradvist fald i batteriets kapacitet som følge af brug anses ikke 

for at være en defekt, medmindre den er omfattet af en specifik garantibestemmelse (jf. kriterium C6).  
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således at produktet kan adskilles på en ikkedestruktiv måde i forbindelse med udskiftning af vigtige komponenter eller dele med 
henblik på opgradering eller reparation. Disse stilles til rådighed i trykt form eller via fabrikantens websted. 

 

Efterprøvning: 

Budgiveren leverer en vejledning, der skal indeholde en eksploderet tegning af enheden med illustration af de dele, der er 

tilgængelige, og som kan udskiftes, samt de nødvendige værktøjer. Det skal ligeledes bekræftes, hvilke dele der er omfattet af 
serviceaftaler i henhold til garantien.  

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

TS5(c) Nem udskiftning af genopladelige batterier  

Genopladelige batterier må ikke limes eller loddes fast i bærbare produkter. Det skal være muligt for en professionel bruger eller 

reparatør at udskifte det genopladelige batteri. 

Anvisninger på, hvordan genopladelige batteripakker udtages, skal angives i brugervejledningen eller via fabrikantens websted. 

Efterprøvning: 

Budgiveren skal illustrere, hvordan batteriet installeres i produktet, og de nødvendige trin for at fjerne og dække markeringerne. Et 

eksemplar af den relevante brugervejledning skal ligeledes stilles til rådighed.  

Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten til at anmode om en visuel inspektion af et tilfældigt udsnit af de leverede 

produkter. Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset 

for at overholde kravene. 

Forvaltning af udtjent udstyr 

TS6. Mærkning af plastcasings, -

kabinetter og -rammer 

Begrundelse:  

Mærkningen af plastdele letter deres 

genanvendelse, eftersom 

genanvendelsesvirksomheden kan adskille 

de forskellige plastdele mere effektivt efter 

materialetype. 

Eksterne plastcasings, -kabinetter og -rammer med en vægt over 100 g og et overfladeareal på mere end 50 cm2 skal mærkes i 

henhold til ISO 11469 og ISO 1043-1. 

Efterprøvning:  

Budgiveren skal identificere plastdelene efter vægt, polymersammensætning og deres ISO 11469- og ISO 1043-mærker. Mærkets 

dimension og position skal illustreres visuelt. 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

 

4.1.1.2 Tildelingskriterier 

Kriterier for energi 

AC1. Forbedring af energiforbruget på 

grundlag af den specificerede Energy 

Star-standard 

Det anbefales at anvende dette kriterium i sammenhæng med TS1 for desktopcomputere, hvis de specificerede produkter anvendes 

til grafikintensive formål. 
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Begrundelse:  

Man bør tilskynde til og belønne øget 

energieffektivitet ud over 

minimumskravene i Energy Star for alle 

produkttyper – navnlig for mere 

energiintensive desktopcomputere i 

kombination med skærme.  

Der tildeles point, hvis produktet er mere energieffektivt end værdien ETEC_MAX
6 for computere og værdien PON_MAX for skærme7. 

Disse beregnes i sammenligning med den krævede minimumsydelse i henhold til Energy Star (jf. kriterium TS1 og TS2).  

Der kan højst tildeles x point [angives senere]. Der tildeles point i forhold til forbedringen i energieffektivitet sammenlignet med 

værdierne ETEC_MAX eller PON_MAX: 

 over 80 % lavere: x point 

 60-79 % lavere: 0,8x point 

 40-59 % lavere: 0,6x point 

 20-39 % lavere: 0,4x point 

 10-19 % lavere: 0,2x point 

I stedet for at benytte værdien ETEC_MAX for computere eller værdien PON_MAX for skærme kan man anmode om en beregning af 

livscyklusomkostningerne, således at det mulige forbedringspotentiale vil føre til et forholdsmæssigt fald i de samlede driftsudgifter 

for et produkt sammenlignet med en mindre energieffektiv model. 

Efterprøvning: 

Budgiveren fremlægger prøvningsrapporter, der er udarbejdet med de prøvningsmetoder, der er fastlagt i den seneste udgave af 

Energy Star. Værdien ETEC eller værdien PON fra en prøvningsrapport eller for godkendte modeller, som indført i EU's Energy Star-

database, skal accepteres. Disse skal fremlægges ved tildeling af kontrakten eller tidligere efter anmodning. 

Forlænget produktlevetid 
8
 

AC2. Konkurrencedygtigt 

omkostningsniveau for reservedele  

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at sikre, at 

reparationsmulighederne er økonomisk 

attraktive sammenlignet med udskiftning af 

udstyr, således at man undgår at skulle tage 

udstyr ud af drift før tid på grund af 

økonomiske overvejelser. 

Budgiveren skal fremlægge en prisliste for mindst følgende komponenter:  

[listen over dele skal angives her, idet listen i TS5(b) skal angives som minimum]  

For de komponenter, der anføres ovenfor, skal vejledende priser for udskiftning udført af budgiverens autoriserede tjenesteudbyder 

angives. Der gives point til tilbuddene med de mest konkurrencedygtige niveauer rent omkostningsmæssigt.  

Hvis yderligere komponenter anses for at være vigtige for prissammenligningen, bør de tilføjes listen. 

Efterprøvning: 

Budgiveren skal fremlægge en prisliste over originale eller kompatible reservedele og vejledende arbejdsomkostninger for 

                                            
6
 ETEC_MAX er det maksimale strømforbrug, som en computer må have efter prøvning for at få tildelt Energy Star-mærket. Denne maksimumsgrænse beregnes for en computer i 

henhold til ligning 2 i afgørelse (EU) 2015/1402 om gennemførelse af Energy Star 6.1 i EU. 
7
 PON_MAX er det maksimale strømforbrug i tændt tilstand, som en computerskærm må have efter prøvning for at få tildelt Energy Star-mærket. Denne maksimumsgrænse beregnes 

for en computerskærm i henhold til tabel 1 i afgørelse (EU) 2014/202/EU om gennemførelse af Energy Star 6.0 i EU. 
8 I stedet for at fastsætte to separate tildelingskriterier for reservedele og garantier kunne dette lægges sammen til ét kriterium til evaluering af det samlede tilbud, inklusive 

garantiens længde, dens dækning og udbuddet af reservedele. 



 

 14 

 udskiftningen af disse, inklusive genopladelige batterier (hvis dette er relevant). 

AC3. Længere garantier og 

serviceaftaler 

Begrundelse:  

Der bør tilskyndes til længere garantier og 

serviceaftaler, og disse bør indføres, 

eftersom de giver både leverandører et 

incitament til at sikre længere levetid for 

deres produkter, og at defekter, der kan 

repareres, ikke medfører, at udstyret tages 

ud af drift før tid. 

 

Der tildeles yderligere point for hvert ekstra år med garanti og serviceaftale, der tilbydes, som ligger ud over minimum i den 

tekniske specifikation. Dette skal tildeles  

Der kan højst tildeles x point [angives senere]. 

 +4 år eller mere: x point  

 +3 år: 0,75x point 

 +2 år: 0,5x point 

 +1 år: 0,25x point  

 

Efterprøvning:  

Budgiveren skal fremsende en kopi af garantien og serviceaftalen. De fremlægger en erklæring om, at de dækker produkternes 

overensstemmelse med kontraktspecifikationerne. 

AC4. Hukommelse og lager til tablets og 

bærbare alt-i-en computere 

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at sikre, at 

udstyret ikke må tages ud af drift for tidligt 

på grund af utilstrækkelig 

hukommelseskapacitet og 

opgraderingsmuligheder, som begge kan 

begrænse de fremtidige muligheder for at 

afvikle ny software og forbedrede 

styresystemer. 

Der tildeles point for produkter, der omfatter følgende:  

i) RAM-hukommelse 

- påloddet RAM med en minimumskapacitet på 4 GB eller 

- mulighed for at udskifte og opgradere RAM'en (sokkeldesign). 

ii) Masselagring 

- mulighed for at udvide lagerkapaciteten ved at benytte sokler til masselagringsmedier eller 

- ekstra masselagring indbygget i tastaturet (til bærbare alt-i-en computere).  

Delkriterierne for RAM-hukommelse egner sig ikke til enheder, der er beregnet til at afvikle deres vigtigste applikationer fra skyen. 

Dette kriterium bør ikke anvendes til at sammenligne bud, der tilbyder forskellige løsninger, dvs. integreret lagring eller lagring i 

skyen. 

Efterprøvning:  

Budgiveren skal fremlægge detaljer om hukommelsens fysiske udformning og/eller lagerkapaciteten for de(n) model(ler), der skal 

leveres. 

AC5. Levetid og holdbarhed af 

genopladelige batterier  

Der tildeles point for forbedret holdbarhed på henholdsvis mere end 300 cykler (med 80 % kapacitetsbevarelse). Der kan højst 

tildeles x point [angives senere]. 

 1000 cykler eller mere: x point  
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Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at belønne 

længere batterilevetid og dermed begrænse 

indvirkningerne på miljøet som følge af 

fremstilling af nye batterier og potentielt 

forlænge levetiden for batteridrevne 
produkter. 

 800 cykler eller mere: 0,75x point  

 500 cykler eller mere: 0,5x point  

 Op til 499 cykler: 0,25x point 

Den minimale batterilevetid angives i henhold til den ordregivende myndigheds krav. 

Efterprøvning: 

Budgiveren fremlægger en prøvningsrapport for battericeller eller -pakker, der viser deres overensstemmelse med IEC EN 61960-

prøvningen "endurance in cycles", som udføres ved 25 oC og enten 0,2 It A eller 0,5 It A (accelerated test procedure). 

Delopladning kan anvendes til at sikre overholdelsen, så længe softwaren installeres på fabrikken som standardindstilling, og 

udbudskravet om batterilevetid er opfyldt ved niveauet for delladning, der overholder cykluskravet. 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 
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 Omfattende kriterier 4.1.2

4.1.2.1 Udvælgelseskriterier 

Kriterier for farlige stoffer 

SC1. Kontrol med begrænsede stoffer 

Begrundelse:  

Nogle stoffer, der anvendes til fremstilling 

af computere og skærme, er kendt for at 

være særligt skadelige for miljøet eller 

menneskers sundhed. Disse stoffer kan 

frigives til miljøet enten ved: 

- fremstillingsprocessen (potentiel 

eksponering af arbejdsstyrken og 

miljøet)  

- brugen af udstyret (potentiel 

eksponering af brugeren) 

- eller når udstyr genanvendes eller 

bortskaffes (potentiel 

eksponering for hele 

lokalsamfund og 

fødevarekæden).  

Ved at kontrollere for tilstedeværelsen af 

sådanne stoffer i design- og 

produktionsfasen kan disse virkninger ved 

forskellige livscykler minimeres. 

 

Budgiveren skal dokumentere indførelsen af en ramme for udførelsen af kontroller med begrænsede stoffer (RSC'er) langs 

forsyningskæden for de produkter, der skal leveres. Produktevalueringer i henhold til RSC'er skal som minimum dække følgende 

områder: 

- Produktplanlægning/-design 

- Leverandørernes overensstemmelse 

- Analyse.  

RSC'er finder som minimum anvendelse på REACH-forordningens kandidatliste og RoHS begrænsede stoffer. IEC 62474-

materialedeklarationsdatabasen9 skal benyttes som grundlag for identificering, sporing og indberetning af specifikke oplysninger 

om sammensætningen af de produkter, der skal leveres. RSC'erne skal anvendes til at sikre, at budgiveren er klar over 

tilstedeværelsen eller den manglende tilstedeværelse af stoffer, der står opført i IEC 62474-databasen. 

Leverandørernes overensstemmelseserklæringer med RCS'er skal indsamles og holdes ajour for relevante materialer, dele og 

delkomponenter til de produkter, der skal leveres. Disse kan i givet fald underbygges med leverandøraudit og analyser. RSC-

procedurerne skal sikre, at produktets og leverandørens overensstemmelse genevalueres, når: 

- kravene vedrørende begrænsede stoffer ændrer sig 

- de leverede materialer, dele og delkomponenter ændrer sig 

- fremstillings- og samlingsoperationerne ændrer sig. 

Anvendelsen af RCS'er skal ske med henvisning til vejledningen i IEC 62476 eller tilsvarende og IEC 62474-

materialedeklarationsdatabasen. 

Efterprøvning: 

Budgiveren skal fremlægge dokumentation, der beskriver systemet, procedurerne og beviser for anvendelsen.  

 

 

 

 

                                            
9
 Den Internationale Elektrotekniske Kommission (IEC), IEC 62474: Material declaration for products of and for the 

electrotechnical industry, http://std.iec.ch/iec62474. 
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4.1.2.2 Tekniske specifikationer 

Kriterier for energi 
TS1. Minimum energimæssig ydeevne 

for computere 

Begrundelse:  

Computere, der overholder Energy Star-

kravene, forventes at udvise et betydeligt 

lavere energiforbrug i stand-by-tilstand og 

dvaletilstand, som udgør en betydelig andel 

af computeres og skærmes energiforbrug. 

Computeres energieffektivitet skal opfylde kravene til energieffektivitet i den seneste udgave af Energy Star-standarden. 

Den gældende udgave i øjeblikket er 6.1, og ajourføringer kan følges på dette link: 

http://www.eu-energystar.org/specifications.htm 

I bilag III til direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet kræves det, at computere, der indkøbes af en statsforvaltning, skal opfylde 

den seneste EU-version af Energy Star. 

Efterprøvning: Budgiveren fremlægger prøvningsrapporter, der er udarbejdet med de prøvningsmetoder, der er fastlagt i den 

seneste udgave af Energy Star. Disse skal fremlægges ved tildeling af kontrakten eller tidligere efter anmodning. 

Modeller, der overholder EU's Energy Star-krav og er registreret i programmets database, anses for at overholde bestemmelserne. 

Registreringer i USA i henhold til den seneste udgave skal accepteres, forudsat at der er gennemført prøvning i henhold til de 

europæiske krav til indgangseffekt. 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

TS2. Mindste energimæssige ydeevne for 

skærme 

Begrundelse:  

Computerskærme, der overholder Energy 

Star-kravene, forventes at have et 

betydeligt lavere energiforbrug i aktiv 

tilstand. 

Skærmenes energieffektivitet skal opfylde kravene til energieffektivitet i den seneste udgave af Energy Star-standarden. 

Den gældende udgave i øjeblikket er 6.0, og ajourføringer kan følges på dette link: 

http://www.eu-energystar.org/ specifications.htm 

I bilag III til direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet kræves det, at computere, der indkøbes af en statsforvaltning, skal opfylde 

den seneste version af Energy Star. 

Efterprøvning:  

Budgiveren fremlægger prøvningsrapporter, der er udarbejdet med de prøvningsmetoder, der er fastlagt i den seneste udgave af 

Energy Star. Disse skal fremlægges efter anmodning forud for eller efter [angives senere] tildelingen af kontrakten. 

Modeller, der overholder EU's Energy Star-krav og er registreret i programmets database, anses for at overholde bestemmelserne. 

Registreringer i USA i henhold til Energy Star skal accepteres, forudsat at der er gennemført prøvning i henhold til de europæiske 

krav til indgangseffekt. 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

Kriterier for farlige stoffer 

TS3. Erklæring om stoffer på REACH-

forordningens kandidatliste 

Budgiveren skal deklarere tilstedeværelsen af alle stoffer på REACH-forordningens kandidatliste med en koncentration på mere 

end 0,1 % (vægtprocent) i hele produktet og i hver af følgende delkomponenter:  

http://www.eu-energystar.org/
http://www.eu-energystar.org/
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Begrundelse:  

Det Europæiske Kemikalieagentur (ECHA) 

offentliggør en liste over SVHC-stoffer 

(særligt problematiske stoffer). De kan 

være kræftfremkaldende, mutagene eller 

reproduktionstoksiske (CMR) og/eller 

persistente, bioakkumulerende eller 

miljøtoksiske (PBT). Disse stoffer opføres 

på en kandidatliste med henblik på 

begrænsning i EU. Afsløringen af deres 

tilstedeværelse i IT-udstyr øger 

gennemsigtigheden og dermed 

mulighederne for at kontrollere brugen af 

dem. 

- Udfyldt bundkort (inkl. CPU, RAM, grafikenheder) 

- Skærmenhed (inkl. baggrundsbelysning) 

- Casings og rammer 

- Eksternt tastatur, mus og/eller pegefelt 

- Eksterne strømkabler (inklusive strømforsyninger og batterier) 

Efterprøvning: 

Budgiveren fremlægger en erklæring, hvori han identificerer de tilstedeværende stoffer. Udstyr med EU-miljømærket eller et andet 

relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at overholde kravene. 

TS4. Blødgørere i eksterne kabler 

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at 

efterprøve den manglende tilstedeværelse 

af farlige phtalater i strømkabler, der fra 

2019 vil blive begrænset gennem en 

ændring af RoHS-direktivet, hvoraf nogle 

allerede står på kandidatlisten med 

SVHC'er, og mellemkædede 

chlorparaffiner (MCCP'er), som allerede 

begrænses af førende producenter, fordi de 

er reproduktionstoksiske og skadelige for 

vandmiljøet.  

Følgende blødgørere må ikke forefindes i eksterne kabler til vekselstrøm og jævnstrøm. 

i) Phtalat-blødgørere: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Maksimal tilladt koncentrationsgrænse: 0,1 % vægtprocent af polymerkablet skærmning pr. phtalat  

ii) mellemkædede chlorparaffiner (MCCP'er) alkaner C14-17 

Maksimal tilladt koncentrationsgrænse: 0,1 % vægtprocent af polymerkablets skærmning. 

Efterprøvning: 

Efterprøvningen sker i henhold til den specificerede prøvningsmetode og kontrolkoncentrationsgrænser: 

a) Phtalat-blødgørere: DEHP, BBP, DBP, DIBP  

Prøvningsmetode: EN 14372, EPA 8270D eller tilsvarende 10.  

 b) mellemkædede chlorparaffiner (MCCP'er) alkaner C14-17 

Prøvningsmetode: EPA 8270D, EPA 3550C eller tilsvarende 

Budgiveren skal efter tildeling fremlægge en prøvningsrapport for strømkablerne for hver adskilt produktfamilie, der leveres. 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

Forlænget produktlevetid 

                                            
10

 En ny standard er under udvikling som støtte for gennemførelsen af Kommissionens delegerede direktiv (EU) 2015/863 af 31.3.2015. IEC 62321-8 Determination of specific 

phthalates in polymer materials by mass spectrometry vil indeholde en harmoniseret prøvningsmetode og bør anvendes som reference i stedet for de angivne standarder, når denne 

offentliggøres (forventes i juni 2017). 
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TS5. Garanti og serviceaftaler  

Begrundelse:  

Defekt udstyr eller defekte komponenter 

kan kræve udskiftning før tid. Hvis der 

foreligger en garanti- og serviceaftale, kan 

den fungere som et incitament for 

leverandørerne til at sikre øget levetid for 

deres produkter og sikre, at de tager 

ansvaret for at udbedre eventuelle defekter. 

 

Budgiveren stiller som minimum en treårig garanti gældende fra leveringen af produktet. Denne garanti dækker reparation eller 

udskiftning og omfatter en serviceaftale med mulighed for at vælge afhentning og levering eller reparation på stedet.  

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

defekte batterier5.  

Efterprøvning:  

Budgiveren fremlægger en skriftlig erklæring om, at de leverede produkter er omfattet af en garanti i overensstemmelse med 

kontraktspecifikationerne og servicekravene.  

TS6. Reparation og udskiftning af 

komponenter og dele 

Begrundelse:  

Formålet med kriterierne er at sikre, at 

defekter, der kan repareres, og som 

hovedsagelig skyldes fejl på udskiftelige 

komponenter, ikke medfører tidlig 
tilbagetrækning af udstyret. 

 

TS6(a) Fortsat adgang til reservedele 

Budgiveren garanterer adgangen til reservedele, herunder som minimum dem, der identificeres i kriterium TS6(b), i mindst fem år 

regnet fra købsdatoen. Kompatible dele med forbedret kapacitet eller ydeevne skal stilles til rådighed, når det er relevant. 

Efterprøvning: 

Budgiveren fremlægger en erklæring om, at kompatible reservedele, herunder genopladelige batterier (hvis dette er relevant) vil 

blive stillet til rådighed for den ordregivende myndighed eller gennem en tjenesteudbyder. 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

TS6(b) Design og support med henblik på reparation 

Følgende dele skal være let tilgængelige og udskiftelige ved hjælp af almindeligt tilgængelige værktøjer (dvs. skruetrækker, spatel, 

pincet eller tang):  

Computere 

(i) HDD/SSD  

(ii) hukommelse  

(iii) genopladeligt batteri  

(iv) skærmdel og LCD-baggrundslysenhed  

(v) tastatur og musemåtte  

skærme 

(i) skærmdel og LCD-baggrundslysenhed 

(ii) kort med strøm- og kontrolkredsløb 

(iii) holdere (undtagen sådanne, som er indbygget i kabinettet) 

tablets og bærbare 2-i-1 computere er fritaget for computerdele i) og ii). Tildelingskriterium C7 anvendes for at tilskynde til bedre 



 

 20 

design.  

Budgiveren skal stille tydelige anvisninger om adskillelse og reparation til rådighed (f.eks. på papir eller elektronisk, video), 

således at produktet kan adskilles på en ikkedestruktiv måde i forbindelse med udskiftning af vigtige komponenter eller dele med 

henblik på opgradering eller reparation. Disse stilles til rådighed i trykt form eller på fabrikantens websted. 

Efterprøvning: 

Budgiveren leverer en vejledning, der skal indeholde en eksploderet tegning af enheden med illustration af de dele, der er 

tilgængelige, og som kan udskiftes, samt de nødvendige værktøjer. Det skal ligeledes bekræftes, hvilke dele der er omfattet af 

serviceaftaler i henhold til garantien. 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

TS6(c) Nem udskiftning af genopladelige batterier  

Genopladelige batterier må ikke limes eller loddes fast i bærbare produkter. Det skal være muligt for en professionel bruger eller 

reparatør at udskifte det genopladelige batteri. 

Hvis det genopladelige batteri har en ydelse på mindre end 800 holdbarhedscykler ved prøvningen i henhold til IEC EN 61960, 

skal det være muligt at fjerne det fra produktet i henhold til følgende krav: 

 For bærbare computere og bærbare alt-i-en computere manuelt uden værktøj 

 For ultrabærbare computere med højst tre trin11 ved hjælp af en skruetrækker 

 For tablets og bærbare 2-i-1-computere i højst fire trin ved hjælp af en skruetrækker og en spatel. 

Anvisninger på, hvordan genopladelige batteripakker udtages, skal angives i brugervejledningen eller via fabrikantens websted. 

Efterprøvning: 

Budgiveren skal illustrere, hvordan batteriet installeres i produktet, og de nødvendige trin for at fjerne og dække markeringerne. Et 

eksemplar af den relevante brugervejledning skal ligeledes stilles til rådighed. Den ordregivende myndighed forbeholder sig retten 

til at anmode om en visuel inspektion af et tilfældigt udsnit af de leverede produkter.  

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

Forvaltning af udtjent udstyr 

TS7. Mulighed for genanvendelighed af 

dele 

Begrundelse:  

TS7(a) Genanvendelse af plastcasings, -kabinetter og -rammer 

Dele må ikke indeholde indstøbte eller pålimede metalindsatser, medmindre de kan fjernes med almindeligt værktøj. 
Anvisningerne om adskillelse skal vise, hvordan de fjernes. 

Efterprøvning:  

                                            
11

 Et trin består af en handling, som afsluttes med fjernelsen af en komponent eller del og/eller med et skift af værktøj. 
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Formålet med kriterierne er at afhjælpe 

problemet med, at visse kombinationer af 

polymerer, coatings, metalindlæg og 

legeringer kan give problemer ved 

genanvendelighed. I kriterierne er kravene 

til genbrug fokuseret på metalindlæg, 

coatings og flammehæmmere, eftersom 

disse er blevet identificeret som specifikke 
hindringer for genbrug.  

 

Budgiveren skal beskrive de værktøjer, der er nødvendige for at fjerne alle plastdele, der indeholder metal. Der skal fremlægges 

visuel dokumentation for at underbygge overholdelsen. Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der 
opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at overholde kravene. 

TS7(b) Genanvendelse af plastcasings, -kabinetter og -rammer  

Tilstedeværelsen af maling og coating må ikke i betydelig grad påvirke modstandsdygtigheden af genbrugsplast, der fremstilles af 
disse komponenter efter genvinding, og når de testes i henhold til ISO 18012 eller tilsvarende. 

Efterprøvning:  

Budgiveren skal fremlægge gyldige mekaniske/fysiske prøvningsrapporter, der er udarbejdet i henhold til ISO 180 eller tilsvarende. 

Tredjepartsprøvningsrapporter fra plastgenanvendelsesvirksomheder, harpiksproducenter eller uafhængige pilotprøvninger 

accepteres. Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset 

for at overholde kravene. 

TS8. Mærkning af plastcasings, -

kabinetter og -rammer 

Begrundelse:  

Mærkningen af plastdele letter deres 

genanvendelse, eftersom 

genanvendelsesvirksomheder kan adskille 

de forskellige plastdele mere effektivt efter 

materialetype. 

Eksterne plastcasings, -kabinetter og -rammer med en vægt over 25 gram for tablets og bærbare alt-i-en computere og 100 gram for 

computere og skærme og for alle tilfælde et overfladeareal over 50 cm2 skal mærkes i henhold til ISO 11469 og ISO 1043, afsnit 1 

og 4. 

Efterprøvning:  

Budgiveren skal identificere plastdelene efter vægt, polymersammensætning og deres ISO 11469- og ISO 1043-mærker. Mærkets 

dimension og position skal illustreres visuelt. Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder 

de anførte kriterier, vil blive anset for at overholde kravene. 

 

4.1.2.3 Tildelingskriterier 

Kriterier for energi 

AC1. Forbedring af energiforbruget på 

grundlag af den specificerede Energy 

Star-standard 

Begrundelse:  

Det anbefales at anvende dette kriterium i sammenhæng med TS1 for desktopcomputere, hvis de specificerede produkter anvendes 

til grafikintensive formål. 

Der tildeles point, hvis produktet er mere energieffektivt end værdien ETEC_MAX
13 for computere og værdien PON_MAX for skærme14. 

Disse beregnes i sammenligning med den krævede minimumsydelse i henhold til Energy Star (jf. kriterium TS1 og TS2).  

                                            

12
 I forbindelse med dette kriterium defineres en betydelig indvirkning som en >25 % af "notched izod"-slagstyrken for genanvendt harpiks, når der foretages prøvning i henhold til 

ISO 180. 

 
13

 ETEC_MAX er det maksimale strømforbrug, som en computer må have efter prøvning for at få tildelt Energy Star-mærket. Denne maksimumsgrænse beregnes for en computer i 

henhold til ligning 2 i afgørelse (EU) 215/1402 om gennemførelse af Energy Star 6.1 i EU. 
14

 PON_MAX er det maksimale strømforbrug i tændt tilstand, som en computerskærm må have efter prøvning for at få tildelt Energy Star-mærket. Denne maksimumsgrænse beregnes 

for en computerskærm i henhold til tabel 1 i afgørelse (EU) 2014/202/EU om gennemførelse af Energy Star 6.0 i EU. 
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Man bør tilskynde til og belønne øget 

energieffektivitet ud over 

minimumskravene i Energy Star for alle 

produkttyper – navnlig for mere 

energiintensive desktopcomputere i 
kombination med skærme.  

Der kan højst tildeles x point [angives senere]. Der tildeles point i forhold til forbedringen i energieffektivitet sammenlignet med 

værdierne ETEC_MAX eller PON_MAX: 

 over 80 % lavere: x point 

 60-79 % lavere: 0,8x point 

 40-59 % lavere: 0,6x point 

 20-39 % lavere: 0,4x point 

 10-19 % lavere: 0,2x point 

For computere med diskrete skærmenheder skal det samlede pointtal for kriterium A3 tildeles i forholdet 60:40. 

I stedet for at benytte værdien ETEC_MAX for computere eller værdien PON_MAX for skærme kan man anmode om en beregning af 

livscyklusomkostningerne, således at det mulige forbedringspotentiale vil føre til et forholdsmæssigt fald i de samlede driftsudgifter 

for et produkt sammenlignet med en mindre energieffektiv model. 

Efterprøvning: 

Budgiveren fremlægger prøvningsrapporter, der er udarbejdet med de prøvningsmetoder, der er fastlagt i den seneste udgave af 

Energy Star. Værdien ETEC eller værdien PON fra en prøvningsrapport eller for godkendte modeller, som indført i EU's Energy Star-

database, skal accepteres. Disse skal fremlægges ved tildeling af kontrakten eller tidligere efter anmodning. 

Kriterier for farlige stoffer 

AC2. Farlige emissioner fra udtjente 

komponenter 

Begrundelse:  

Disse kriterier anerkender potentialet for 

toksiske emissioner ved forkert 

bortskaffelse af printplader og kabler uden 

for EU, hvor de kan blive brændt eller 

pyrolyseret for at genvinde metaller og 

kritiske råmaterialer. Kriterierne tilskynder 

fabrikanterne til at benytte materialer og 

kemikalier, der minimerer de farligste 

emissioner fra udtjente komponenter.  

  

AC2(a) Hovedprintpladen (bundkort) 

Dette kriterium gælder ikke for skærme. 

Der tildeles point, når hovedprintpladen er "halogen free" i overensstemmelse med IEC 61249-2-21 og en brandprøvning, hvorved 

der simuleres uforsvarlig WEEE-bortskaffelse, viser, at kræftfremkaldende polycykliske aromatiske hydrocarbonemissioner (PAH-

emissioner) er 0,1 mg TEQ /g.  

Efterprøvning:  

Prøvningsrapporter for kortets sammensætning og emissioner stilles til rådighed efter tildelingen for det bundkort, der er klar til 

installering.  

Brandprøvningen skal udføres i overensstemmelse med ISO 5660 under oxidativ pyrolyse-forhold (IEC 60695-7-1 brandtype 1b 

med en varmeflux på 50 kW/m2). Kvantificeringen af PAH-emissionerne skal foretages i overensstemmelse med ISO 11338 

(PAH). 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

AC2(b) Eksterne strømkabler 

Der tildeles point, hvor de eksterne strømkabler er "halogen free low smoke" i overensstemmelse med IEC 62821, hvor en 
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brandprøvning af polymeren i strømkablet giver emissioner af halogensur gas på under 5,0 mg/g.  

Efterprøvning:  

En brandprøvningsrapport med emissionsresultaterne for strømkablerne stilles til rådighed efter tildelingen. Brandprøvningen skal 

udføres i overensstemmelse med ISO -1 under underventilerede forhold (IEC 60695-7-1 brandtype 3a med en varmeflux på 50 

kW/m2). 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

Forlænget produktlevetid 
15

 
AC3. Konkurrencedygtigt 

omkostningsniveau for reservedele  

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at sikre, at 

reparationsmulighederne er økonomisk 

attraktive sammenlignet med udskiftning af 

udstyr, således at man undgår at skulle tage 

udstyr ud af drift før tid på grund af 

økonomiske overvejelser. 

 

Budgiveren skal fremlægge en prisliste for mindst følgende komponenter:  

[listen over dele skal angives her, idet TS6(b) listen skal angives som minimum]  

For de komponenter, der anføres ovenfor, skal vejledende priser for udskiftning udført af budgiverens autoriserede tjenesteudbyder 

angives. Der gives point til tilbuddene med de mest konkurrencedygtige niveauer rent omkostningsmæssigt.  

Hvis yderligere komponenter anses for at være vigtige for prissammenligningen, bør de tilføjes listen. 

Efterprøvning: 

Budgiveren skal fremlægge en prisliste over originale eller kompatible reservedele og vejledende arbejdsomkostninger for 

udskiftningen af disse, inklusive genopladelige batterier (hvis dette er relevant). 

AC4. Længere garantier og 

serviceaftaler 

Begrundelse:  

Der bør tilskyndes til længere garantier og 

serviceaftaler, eftersom de giver både 

leverandører et incitament til at sikre 

længere levetid for deres produkter og for 

at sikre, at defekter, der kan repareres, ikke 

vil medføre, at udstyret tages tidligt ud af 

drift. 

 

Der tildeles yderligere point for hvert ekstra år med garanti og serviceaftale, der tilbydes, som ligger ud over minimum i den 

tekniske specifikation. Dette skal tildeles  

Der kan højst tildeles x point [angives senere]. 

 +3 år eller mere: x point  

 +2 år: 0,6x point  

 +1 år: 0,3x point  

For bærbare enheder tildeles der også 0,3x ekstrapoint, når der under de første tre år med garanti tilbydes gratis udskiftning af 

batteriet i tilfælde af et kapacitetstab på mere end 50 %.  

Den ordregivende myndighed kan ønske at specificere benchmarkingsoftware for batterilevetid, der skal anvendes til at vurdere 

tabet af batterilevetid.  

Efterprøvning:  

                                            
15 I stedet for at fastsætte to separate tildelingskriterier for reservedele og garantier kunne dette lægges sammen til ét kriterium til evaluering af det samlede tilbud, inklusive 

garantiens længde, dens dækning og udbuddet af reservedele. 
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Budgiveren skal fremsende en kopi af garantien og serviceaftalen. De fremlægger en erklæring om, at de dækker produkternes 

overensstemmelse med kontraktspecifikationerne. Der skal angives yderligere oplysninger om software til måling af tab af 

batterikapacitet.  

AC5. Hukommelse og lager til tablets og 

bærbare alt-i-en computere 

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at sikre, at 

udstyret ikke må tages ud af drift for tidligt 

på grund af utilstrækkelig 

hukommelseskapacitet og 

opgraderingsmuligheder, som begge kan 

begrænse de fremtidige muligheder for at 

afvikle ny software og forbedrede 
styresystemer. 

Der tildeles point for produkter, der omfatter følgende:  

i) RAM-hukommelse 

- påloddet RAM med en minimumskapacitet på 8 GB eller 

- mulighed for at udskifte og opgradere RAM'en (sokkeldesign). 

ii) Masselagring  

- mulighed for at udvide lagerkapaciteten ved at benytte sokler til masselagringsmedier eller 

- ekstra masselagring indbygget i tastaturet (til bærbare alt-i-en computere).  

Delkriterierne for RAM-hukommelse egner sig ikke til enheder, der er beregnet til at afvikle deres vigtigste applikationer fra skyen. 

Dette kriterium bør ikke anvendes til at sammenligne bud, der tilbyder forskellige løsninger, dvs. integreret lagring eller lagring i 

skyen. 

Efterprøvning:  

Budgiveren skal fremlægge detaljer om hukommelsens fysiske udformning og/eller lagerkapaciteten for de(n) model(ler), der skal 

leveres. 

AC6. Levetid og holdbarhed af 

genopladelige batterier 

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at belønne 

længere batterilevetid og dermed begrænse 

indvirkningerne på miljøet som følge af 
fremstilling af nye batterier. 

Der tildeles point for forbedret holdbarhed på henholdsvis mere end 500 cykler (med 80 % kapacitetsbevarelse)16. 

Der kan højst tildeles x point [angives senere].  

 1000 cykler eller mere: x point  

 800 cykler eller mere: 0,6x point  

 Op til 799 cykler: 0,3x point 

Den minimale batterilevetid angives i henhold til den ordregivende myndigheds krav. 

Efterprøvning: 

Budgiveren fremlægger en prøvningsrapport for battericeller eller -pakker, der viser deres overensstemmelse med IEC EN 61960-

prøvningen "endurance in cycles", som udføres ved 25 oC og enten 0,2 It A eller 0,5 It A (accelerated test procedure).  

Delopladning kan anvendes til at sikre overholdelsen, så længe softwaren installeres på fabrikken som standardindstilling, og 

udbudskravet om batterilevetid er opfyldt ved niveauet for delladning, der overholder cykluskravet. 

                                            

16 Ydeevnen for cyklen kan opnås ved at benytte software, der oplader batteriet delvis. I dette tilfælde præinstallerer budgiveren softwaren som standard for opladning.  
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Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

AC7. Drev til bærbare computere 

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at belønne 

lagerdrev, der er mere holdbare og robuste, 

hvilket betyder, at de bedre kan modstå 

hverdagens slag og uheld og dermed 

beskytte værdifulde data og eventuelt 

forlænge udstyrets levetid. 

 

Der tildeles point, når det primære datalagringsdrev i bærbare computere er afprøvet og verificeret til at opfylde mindst et af 

følgende krav:  

 

(i) Harddiskdrevet (HDD) skal kunne modstå et halv-sinusbølgestrømstød på 400 G (tændt tilstand) og 900 G (slukket 

tilstand) i 2 millisekunder, uden at der sker skade på data eller drevets funktion. 

(ii) HDD-hovedet bør løfte sig fra diskoverfladen højst 300 millisekunder efter, at det registreres, at den bærbare computer er 
i frit fald fra bordhøjde (76 cm), og uanset hvordan den vender.  

(iii) Der anvendes en solid state storage drive-teknologi såsom SSD eller eMMC. 

 

Efterprøvning:  

Budgiveren skal forelægge en specifikation for de drev, der er indbygget i produktet. Denne skal leveres af drevfabrikanten og skal 

for mulighed i) underbygges af en prøvningsrapport i overensstemmelse med IEC 62131 eller tilsvarende og for mulighed ii) IEC 

60068, del 2-31: Ec (frit fald, procedure 1) kombineret med IEEE 1293 eller tilsvarende. 

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

AC8. Holdbarhedsprøvning af bærbare 

computere 

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at belønne 

bærbare computere, der er mere holdbare 

og robuste i deres design og fabrikation, 

således at de er bedre i stand til at modstå 

hverdagens belastninger og uheld med 

mulighed for at nedbringe 

reparationsomkostningerne og forlænge 
udstyrets levetid. 

 

Det tildeles point for produkter, der har bestået holdbarhedsprøvninger, der udføres i overensstemmelse med IEC 60068, US 

MIL810G eller tilsvarende.  

Der kan højst tildeles x point [angives senere]: 

 Faldprøvning (x/4 point) 

 Modstandsdygtighed over for stød (x/4 point)  

 Modstandsdygtighed over for vibration (x/4 point) 

 Skærmholdbarhed (x/8 point)  

 Temperaturprøvning (x/8 point) 

Funktionelle ydelseskrav og prøvningsspecifikationer findes i bilag I i dokumentet om kriterier. Interne prøvninger med en 
strengere specifikation skal accepteres, uden at en fornyet prøvning er nødvendig.  

De anvendte prøvninger specificeres i ITT for at afspejle de definerede brugsbetingelser for produktet. 

 

Efterprøvning: 

Budgiveren skal forelægge prøvningsrapporter, der viser, at modellen er efterprøvet og opfylder præstationskravene. 

Prøvningsresultaterne skal verificeres af tredjepart. Eksisterende prøvninger for samme model, der er udført efter samme eller en 

strengere specifikation, skal accepteres, uden at en fornyet prøvning er nødvendig.  

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 
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AC9. Holdbarhedsprøvning af tablets 

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at belønne 

tablets, der er mere holdbare og robuste i 

deres design og fabrikation, således at de er 

bedre i stand til at modstå hverdagens 

påvirkninger og uheld med mulighed for at 

nedbringe reparationsomkostningerne og 
forlænge udstyrets levetid. 

 

Det tildeles point for produkter, der har bestået holdbarhedsprøvninger, der udføres i overensstemmelse med IEC 60068, US 

MIL810G eller tilsvarende. 

Der kan højst tildeles x point [angives senere]:  

 Faldprøvning (x/2 point) 

 Skærmholdbarhed (x/2 point)  

Funktionelle ydelseskrav og prøvningsspecifikationer findes i bilag I i dokumentet om kriterier. Interne prøvninger med en 

strengere specifikation skal accepteres, uden at en fornyet prøvning er nødvendig. 

Efterprøvning: 

Budgiveren skal forelægge prøvningsrapporter, der viser, at modellen er prøvet og opfylder præstationskravene. 

Prøvningsresultaterne skal verificeres af tredjepart. Eksisterende prøvninger for samme model, der er udført efter samme eller en 

strengere specifikation, skal accepteres, uden at en fornyet prøvning er nødvendig.  

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

Forvaltning af udtjent udstyr 
1AC10. Potentiale for afmontering af 

produkter 

Begrundelse:  

Formålet med dette kriterium er at 

tilskynde til design af udstyr, der nemt kan 

afmonteres på få minutter. Tiden og 

kompleksiteten ved adskillelse af et udtjent 

IT-produkt er et billede på 

omkostningseffektiviteten ved udtagning af 

komponenter, der er værdifulde både 

økonomisk og miljømæssigt.  

 

Der tildeles point for effektiv manuel afmontering og udtagning af følgende komponenter fra produkter17, undtagen tablets, 

ultrabærbare computere18 og bærbare 2-i-1 computere:  

Alle produkter 

(i) Trykte kredsløbskort >10 cm² til regnefunktioner  

Stationære computerprodukter, f.eks. desktopcomputere 

(ii) Indbygget strømforsyningsenhed  

(iii) HDD-drev 

Bærbare computerprodukter, f.eks. bærbare computere 

(iv) Genopladeligt batteri  

(v)  HDD og optiske drev (undtagen SSD) 

                                            
17

 Når der skal leveres flere modeller med samme produktfamiliearkitektur, kræves der kun prøvning af et repræsentativt produkt. 
18

 En ultrabærbar computer defineres i forbindelse med disse kriterier som en type bærbar computer, som har en tykkelse på under 21 mm og vejer under 1,8 kg. Bærbare 2-i-1-

computere (se definitionen i artikel 2, stk. 5), der er ultrabærbare computere, har en tykkelse på under 23 mm. Ultrabærbare computere har lavenergiprocessorer og SSD (solid state 

drive). De har normalt ikke optiske diskdrev. Ultrabærbare computeres genopladelige batteri giver en længere brugstid end for en bærbar computer, typisk mere end 8 timers 

brugstid. 
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Computerskærme 

(vi) Skærmpanel >100 cm2 (TFT-enhed og filmleder)  

(vii)  LED-baggrundslysenheder 

Udtagning af de relevante komponenter skal kunne ske ved hjælp af værktøj, der er til rådighed overalt19. Den maksimale tid, som 

er nødvendig for at udtage dem, må ikke overskride følgende tærskler: 

Computere: 

- 600 sekunder 

Skærme: 

- 400 sekunder for skærmstørrelser under 25 tommer  

- 500 sekunder for skærmstørrelser større end eller lig med 25 tommer og mindre end 40 tommer  

- 600 sekunder for skærmstørrelser større end eller lig med 40 tommer og mindre end 55 tommer. 

Der tildeles point i henhold til tidsbesparelsen i forhold til de fastsatte tærskler. Der kan højst tildeles x point [angives senere]:  

(i) over 60 % lavere: x point  

(ii) 31-60 % lavere: 0,6x point  

(iii) 10-30 % lavere: 0,3x point  

Efterprøvning: 

Efter tildeling skal budgiveren fremlægge en "prøvningsrapport for afmontering" i overensstemmelse med protokollen i bilag II. 

Afmonteringsprøvningen skal udføres af en specialiseret WEEE-genvindingsvirksomhed, der har tilladelse til at behandle elaffald i 

henhold til artikel 23 i affaldsrammedirektivet, eller som er certificeret i henhold til tilsvarende nationale eller internationale 

WEEE-bestemmelser eller standarder. Verifikation af tidsforbruget foretaget af tredjepart skal accepteres som et alternativ til 

fremlæggelse af en rapport.  

Udstyr med EU-miljømærket eller et andet relevant type I-miljømærke, der opfylder de anførte kriterier, vil blive anset for at 

overholde kravene. 

 

 

  

                                            

19
 Eksemplerne omfatter pincetter, spidstænger, skruetrækkere, knive og hamre som defineret i ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601, eller tilsvarende). 
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4.2 Håndtering af udtjente computere og skærme 

Emne 

 Emne 

Indkøb af tjenester vedrørende forvaltning af udtjente computere og skærme 

 Centrale kriterier 4.2.1

4.2.1.1 Tekniske specifikationer 

TS1. Indsamling, rensning, genbrug og 

genindvinding af computere under sikre 

forhold 

Begrundelse:  

Kriteriet vedrører indkøb af 

indsamlingstjenester vedrørende udtjent 

udstyr, som kan maksimere dets genbrug 

og genindvinding Dette kan opnås gennem 

en kombination af indsamling og sortering 

af udstyr efterfulgt af effektiv sletning af 

data og rensning og derefter prøvning, 

servicering og opgradering. Enhver 

genindvinding eller nødvendig 

bortskaffelse skal ske i overensstemmelse 

med de højeste miljøstandarder og på en 

sådan måde, at ressourcer genindvindes.  

Budgiverne skal tilbyde en tjeneste vedrørende genbrug og genanvendelse af specifikt udtjent udstyr. De skal gøre rede for den 

andel af udstyret, der genbruges eller genindvindes. Budgiveren skal påvise, hvordan denne vil udføre følgende aspekter af den 

samlede tjeneste (den offentlige myndighed skal i henhold til udstyrets type, tilstand og mængde specificere følgende punkter. 

Desuden kan den også overveje et tildelingskriterium vedrørende f.eks. højere grad af genbrug eller genindvinding):  

- Indsamling 

- Fortrolig håndtering og sikker sletning af data (medmindre dette sker internt);  

- Prøvningsbetingelser og funktionelle præstationskrav20  

- Udbud med henblik på genbrug i EU 

- Afmontering med henblik på genindvinding og bortskaffelse. 

Forberedelse af udstyr til genbrug samt genindvindings- og bortskaffelsesoperationer skal udføres i fuld overensstemmelse med 

kravene i artikel 8 og bilag VII og VIII i WEEE-direktiv 2012/19/EU (omarbejdet) 21.  

Efterprøvning:  

Budgiveren skal afgive oplysninger om ordninger for indsamling, datasikkerhed, prøvning, gensalg med henblik på genbrug og 

genindvinding samt bortskaffelse. Dette skal i kontraktens løbetid omfatte korrekte certificeringer af overensstemmelse for de 

WEEE-faciliteter, der skal benyttes. Afhængigt af, hvor håndteringsoperationerne finder sted, godtages følgende former for 

dokumentation: 

- EU-operatører: En gyldig tilladelse udstedt af den nationale kompetente myndighed efter artikel 23 i direktiv 2008/98/EF 

                                            
20

 Nogle medlemsstater har udviklet standarder og/eller ordninger, som de offentlige myndigheder måske ønsker at henvise til for at tilvejebringe flere oplysninger om, hvordan 

udstyret gøres egnet til genbrug og gensalg. 
21 Hvis den offentlige myndighed er bekendt med, at der ikke findes genindvindingsfaciliteter inden for en rimelig afstand, kan det være mere hensigtsmæssigt at kræve, at udstyret 

indleveres til et officielt WEEE-indsamlingspunkt.  
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eller tredjeparts attestering af overensstemmelse med de tekniske krav i EN 50625-1 

- ikke-EU-operatører: Tredjeparts attestering af overensstemmelse med de WEEE-minimumskrav, der er fastlagt i kriteriet, 

de tekniske krav i EN 50625-1 eller en anden anerkendt overensstemmelsesordning22. 

 

 

4.2.1.2 Bestemmelser om kontraktens gennemførelse 

CPC1. Rapportering om udstyrs status  

Begrundelse:  

Dette kriterium skal sikre, at det 

indsamlede udstyr rent faktisk genanvendes 

eller genindvindes efter hensigten. 

Den vindende budgiver skal aflægge rapport om status for det udstyr, der er anført på udstyrslisten, når alt udstyr er behandlet med 

henblik på genanvendelse eller genindvinding/bortskaffelse. I rapporten identificeres den andel af udstyret, der er genanvendt eller 

genindvundet, uanset om den fortsat findes i EU eller er eksporteret. 

CPC2. Drift af genanvendelses- og 

genindvindingsfaciliteter  

Begrundelse:  

Hensigten med dette kriterium er at sikre, 

at der under kontraktens gennemføres 

anvendes genindvindingsfaciliteter, der 

opfylder høje miljøstandarder. 

Den vindende budgiver skal fremlægge gyldige attester for, at den pågældende har tilladelse til at anvende de pågældende 

genindvindings- og genanvendelsesfaciliteter til at opfylde kontrakten.  

 

 Omfattende kriterier 4.2.2

4.2.2.1 Tekniske specifikationer 

TS1. Indsamling, rensning, genbrug og 

genindvinding af computere under sikre 

forhold 

Budgiverne skal tilbyde en tjeneste vedrørende genbrug og genanvendelse af specifikt udtjent udstyr. De skal gøre rede for den 

andel af udstyret, der genbruges eller genindvindes. Budgiveren skal dokumentere, hvordan denne vil udføre følgende aspekter af 

den samlede tjeneste (den offentlige myndighed skal i henhold til udstyrets type, tilstand og mængde specificere følgende punkter. 

                                            
22

 Følgende overensstemmelsesordninger anses for i skrivende stund for at opfylde disse krav: WEEELABEX:2011 standard om "Treatment of WEEE" "Responsible Recycling" 

(R2:2013) standard for virksomheder, der genindvinder elektronisk udstyr e-Stewards standard 2.0 for ansvarlig genindvinding og genanvendelse af elektronisk udstyr Standard fra 

Australien/New Zealand AS/NZS 5377:2013 om indsamling, opbevaring, transport og behandling af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr 
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Begrundelse:  

I henhold til dette kriterium skal de 

tjenester, der indsamler udtjent udstyr, 

maksimere dets genanvendelse og 

genindvinding. Dette kan opnås gennem en 

kombination af indsamling og sortering af 

udstyr efterfulgt af effektiv sletning af data 

og rensning og derefter prøvning, 

servicering og opgradering. Enhver 

genindvinding eller nødvendig 

bortskaffelse skal ske i overensstemmelse 

med de højeste miljøstandarder og på en 

sådan måde, at ressourcer genindvindes. 

Desuden kan den også overveje et tildelingskriterium vedrørende f.eks. højere grad af genbrug eller genindvinding):  

- Indsamling 

- Fortrolig håndtering og sikker sletning af data (medmindre dette sker internt. Kravene specificeres af den ordregivende 

myndighed)  

- Prøvningsbetingelser og funktionelle præstationskrav23 

- Udbud med henblik på genbrug i EU 

- Afmontering med henblik på genindvinding og/eller bortskaffelse. 

Forberedelse af udstyr til genbrug samt genindvindings- og bortskaffelsesoperationer skal udføres i fuld overensstemmelse med 

kravene i artikel 8 og bilag VII og VIII i WEEE-direktiv 2012/19/EU (omarbejdet)21. Kontrol:  

Budgiveren skal afgive oplysninger om ordninger for indsamling, datasikkerhed, prøvning, gensalg med henblik på genbrug og 

genindvinding samt bortskaffelse. Dette skal i kontraktens løbetid omfatte gyldige certificeringer af overensstemmelse for de 

WEEE-faciliteter, der skal benyttes. Afhængigt af, hvor håndteringsoperationerne finder sted, godtages følgende former for 

dokumentation: 

- EU-operatører: En gyldig tilladelse udstedt af den nationale kompetente myndighed efter artikel 23 i direktiv 2008/98/EF 

eller tredjeparts attestering af overensstemmelse med de tekniske krav i EN 50625-1 

- ikke-EU-operatører: Tredjeparts attestering af overensstemmelse med de WEEE-minimumskrav, der er fastlagt i kriteriet, 

de tekniske krav i EN 50625-1 eller en anden anerkendt overensstemmelsesordning24. 

4.2.2.2 Tildelingskriterier 

 AC1. Udstyrssporingssystem  

Begrundelse:  

Hensigten med dette kriterium er at 

tilskynde til brug af sporingssystemer, der 

gør det muligt for de ordregivende 

myndigheder at kontrollere, hvad der er 

Der skal gives point til budgiveren med et sporingssystem med en entydig identifikator for hvert stykke udstyr, der er opført på den 

ordregivende myndigheds udstyrsliste. Systemet skal kunne oplyse den andel af udstyret, der er genanvendt eller genindvundet, 

uanset om den fortsat findes i EU eller er eksporteret  

Efterprøvning:  

Budgiveren skal kunne afgive detaljerede oplysninger om det system, de bruger. 

                                            
23

 Nogle medlemsstater har udviklet standarder og/eller ordninger, som de offentlige myndigheder måske ønsker at henvise til for at tilvejebringe flere oplysninger om, hvordan 

udstyret gøres egnet til genbrug og gensalg. 
24

 Følgende ordninger anses i skrivende stund for at være anerkendte: WEEELABEX:2011 standard om "Treatment of WEEE" "Responsible Recycling" (R2:2013) standard for 

virksomheder, der genindvinder elektronisk udstyr e-Stewards standard 2.0 for ansvarlig genindvinding og genanvendelse af elektronisk udstyr Standard fra Australien/New Zealand 

AS/NZS 5377:2013 om indsamling, opbevaring, transport og behandling af udtjent elektrisk og elektronisk udstyr 
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sket med det udstyr, de har indsamlet. 

AC2. Afmontering med henblik på at 

lette genindvinding 

Begrundelse:  

Hensigten med dette kriterium er at 

tilskynde til selektiv afmontering af udstyr 

for at maksimere genindvindingen af 

værdifulde ressourcer og mindske den 

miljømæssige indvirkning af bortskaffelse.  

Der gives point til budgivere, der afmonterer udstyr og (før behandling) udtager relevante komponenter til genindvinding, jf. bilag 

A2-A6 i EN 50625-1. 

Efterprøvning:  

Den bydende skal godtgøre, at de afmonteringsfaciliteter, der anvendes under kontraktens opfyldelse, opfylder kravene.  

4.2.2.3 Bestemmelser om kontraktens gennemførelse 

CPC1. Rapportering om udstyrs status  

Begrundelse:  

Dette kriterium skal sikre, at det 

indsamlede udstyr rent faktisk genanvendes 

eller genindvindes efter hensigten. 

Den vindende budgiver skal aflægge rapport om status for det udstyr, der er anført på udstyrslisten, når alt udstyr er behandlet med 

henblik på genanvendelse, genindvinding eller bortskaffelse. Der skal i rapporten gøres rede for den andel af udstyr, der genbruges 

eller genindvindes. 

CPC2. Drift af genanvendelses- og 

genindvindingsfaciliteter  

Begrundelse:  

Hensigten med dette kriterium er at sikre, 

at der under kontraktens gennemføres 

anvendes genindvindingsfaciliteter, der 

opfylder høje miljøstandarder. 

Den vindende budgiver skal fremlægge gyldige attester for, at den pågældende har tilladelse til at anvende de pågældende 

genindvindings- og genanvendelsesfaciliteter til at opfylde kontrakten. 

Der skal også fremlægges gyldig attestering af, at afmonteringen har fundet sted forud for behandling og i overensstemmelse med 

bilag A2-A6 i EN 50625-1.  
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5. BEREGNING AF LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER  

Beregning af livscyklusomkostninger (Life Cycle Costing, LCC) er en teknik, der kan anvendes til at anslå de samlede omkostninger ved at eje 

IT-udstyr (og muligvis nogle af miljøomkostningerne). Metoden kan bruges som udgangspunkt for effektive, langsigtede 

investeringsbeslutninger, eftersom visse omkostningsmæssige aspekter ikke umiddelbart kan bestemmes af beslutningstageren, f.eks. kan det 

blive nødvendigt med en højere indledende investering for at opnå lavere livscyklusomkostninger, mere bæredygtigt bærbart udstyr samt lavere 

reparations- og opgraderingsudgifter. Når der tages hensyn til eksternaliteter, er LCC særligt relevant, hvis man ønsker at opnå forbedrede 

miljøresultater. 

De beslutninger, der træffes på indkøbsstadiet, kan få stor indflydelse på de løbende omkostninger. Man har anslået, at de typiske løbende 

omkostninger ved IT-udstyr – inkl. elregninger, reparationer af udstyr og opgradering af hardware – kan ligge i størrelsesordenen 8-13 % 

(skærme) og 56-83 % (computere) af livscyklusomkostningerne. Life Cycle Costs er derfor en vigtig del af overvejelserne før køb af IT-udstyr.  

En vigtig del af disse løbende omkostninger er den elektricitet, der bruges i aktiv tilstand (skærme og computere) og i stand-by-tilstand og 

dvaletilstand (computere). Elomkostningerne tegner sig generelt for størsteparten af de løbende omkostninger – typisk 2-15 % af 

livscyklusomkostningerne. Det udstyr, der bruger mest elektricitet, er desktopcomputere i kombination med deres skærme. For desktopcomputere 

er aktiv tilstand særlig vigtig, men er ikke fuldt indregnet i Energy Star, så strategier, der ikke kun har fokus på udstyret, såsom at oplære 

medarbejdere til at slukke for computeren ved arbejdsdagens slutning og softwareforvaltning for at optimere computernes styresystemer kan 

følgelig være lige så vigtige som forbedringer af hardware. 

EU GPP-kriterierne for computere og skærme vil have en positiv indflydelse på nogle af de centrale omkostningscentre, der bør indgå i 

overvejelserne sammen med livscyklus for en "flåde" af computere og skærme. Disse beskrives kort nedenfor, idet det bemærkes, at de 

potentielle fordele altid vil afhænge af de nærmere kendetegn ved organisationens IT-behov (f.eks. stationært eller bærbart udstyr, slutbrugerne, 

påtænkt driftsmiljø): 

o Hardware (forventeligt 17-44 % af livscyklusomkostningerne for desktopcomputere og bærbare computere
25

 og 87-92 % for skærme) 

- Tildelingskriterierne kan bruges til at tilskynde til priskonkurrence i forbindelse med mere robust bærbart udstyr samt 

komponenter med længere levetid såsom batterier.  

o Drift (forventeligt 8-15 % af livscyklusomkostningerne) 

                                            
25

 For computere kommer omkostningerne til udstyr til at udgøre en mindre andel af livscyklusomkostningerne, da dets levetid bliver forlænget. Men mulighederne for at mindske 

hardwareomkostningerne på lang sigt opvejes i et vist omfang af de øgede udgifter til support og opgradering på grund af den forlængede levetid.  
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- Tekniske specifikationer kan bruges i forbindelse med køb af Energy Star-udstyr. Dette vil sikre en strømbesparelse på mindst 

47-64 % for desktopcomputere, afhængigt af deres ydeevne, og 32-75 % for skærme, afhængigt af deres størrelse (baseret på 

beregninger for udskiftning af Energy Star v5.0-udstyr med v6.0-udstyr).  

- Tildelingskriterierne kan bruges til at tilskynde til yderligere strømbesparelser i størrelsesordenen op til 80 % af 

basisdriftsudgifterne til udstyret
26

. 

o Support og opgradering (forventeligt 54-70 % af livscyklusomkostningerne til desktops og bærbare computere) 

- Kriterierne for mulighed for opgradering, udskiftning og reparation tilskynder markedet til at reagere med længere 

garantiperioder og serviceaftaler.  

- Hensigten med tildelingskriterierne for prøvning af holdbarheden for bærbare computere og tablets er at tilskynde til mere robust 

produktdesign for bærbart udstyr. Dette giver mulighed for at forlænge produktets levetid, f.eks. mindst et år for bærbare 

computere, og mindske omkostningerne til reparation af tilfældige skader og produktdefekter. 

- Hensigten med kriterierne for mulighed for opgradering, udskiftning og reparation er at tilskynde markedet til at reagere med 

adgang til reservedele til konkurrencedygtige priser samt til produktdesign, der letter reparationer og opgraderinger. Sidstnævnte 

tilskynder til, at designet af bærbart udstyr gør det muligt at udskifte batterierne og opgradere hukommelsen. 

- Tildelingskriteriet vedrørende batteriers levetid og holdbarhed tilskynder markedet til at reagere med batterier, der kan holde over 

tre gange så længe som standardbatterier.  

o Udtjent udstyr  

- Kriterierne vedrørende håndtering af udtjent udstyr kan anvendes til at tilskynde producenterne og specialiserede WEEE-

virksomheder til at afgive bud på lister over udtjent udstyr. Dette kan give mulighed for at inddrive en del af udstyrets restværdi, 

forventeligt op til 7 % af de oprindelige udgifter til genanvendelse og op til 2 % af de oprindelige udgifter til genindvinding, 

afhængigt af udstyrets art, alder og tilstand
27

. 

Alligevel skal mulighederne for besparelser ses i forbindelse med den samlede håndtering af IT-udstyr. Opretholdelse af produktivitet kræver 

optimering af både hardware og software, idet begge er med til at bestemme et produkts levetid. Så selv om en computer kan opgraderes og dens 

hukommelse udvides, tyder meget på, at softwareproblemer med tiden stadig kan øge de årlige supportudgifter betydeligt.

                                            
26

 Det kan også være muligt at beregne værdien af, at det ikke har været nødvendigt at installere luftkøling i kontorområder. Om sommeren bidrager computere og skærme i høj grad 

til overophedning af kontorområder, hvilket kan resultere i, at der installeres luftkølingsanlæg. 
27

 Udstyrets videresalgsværdi kan kun inddrives ved at investere i at forberede udstyret til gensalg – hvilket typisk omfatter sletning af data samt test, opgradering og installering af 

software.  
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Bilag I: Specifikationer for holdbarhed for bærbare computere og tablets 

Test Prøvningsbetingelser og funktionelle præstationskrav Testmetode 

Faldprøvning 

(Bærbare computere 

og tablets) 

Minimumsspecifikation:  

Bærbare computere eller tablets skal falde mindst 76 cm (30 tommer28) 

ned på en hård overflade. Hver bund og hvert af de nederste hjørner skal 

udsættes for mindst et fald.  

 

Funktionelt krav:  

Den bærbare computer eller tabletten skal være slukket under prøvningen 

og starte uden problemer efter hvert fald. Computerens casing skal være 

hel og skærmen skal være ubeskadiget efter hver prøvning. 

IEC 60068  

Del 2-31: Ec (Frit fald, 

procedure 1) 

 

Skærmholdbarhed 

(Bærbare computere 

og tablets) 

Minimumsspecifikation:  

Produktet placeres på en plan flade, og der udføres to 

belastningsprøvninger.  

1. Låget (for bærbare computere) eller skærmen (for tablets) 

belastes med mindst 50 kg.  

2. En belastning på mindst 25 kg placeres på et punkt med en 

diameter på ca. 3 cm midt på skærmen.  

Funktionelt krav:  

Det kontrolleres efter hver belastningsprøve, at der ikke forekommer 

streger, pletter og revner i skærmoverfladen og pixlerne. 

Det anvendte 

prøvningsudstyr og 

prøveopstillingen skal 

bekræftes af den 

vindende budgiver. 

 

Modstandsdygtighed 

over for stød 

Minimumsspecifikation:  

Top, bund, højre og venstre side samt for- og bagside af produktet 

påvirkes tre gange med et halv- sinusbølgestrømstød med maksimum på 

mindst 40G i mindst 6 ms.  

Funktionelt krav:  

Den bærbare computer skal være tændt og afvikle en softwareapplikation 

under prøvningen. Den skal fortsat fungere efter prøvningen. 

IEC 60068  

Del 2-27: Ea 

Del 2-47  

 

Modstandsdygtighed 

over for vibrationer 

Minimumsspecifikation:  

Produktets top, bund, højre og venstre side samt for- og bagside påvirkes i 

mindst 1 sweep-cyklus til enden af hver akse med tilfældige 

sinussvingninger i frekvensområdet 5 Hz op til højst 250 Hz.  

Funktionelt krav:  

Den bærbare computer skal være tændt og afvikle en softwareapplikation 

under prøvningen. Den skal fortsat fungere efter prøvningen. 

IEC 60068  

Del 2-6: Fc  

Del 2-47 

Temperaturprøvning Minimumsspecifikation:  

Den bærbare computer udsættes for en prøvningscyklus på mindst 24 

timer i et prøvningskammer. Den bærbare computer skal være tændt 

under en kuldecyklus på – 25 °C og en tør varmecyklus på + 40 °C. Den 

bærbare computer skal være slukket under en kuldecyklus på – 50 °C og 

en tør varmecyklus på + 35-60 °C. 

Funktionelt krav:  

IEC 60068  

Del 2-1: Ab/e  

Del 2-2: B 
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 US Department of Defence standard MIL-STD-810G Method 516.6 Specification VI "Transit drop test" 
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Det skal kontrolleres, at den bærbare computer fungerer efter hver af de 

fire temperaturcyklusser. 
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Bilag II: Protokol for afmonteringsprøvningen 

 a) Begreber og definitioner 

(i) Måldele og -komponenter: Dele og/eller komponenter, som skal udtages under 

udtagelsesprocessen. 

(ii) Adskillelsestrin: En handling, som slutter med udtagningen af en komponent eller del og/eller 

med et skift af værktøj. 

 

b) Prøvningsbetingelser for udtagelsen 

(i) Personale: Prøvningen skal udføres af én person. 

(ii) Prøveemne: Det produkt, som prøvningen foretages på, må ikke være beskadiget. 

(iii) Værktøj: Udtagningen skal udføres ved hjælp af manuelle eller elektriske kommercielt 

tilgængelige standardværktøjer (dvs. tænger, skruetrækkere, klippere og hammere som 

defineret i ISO 5742, ISO 1174, ISO 15601).  

(iv) Udtagningssekvensen: Udtagningssekvensen dokumenteres, og hvis prøvningen skal udføres 

af en tredjepart, forelægges de oplysninger, som personerne, der foretager udtagningen, har 

modtaget. Sekvensen defineres som en række trin, som tredjepart skal følge. 

(v) Måling: Målingen af udtagningstiden består af med et instrument at måle tiden fra det 

tidspunkt, første trin som angivet i dokumentationen for udtagningssekvensen igangsættes, til 

slutningen af sidste trin. 

 

c) Registrering af prøvningsbetingelser og -trin 

(i) Dokumentation af trin: De individuelle trin i udtagningssekvensen dokumenteres, og de 

værktøjer, der hører til hvert trin, specificeres.  

(ii) Optagemedier: Der skal tages billeder og optages en video af udtagningen af komponenter 

med angivelse af en tidskode, der viser den tid, der medgår til optagelsen. Trinene i 

udtagningssekvensen skal tydeligt kunne identificeres ud fra videoen og billederne.  


