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PROBLEMATISKE FLAMME- 
HÆMMERE I ELEKTRONIK OG 
ELEKTRISKE PRODUKTER 

Flammehæmmere er en gruppe af kemi-
ske stoffer, som kan begrænse brand i ek-
sempelvis computere, fjernsyn og radioer. 
Flere af dem er samtidigt skadelige for 
både mennesker og miljø. Derfor er en 
lang række flammehæmmere i dag ulovli-
ge at anvende i elektronik – og flere er på 
vej til at blive lovmæssigt reguleret. 

I 2016 går Miljøstyrelsens Kemikalie- 
inspektion på gaden med en kontrol- 
kampagne, der skal sikre, at de gældende 
regler for brugen af visse halogenerede 
flammehæmmere i elektronik og elektri-
ske produkter bliver overholdt. 

Det er samtidig et område, der er kommet 
i fokus hos forbrugerne, der ønsker viden 
om produkternes skadelige effekter. De 
fleste elektriske og elektroniske produk-
ter, der sælges i Danmark, er importeret 
fra lande uden for EU. Ofte er del- 
elementerne i produkterne produceret fle-
re forskellige steder.

Det er således svært både for importører 
og forhandlere at gennemskue importkæ-
den og indholdet i produkterne. 

Derfor inviterede Miljøstyrelsen og 
Teknologisk Institut den 26. januar 
2016 til workshop, hvor deltagerne 
fik mulighed for at drøfte og blive klo-
gere på lovgivningen, problematikker 
og muligheder fra import til sortering 
på genbrugsstationerne. 

Workshoppen blev afholdt som en blan-
ding af faglige indlæg, gruppearbejde og 
fælles debat. 

I debatten indgik blandt andet en dialog 
om, hvordan branchen i fællesskab og i 
samarbejde med myndigheder, herunder 
Miljøstyrelsen, kan sætte en ny dagsor-
den, der bringer løsninger på anvendelsen 

af problematiske flammehæmmere både 
på kort og langt sigt.

Denne pjece er ikke en facitliste med kon-
krete løsningsforslag. Pjecen indeholder 
en delvis bearbejdet opsamling på de tan-
ker, udfordringer og konkrete overvejel-
ser, råd og anvisninger, som deltagerne 
diskuterede på workshoppen. Alt sammen 
med fokus på, hvordan man som virksom-
hed sikrer, at man overholder de gælden-
de regler - og hvordan man kan gå forud 
og skabe en CSR-profil på området.

Resultaterne fra workshoppen kan indde-
les i to temaer:

1) Vigtigste barrierer og idéer til forbru-
geroplysning
2) Muligheder inden for produktion og af-
faldshåndtering. 

God læselyst.

Opsummeringen er udarbejdet af Teknologisk Institut.
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Barrierer for og løsningsforslag 
til at håndtere flammehæmmere

Fokuspunkter
 » Hvad er barriererne og hvordan overkommer branchen dem? 
 »  Hvilke muligheder er der for at udnytte de gældende regler for 

brugen af halogenerede flammehæmmere i elektronik og elektri-
ske produkter i arbejdet med CSR?

 »  Hvordan kan branchen sætte fokus på forbrugerne og deres  
efterspørgsel?



  

 »  Der mangler oplysning og information til kunderne, så 
de kan træffe mere informerede valg.

 »  Hvis omkostningen er højere end konkurrentens, så 
vælger man ikke af sig selv de lidt bedre og dyrere 
miljørigtige løsninger.

 »  Miljømærkerne er ikke tydelige nok og giver ikke nok 
værdi for leverandøren.

 » For lidt opmærksomhed omkring miljørigtig produktion.
 » Manglende teknisk dokumentation ved import.
 »  Regulering er kompliceret (brandsikkerhed i forskellige 

lande, forbudte stoffer, problematiske stoffer og mulige 
alternativer).

 »  Vi mangler en lovgivning, der sikrer, at man kan etab-
lere en livscyklus for produkter fra producent til gen-
brug.

 »  CE-mærket (Conformité Européenne) har ingen værdi, 
og miljømærkerne er på for få produkter.

 »  Der er alt for lidt opmærksomhed fra forbrugerne og 
derved alt for lidt opmærksomhed hos forhandlerne.
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Badge

Flammehæmmeralarm 

Hvad er de største barrierer for 
håndtering af flammehæmmere?
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Giftigt nærmiljø

Miljø som salgsparameter

Oplysning til forbrugeren

 » Miljøvenligt produkt som grønt salgsparameter: ”Vi kan levere bromfri modeller”.
 »  Når TV kan køre snesevis af serier om fx. X-faktor og Den Store Bagedyst, 

hvorfor så ikke lave en programserie om ”Det lille kemi-hjem”, ”Spot en mil-
jøsynder” eller lignende? Medierne har meget lidt opmærksomhed på denne 
slags.

 » Fokus på arbejdsmiljø/hjemmemiljø ved måling vil få folk op af stolene.
 »  Når Coop kan lykkes med en bagepapirs-”sag”, må det kunne lykkes med 

mange andre produkter.
 » Vurdering af brom-forurening som en del af APV.
 »  Udvikling af en billig og effektiv ”flammehæmme-sniffer” til måling af indemil-

jø. Det vil give en langt større efterspørgsel efter et indemiljø frit for bromere-
de flammehæmmere.

 »  Synliggørelse af miljømærker gennem oplysningskampagne vil give større ef-
terspørgsel.

 »  Forbrugerne vil nok vælge anderledes mellem produkterne, hvis de var mær-
ket  med et ”Footprint”-mærke/økologisk rygsæk som bevis på, hvor mange 
materialer produktet har kostet at fremstille.

 »  Forbrugeruddannelse: det er kompliceret at være forbruger i dag. Den gen-
nemsnitlige forbruger har ingen mulighed for at vide noget om denne slags 
problematikker.
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Muligheder inden for produktion  
og affaldshåndtering
Fokuspunkter
 »  Hvad gør jeg som forhandler for at sikre, at mine varer overhol-

der lovgivningen?
 » Hvordan gennemskuer jeg min leverandørkæde?  
 »  Hvordan kan jeg som forhandler skaffe den nødvendige informa-

tion fra mine leverandører? 
 » Hvad gør vi med elektronikaffaldet?
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Selvslukkende elektronik

Giftig kemi

 »  Målretning af flammehæmmere til nødvendige dele i stedet for at 
blande i alle dele af produktet.

 »  Producenten skal dokumentere indholdet i en database, så man 
kan tjekke, om producenten overholder krav.

 »  Revurdering af krav til anvendelse af flammehæmmere i fobin-
delse med brandsikkerhed. Giver det mening alle steder?

 »  Når nu flammehæmmere mest hæmmer en startende brand, 
giver det så mening alle de steder, vi i dag kræver det?

 »  Levetidskrav: lav ordentlige produkter, hvor prisen kan bære 
miljørigtige løsninger.

 »  Der skal stilles krav til den tekniske dokumentation og overens-
stemmelseserklæring mht indholdet af flammehæmmere. Hvor-
dan kan man gøre det rent praktisk?

 »  De kinesiske producenter producerer teknisk dokumentation 
”meget hurtigt”. Vi frygter, at det er useriøst.

 »  Tør man stole på sin underleverandør, eller skal man selv lave test?
 »  Stil krav til leverandører med reference til kandidatlisten under 

REACH og de særlig problematiske stoffer (SVHC: Substances of 
Very High Concern). Danske elektronikproducenter er ikke begej-
strede for stoffer på godkendelsesordningen under EU’s kemika-
lielovgivning REACH.

 »  Mere fokus på alternative flammehæmmere. Enten gennem for-
brugerpres (miljømærke) eller lovgivning.

 »  Undersøg mulighederne for at udvikle alternative materialer, 
f.eks. med indbyggede flammehæmmer–egenskaber. 

 »  Udvikling af helt nye måder at lave brandsikring. Intelligente pro-
dukter, der kan slukke for strømmen?

 » Vi mangler viden om affaldets vej, indhold, regler etc.

Producerer vi med det rigtige mål?
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Pant på elektronik

Brændende anlæg

 » Samarbejde mellem virksomheder og myndigheder om implementering:  
 •  Hvordan kan vi lave regler, som kan overholdes (både brandsikkerhed og 

produktindhold)?
 » Få mere gang i brancheforeningerne: 

 • Regelforenkling  
 • Produktdatabaser  
 • Hjælpe forhandlere til at stille krav. 
 »   Hvis de fleste producenter kan lave elektronik uden problematiske flamme-

hæmmere, hvorfor er der det så i enkelte produkter? Det må være kontrol/
lovgivning, der mangler. 

 »  Stikprøvekontrol (ca. 40.000 kr.): dyrt for en lille forhandler. Det burde være 
producenten, der betaler.

 »  Stikprøvekontrol (ca. 40.000 kr.): Har vi overhovedet en balance mellem pris 
på kontrol og bødens pris på overtrædelser?

 »  Producentansvar er fint, men vanskelige regler og undtagelser for stoffer, 
som ikke direkte er forbudte.

 » Indfør pantafgift på elektronikprodukter.
 » Vi har brug for mere tydelig og strengere regulering.
 » Positivlister over kemiske brændhæmmere.
 » Vi mangler at få politikerne mere på banen.
 » Deklarationspligt.
 » Kan vi kopiere EU’s energimærkning af blandt andet fjernsyn (A, B, C, D, E)? 
 » Miljøafgift er lykkedes på biler!
 »  ”Kemi for dummies”: Miljøstyrelsen bør udarbejde en række standarder.
 »  Fuld deklarationsliste giver mere gennemsigtighed om indholdsstoffer i de 

forskellige plasttyper. 
 »  Enten indgangskontrol på genbrugspladserne eller hos affaldsbehandleren, så 

vi eksempelvis sorterer brom og anden farlig kemi i et særligt spor/behand-
ling. Der MÅ være penge i en ordning til dette.

 »  Mere tilbagemelding fra de virksomheder, som indsamler, oparbejder, genan-
vender WEEE til myndigheder og virksomheder, der er med i ordningen. Det 
ville i højere grad muliggøre produktudvikling. 

 »  Større ansvarlighed for vores WEEE, som sendes udenlands, når vi ved, at 
flammehæmmere kan spores i miljøet langt fra en affaldsbehandler.

Hvad kan vi gøre som branche?
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 »  Anvende krav og standardtekster til forhandling med leverandør. Eksem-
pelvis implementering af Miljøstyrelsens standardformuleringer i leveran-
dørkontrakten (se ”Stil krav til din leverandør” under ”Kemi i elektronik” på 
Miljøstyrelsens hjemmeside). 

 »  For at gøre det mere forståeligt for den enkelte virksomhed skal myndighe-
der og brancheforeninger have fokus på problemerne. 

 »  Det er svært at være lille forhandler. Man kunne gå sammen i netværk og 
dele arbejdet. Måske en opgave for brancheforeningen?

 » Er brancheforeningen aktiv nok?
 »  Når små forhandlere magter at gøre noget, så må de større også kunne!
 »  Forhandleransvar i forhold til de fokusområder, der handler om information fra 

leverandørkæden, overholde lovgivningen og håndtering af elektronikskrot. 
 »  Øge garantiperioden med ønsket om at forbedre salg af produkt med  

længere levetid.
 »  Fremme leasing. Nye/andre muligheder for sortering og genanvendelse af 

produkter.
 »  Manglende gennemsigtighed i forhold til roller i skrotbranchen. Hvem sor-

terer hvad og hvornår? 
 » Tilbyd kursus i WEEE. Så man har større garanti for, at der er styr på det.
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Take back-løsning

Hvad kan vi gøre som branche?

 »  Mærkning af flammehæmmer-type, når der anvendes kemikalier i plast, 
så de kan spores.

 »  Fint at stole på producenterne, når de har et brand at beskytte. Men 
hvad med alle de andre anonyme producenter?

 »  Udvikling af materialer, der ikke kan brændes, således at flammehæm-
mere helt kan undgås.

 »  Recycling: Brug metal i stedet for plast. Det giver længere holdbarhed/
levetid og mulighed for reparationer.

 » Kemisk markør / farve / sporing. 
 » Registrering forankres hos producenten. 
 » Take back-ordning direkte til producenten.
 »  Producenten skal altid selv oplyse, hvad der er i produktet. En reel ind-

holdsdeklaration!
 »  Øg garantiperioden, så udstyr skal holde længere. Det vil give bedre 

kvalitet og mulighed for at bruge de lidt dyrere (og miljømæssigt langt 
bedre) løsninger.

 »  Udvikling af en sniffer til måling af indeklima/arbejdsmiljø. Hjemmemå-
ling à la Radon-kampagnen.

 »  Kendte mærkevareproducenter er mere bekymrede omkring deres varer. 
Er der mulighed for et større samarbejde?

 » Anvend miljømuligheder som salgsargument 
 »  Genbrugsplast: hvis ikke det skal være en ”sekunda” vare, skal der være 

en kvalitets/garantiordning.
 »  Plast er for billigt at producere. Genbrugsplast er i dag af for dårlig kvali-

tet, enten skal vi: 
 - Brænde det af 
  -  Sørge for korrekt sortering i rene bestanddele, så kvalitet og værdi 

af genbrugsplasten stiger
  - Genbruge det via en take back-ordning.
 »  Hvorfor findes der ikke en ”luksus-weee” for virksomheder, der gerne vil 

gøre noget ekstra i forhold til cirkulær økonomi, og hvor der er større 
garanti for, at det er ”grønt” og kan genanvendes?

 »  Klassificering af plasten skal forankres hos producenten og kunne regi-
streres i et centralt register.

Nutidens affald - fremtidens mulighed eller problem?
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Partnerne bag workshoppen

Miljøstyrelsen rådgiver regeringen om 
miljøindsatsen, administrerer og udvikler 
regler og indsatser nationalt og interna-
tionalt, arbejder i dialog med borgere, 
virksomheder og andre myndigheder og 
samler samt formidler viden om miljøet.

Idé & Vækst, Teknologisk Institut 
bidrager til øget vækst ved at omsætte 
ideer til produkter, koncepter og services 
for vores kunder. Vi fokuserer på bruger- 
og medarbejderdreven innovation og 
servicedesign samt facilitering af åbne 
innovationssamarbejder mellem offentli-
ge og private aktører samt små og store 
virksomheder.

Spørgsmål vedrørende workshoppen og 
denne publikation kan rettes til: 

Teknologisk Institut, Idé & Vækst
Erik W. Hallgren
Tlf.: 7220 2879
Mail: ewh@teknologisk.dk
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