
BILAG 1 – OPGAVEBESKRIVELSE 

Af den 6. september 2022 
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1 OPGAVEBESKRIVELSE 

1.1 Baggrund for opgaven 
Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion vil kontrollere kemikalier i gaming udstyr reguleret i RoHS1, REACH2 
samt POP-forordningen3. Gaming udstyr kan indeholde en række med stoffer, som blødgørere, metaller og 
flammehæmmere. Flere af dem er reguleret i ovenstående lovgivning.  

Der vil kontrolleres for følgende stoffer;  

 RoHS: ftalater, metaller og bromerede flammehæmmere 
 REACH: polycykliske aromatiske kulbrinter 
 POP: klorparaffiner og bromerede flammehæmmere 

 

1.2 Opgavens indhold 
Kontrollerne foretages på ca. 30 produkter, fordelt på følgende; 

 hørebøffer  
 mus 
 keyboard 
 skærm 
 controlleres 

 

Forskellige dele af produkterne skal analyseres for forskellige stoffer, i nedenstående tabel ses en 
oversigt over stofferne, grænseværdier i lovgivningen, dele af produkterne som skal analyseres samt 
antal analyser.  

Det skal bemærkes, at antal analyser er et estimat, det endelige antal vil afhænge af produkternes 
sammensætning af forskellige materialer.  

Der er budgetteret med ca. 300.000 DKK ekskl. moms.  
  

                                                           
1 BEK nr 338 af 17/04/2022 om begrænsninger af anvendelse af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr i EU 
2 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og 
godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt 
Rådets direktiv 76/769/EØF og Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF 
3 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) 2019/1021 af 20. juni 2019 om persistente organiske miljøgifte 
(omarbejdning) 
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Tabel 1. Oversigt over stoffer, grænseværdier, lovgivning samt produkter og antal analyser  

Stofgruppe Stof Grænseværdi Lovgivning 
Produkter og dele til 
analyse 

Antal 
analyser 

F
ta

la
te

r 

DEHP 
Cas-nr. 117-81-7 
 
DBP 
Cas-nr. 84-74-2 
 
BBP 
Cas-nr. 85-68-7 
 
DIBP 
Cas-nr. 84-69-5 

0,1 vægtprocent 
(homogene dele) 

RoHS  
 
(§ 3, bilag 2) 

 
Hørebøffer x 6 stk.  
1. Kunstlæder  
2. Skum  
3. Kabel  
 
Mus x 6 stk.  
1. Kabel 
 
Controller x 6 stk.  
1. Kabel 
2. Thumbstick 
 
Keyboard 6 stk.  
1. Kabel 
 
Skærm x 6 stk.  
1. Kabel 

48 stk. 

K
lo

re
re

de
 p

ar
af

fin
er

 

SCCP 
Cas-nr. 85535-84-8 og 
andre 

0,15 vægtprocent 

POP-
forordningen 
 
(artikel 3, stk. 
1, bilag I del A) 

 
Hørebøffer x 6 stk.  
1. Kunstlæder  
2. Skum  
3. Kabel  
4. Casing 
 
Mus x 6 stk.  
1. Kabel 
2. Casing 
 
Controller x 6 stk.  
1. Kabel 
2. Thumbstick 
3. Casing 
 
Keyboard 6 stk.  
1. Kabel 
2. Casing 
 
Skærm x 6 stk.  
1. Kabel 
2. Casing 

78 stk. 
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Stofgruppe Stof Grænseværdi Lovgivning 
Produkter og dele til 
analyse 

Antal 
analyser 

P
ol

yc
yk

lis
ke

 a
ro

m
at

is
ke

 k
ul

br
in

te
r 

Benzo[a]pyren (BaP) 
CAS-nr. 50-32-8 
 
Benzo[e]pyren (BeP) 
CAS-nr. 192-97-2 
 
Benzo[a]anthracen (BaA) 
CAS-nr. 56-55-3 
 
Chrysen (CHR) 
CAS-nr. 218-01-9 
 
Benzo[b]fluoranthen 
(BbFA) 
CAS-nr. 205-99-2 
 
Benzo[j]fluoranthen 
(BjFA) 
CAS-nr. 205-82-3 
 
Benzo[k]fluoranthen 
(BkFA) 
CAS-nr. 207-08-9 
 
Dibenzo[a,h]anthracen 
(DBAhA) 
CAS-nr. 53-70-3 

1 mg/kg  
 
(0,0001 
vægtprocent) 

REACH,  
 
(artikel 67, 
bilag XVII, 
indgang 50) 

Hørebøffer x 6 stk.  
1. Kunstlæder 
2. Skum 
 
Controller x 6 stk.  
1. Thumbstick 
 

18 stk. 

M
et

al
le

r  

Pb 
CAS-nr. 7439-92-1 

0,1 vægtprocent 
(homogene dele) 

RoHS 
 
(§ 3, bilag 2) 

Hørebøffer x 6 stk.  
1. Lodning print plade 
2. Lodning USB-stik 
 
Mus x 6 stk.  
1. Lodning print plade 
2. Lodning USB-stik 
 
Controller x 6 stk.  
1. Lodning print plade 
2. Lodning USB-stik 
 
Keyboard 6 stk.  
1. Lodning print plade 
2. Lodning USB-stik 
 
Skærm x 6 stk.  
1. Lodning print plade 
2. Lodning USB-stik 

60 stk. 

Cd 
CAS-nr. 7440-43-9 

0,01 vægtprocent 
(homogene dele) 
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Stofgruppe Stof Grænseværdi Lovgivning 
Produkter og dele til 
analyse 

Antal 
analyser 

B
ro

m
er

ed
e 

fla
m

m
eh

æ
m

m
er

e 

PBB og PBDE* 

0,1  
vægtprocent 
(homogene dele) 
 

RoHS 
 
(§ 3, bilag 2) 

Hørebøffer x 6 stk.  
1. Casing 
 
Mus x 6 stk.  
1. Casing 
 
Controller x 6 stk.  
1. Casing 
 
Keyboard 6 stk.  
1. Casing 
 
Skærm x 6 stk.  
1. Casing 
 

30 stk. 

HBCDD 
Cas-nr.:  
25637-99-4 
3194-55-6 
134237-50-6 
134237-51-7 
134237-52-8 

100 mg/kg 
 
(0,01 
vægtprocent) 

POP 
 
(artikel 3, stk. 
1 og artikel 4 
stk. 1, litra b), 
bilag I del A) 

* RoHS-bekendtgørelsen definerer ikke CAS-nr. på PBB eller PBDE. Kemikalieinspektionen lader det op til tilbudsgiver at byde ind med 

de analyser som tilbudsgiver kan udføre.    

Krav til analyserne:   
 Så vidt det er muligt skal der anvendes akkrediterede analysemetoder.  
 Der skal foretages ægte dobbeltbestemmelse på alle prøver.  
 Limit of Quantification (LOQ) skal være lavere end grænseværdierne anført i afsnit 1.2. 
 For stoffer reguleret i RoHS (Pb, Cd, PBB, PBDE, DEHP, DBP, BBP, DIBP) bruges metoder 

beskrevet eller refereret til i IEC 62321, eller lignende metoder.   
 Miljøstyrelsen skal have adgang til samtlige data, der ligger til grund for analyserne.  

 
Krav til afrapportering:   

 Der skal leveres en særskilt analyserapport på engelsk pr. produkt. 
 Analyseresultaterne afrapporteres med ægte dobbeltbestemmelse samt en gennemsnit af 

dobbeltbestemmelsen. 
 Analyseresultaterne angives med samme enhed som grænseværdier er angivet i lovgivningen (mg/kg 

eller vægtprocent), se tabel 1, ligeledes angives usikkerheden på resultatet.   
 Der skal ligeledes være et foto af prøven/produktet i analyserapporten, der tydeligt viser, hvilken 

del/dele af produktet der er analyseret.  
 Da måleresultaterne skal anvendes i forbindelse med kontrol af reglerne i henhold til 

kemikalielovgivningen, er det vigtigt, at alle relevante oplysninger for analysen er angivet i 
analyserapporterne for de enkelte produkter, samt at analyserapporterne er kvalitetssikret.  

 Analyserapporterne skal leveres elektronisk til sarbj@mst.dk med kopi til 
kemikalieinspektionen@mst.dk   

 
Følgende vedrørende analyserne skal fremgå af tilbuddet: 

 Hvilke stoffer der kan analyseres for. 
 Beskrivelse af analysemetoder.  
 Limit of Detection (LOD) og Limit of Quantification (LOQ). 
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 Analyseusikkerheder. 
 Beskrivelse af kvalitetssikringen.  
 Udkast til analyserapporternes opbygning og indhold (skabelon på engelsk).  

 

1.3 Formål og succeskriterier 
Analyseresultaterne skal kunne bruges til at, føre tilsyn med om de udtagne produkter opfylder kravene til 
grænseværdier i RoHS, REACH og POP-forordningen. Det vil sige at LOQ skal være lavere end de i afsnit 
1.2 anførte grænseværdier for de pågældende stoffer.  
 
Endvidere er det vigtigt, at alle relevante oplysninger for analysen er angivet i analyserapporterne for de 
enkelte produkter, herunder usikkerheden for målingen samt at analyserne og analyserapporterne er 
kvalitetssikret.  
 

1.4 Tidsplan og kontraktens omfang 
Det forventes at Kemikalieinspektionen indleverer alle prøver samlet ved slutningen af uge 40. 
Analyseresultater skal foreligge senest ultimo november 2022 (slutningen af uge 47/ start uge 48).  
 
Der gøres særligt opmærksom på, at selve hovedopgaven der er beskrevet i nærværende dokument (ca. 30 
produkter) skal udføres i perioden fra kontraktunderskrivelse (forventet primo oktober) til ultimo november 
2022. Hovedopgaven skal faktureres i 2022, fakturaen skal være ordregiver i hænde senest 5. december 
2022.  

Det er Miljøstyrelsens erfaring, at der i en længere periode efterfølgende vil opstå behov for at få 
gennemført flere analyser på det konkrete område, hvorfor Miljøstyrelsen i 2023 skal have mulighed for at 
få analyser gennemført hos leverandøren ad hoc. Ud fra Miljøstyrelsens tidligere erfaring med lignende 
kampagner forventes det, at der vil være tale om op til 10 analyser, der forventes at skulle gennemføres i 
løbet af 2023. Det bemærkes dog, at Miljøstyrelsen ikke er forpligtet til at aftale 10 analyser, hvis der ikke er 
behov herfor. Skulle der være behov for mere end 10 analyser i 2023, skal dette også være muligt, hvortil det 
dog bemærkes, at der skal være dialog mellem Miljøstyrelsen og leverandøren omkring planlægningen af 
disse analyser.  

 

1.5 Projektstyring 
Projektlederen indkalder til evt. opstartsmøde, koordinerer indsendelsen af prøver og fungerer som 
kontaktperson.  
 

 

 

 


