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Kemikalieinspektionen 

J.nr. MST-630-00037 

Ref. MICFA 

Den 15.5.2018 

Kravspecifikation for projektet ”REACH: Kontrol af art. 33.2 
informationspligten i byggemarkeder – 2018” 
 

Baggrund 
Kemikalieinspektionen gennemfører i 2018 kontrolkampagnen ”REACH: Kontrol af art. 
33.2 informationspligten i byggemarkeder – 2018” 
 
I henhold til REACH forordningen skal en leverandør, på anmodning fra en forbruger, 
oplyse hvis en artikel indeholder mere end 0,1 vægtprocent af et stof, der er opgjort på 
kandidatlisten.  
 
Denne oplysningspligt fremgår af REACH forordningens artikel 33, stk. 2; 
 

”På anmodning fra en forbruger skal enhver leverandør af en artikel 
indeholdende et stof, der opfylder kriterierne i artikel 57 og er identificeret i 
henhold til artikel 59, stk. 1, i en koncentration på over 0,1 vægtprocent, forsyne 
forbrugeren med oplysninger, som leverandøren råder over, og som er 
tilstrækkelige til, at artiklen kan anvendes sikkert, herunder som et minimum 
stoffets navn.” 

 
Oplysningerne skal leveres gratis senest 45 dage efter modtagelsen af anmodningen. 
 

I kontrolkampagnen fokuseres på byggemarkedernes overholdelse af informationspligten 

med fokus på forbrugerprodukter i blød plast og PVC. 

 

Minimum 40 og max. 50 produkter udtages til kontrol hos byggemarkederne. Samtidig 

med at produkterne udtages til kontrol, udleveres en anmodning om at informere om et 

eventuelt indhold over 0,1 % af kandidatlistestoffer for det pågældende produkt i henhold 

til art. 33.2 i REACH forordningen. 

 

Produkterne sendes efterfølgende til analyse for indhold af de ftalater der fremgår af 

listen på side 2.  

 

Efterfølgende sammenholdes analyseresultaterne med de svar Kemikalieinspektionen 

modtager på baggrund af anmodningen om at informere iht. art. 33.2. 

 

Formålet med dette udbud er at indhente tilbud på udførelse af analyser for indhold af de 

ftalater der er nævnt på side 2. 
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Specifikationer og krav til opgaven 

 Det forventes at mindst 40 og max. 50 produkter skal analyseres. 

 Produkterne skal analyseres for indhold af de ftalater og ftalatforbindelser, der 

nævnes på oversigten nedenfor. 

 For nogle af produkterne kan det være nødvendigt, at der skal udføres analyser af 

forskellige dele af produktet. Dette vil blive specificeret for hvert enkelt produkt. 

 Alle prøver forventes indleveret på samme tidspunkt. Det forventes at prøverne vil 

blive indleveret i midten af oktober 2018. 

 Tilbuddet skal indeholde en beskrivelse af analysemetode, tidsplan og 

kvalitetssikring. 

 Tilbuddet skal indeholde prisen pr. analyse og om muligt en samlet pris. 

 Det skal fremgå af tilbuddet, hvor meget analysemateriale der er nødvendigt for at 

foretage analysen. 

 Så vidt det er muligt skal der anvendes akkrediterede analysemetoder. 

 Der skal foretages ægte dobbeltbestemmelser på alle prøver med angivelse af 

måleusikkerhed på prøverne. 

 Der skal leveres en særskilt analyserapport på engelsk pr. produkt. 

 Analyserapporterne skal leveres elektronisk til micfa@mst.dk 

 Analyseresultatet skal foreligge senest 30 hverdage (ekskl. helligdage) efter 

modtagelse af prøverne og senest i uge 49 i 2018. 

 Analyseresultaterne skal angives med enhederne vægt procent og mg/kg, samt navn 

på ftalat (kemiske navn / stof navn) og cas/einecs nummer.  

 For de flerkædede ftalatforbindelser skal indholdet af de enkelte bestanddele (de 

enkelte ftalater og ftalatkædelængder) af forbindelsen fremgå i analyserapporten.  

 Miljøstyrelsen skal have adgang til samtlige data, der ligger til grund for analyserne. 

 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. Der skal ligeledes være et foto af prøven/produktet i analyserapporten. 

 

Ftalater der skal analyseres for: 
 Ftalat Forkort CAS 
1 Bis (2-ethylhexyl)phthalate DEHP 117-81-7 
2 Dihexyl phthalate  84-75-3 
3 Dipentyl phthalate DPP 131-18-0 
4 Diisopentylphthalate  605-50-5 
5 N-pentyl-isopentylphthalate  776297-69-9 
6 Bis(2-methoxyethyl) phthalate  117-82-8 
7 Diisobutyl phthalate DIBP 84-69-5 
8 Dibutyl phthalate DBP 84-74-2 
9 Butyl benzyl phthalate BBP 85-68-7 
10 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-8-branched alkyl esters, C7-rich  71888-89-6 
11 1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C7-11-branched and linear alkyl esters DHNUP 68515-42-4 
12 1,2-Benzenedicarboxylic acid, dipentylester, branched and linear  84777-06-0 
13 1,2-benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters or mixed decyl and hexyl 

and octyl diesters with ≥ 0.3% of dihexyl phthalate (EC No. 201-559-5) 
1,2-Benzenedicarboxylic acid, mixed decyl and hexyl and octyl diesters EC 
no.: 272-013-1 | CAS no.: 68648-93-1  
1,2-Benzenedicarboxylic acid, di-C6-10-alkyl esters EC no.: 271-094-0 | CAS 
no.: 68515-51-5 

 68648-93-1 
68515-51-5 

 
Tidsplan/leveringsfrister 
Opgaven er prioriteret i 2018 og analyseresultaterne skal være fremsendt til 
MICFA@mst.dk senest i løbet af uge 49 i 2018. Kemikalieinspektionen afleverer de 
produkter der skal analyseres senest 3o dage (ekskl. helligdage) inden analyseresultaterne 
skal foreligge. Faktura for udførte analyser skal være fremsendt til Miljøstyrelsen senest 
d. 17. december 2018  
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