
 

 
  

 

 

BILAG  1 -  KRAVSPECIFIKATION: KAMPAGNE VEDRØRENDE ”KONTROL 

AF KROM (IV) I LÆDERPRODUKTER” 

Baggrund  

Kemikalieinspektionen skal kontrollere indholdet af Krom (VI) i forbrugerprodukter på det danske 

marked, og ønsker derfor at få analyseret ca. 50 læder- og skindprodukter for eventuelt indhold af 

Krom ((VI)  

Kontrollen omfatter læder- og skindprodukter, der kommer i kontakt med huden, f.eks. skindtøj, 

punge, covers, bælter, handsker mv. 

Regler 

De gældende grænseværdier for krom (VI) i lædervarer er følgende, jf. Bilag XVII, nr. 47 pkt 5,6,7 i 

REACH forordningen (nr. 1907/2006): 

 Lædervarer, der kommer i kontakt med huden, må ikke markedsføres, hvis de indeholder 

krom(VI) i koncentrationer på eller over 3 mg/kg (0,0003 vægtprocent) af den samlede tørvægt 

af læderet.  

 Genstande, der indeholder læderdele, som kommer i kontakt med huden, må ikke 

markedsføres, hvis en eller flere af disse læderdele indeholder krom(VI) i koncentrationer på 

eller over 3 mg/kg (0,0003 vægtprocent) af den samlede tørvægt af læderdelen. 

 De to ovenstående bestemmelser gælder ikke for markedsføring af brugte varer, som var i 

anvendelse hos slutbrugeren i Unionen før 1. maj 2015. 

Specifikationer og krav til opgaven 

Det forventes at ca. 50 forbrugerprodukter skal analyseres, og i den forbindelse skal hver analyse tage 

udgangspunkt i følgende: 

 Prøverne skal analyseres for indhold af krom (VI). 

 Så vidt det er muligt skal der anvendes akkrediterede analysemetoder. 

 Prøverne vil være produkter fremstillet af læder eller skind eller produkter med læder/skind-dele 

påsat.   

 Der skal foretages ægte dobbeltbestemmelse på alle prøver med angivelse af måleusikkerhed på 

prøverne. 

 Tilbuddet skal inkludere udkast til analyserapportens opbygning og indhold (skabelon). 

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

analysen. 

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

http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation
http://echa.europa.eu/web/guest/regulations/reach/legislation


 

 
  

 

 Alle prøver forventes indleveret samtidig.  

 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 leveres en særskilt analyserapport på engelsk pr. produkt. 

 Der skal i analyserapporten anvendes de måleenheder der anvendes i reglen. 

Tidsplan 

Miljøstyrelsen forventer at indlevere prøverne til analyse ultimo september/primo oktober 2020. 

Leverance 

Leverandøren skal aflevere de endelige analyserapporter  til Miljøstyrelsen senest den 15. november 

2020.  

Analyserapporterne skal sendes elektronisk til Hanne Thygesen - ht@mst.dk med kopi til  

kemikalieinspektionen@mst.dk. 

 

Option 

Der er tilknyttet følgende optioner til kontrakten: 
 

1. Mulighed for forlængelse af kontrakten med op til 1 år.  
 

2. Mulighed for tilkøb af yderligere analyser af læderprodukter.  
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