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Begrænsning af farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr
Kære Kunde
Reglerne omkring farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr er blevet skærpet.
Miljøstyrelsen har nu konverteret det tidligere EU direktiv til en dansk bekendtgørelse, nr.
1041 af 30/10/2012 og kaldet RoHS bekendtgørelsen (bekendtgørelse om begrænsning af
import og salg samt fremstilling til eksport inden for EU af elektrisk og elektronisk
udstyr, der indeholder visse farlige stoffer).
Bekendtgørelsen forbyder import og salg af elektrisk og elektronisk udstyr, kabler og
reservedele, hvis udstyret indeholder et eller flere af følgende stoffer i koncentrationer, der er
højere end hvad angivet i parenteserne:
•
•
•
•
•
•

Bly (0,1%)
Kviksølv (0,1%)
Cadmium (0,01%)
Hexavalent chrom (0,1%)
Polybromerede biphenyler (PBB) (0,1%)
Polybromerede dephenylethere (PBDE) (0,1%)

Fra 2. januar 2013 skal fabrikanter af nyt elektrisk og elektronisk udstyr have gennemført en
overensstemmelsesvurderingsprocedure, udarbejdet en EU overensstemmelseserklæring og
CE-mærket deres udstyr. Fabrikanten skal desuden gøre det muligt at identificere det elektriske
og elektroniske udstyr ved hjælp af f.eks. type- og serienummer. Både fabrikantens og
importørens navn og adresse skal stå på udstyret.
Solar er i denne forbindelse at betragte som distributør og artikelleverandør. Det betyder, at
Solar stiller krav igennem hele leverandørkæden, således at informationer videregives hvor
nødvendigt i relation til krav og vilkår fra bekendtgørelsen. Med andre ord gør Solar alt, hvad
der er nødvendigt, for at loven overholdes.
Det er dog også vigtigt at notere, at Solar i denne henseende frasiger sig ethvert
erstatningsansvar for rigtigheden og fuldstændigheden af de oplysninger, der modtages og
videregives.

Ligeledes er det vigtigt at oplyse, at vi ikke kan underskrive generelle erklæringer på, at alle
produkter i vort sortiment overholder RoHS, men kun kan forholde os til konkrete tilfælde som
anført ovenfor.
Vi håber på Deres forståelse i denne henseende.
Skulle der alligevel være spørgsmål til Solars arbejde med RoHS, kan der rettes henvendelse til
Masterdataafdelingen på masterdata@solar.dk
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