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INNSPILL VEDRØRENDE BEHANDLING AV IEC-STANDARD 62368 
 

Bellona er bekymret for at nye sikkerhetsbestemmelser vil gi en kraftig og unødvendig 
økning i bruken av miljøskadelige flammehemmere i elektriske artikler. Store mengder 
slike stoffer finnes allerede i dag i naturen og på grunn av sine egenskaper er flere av 
disse karakterisert som miljøgifter. På bakgrunn av dette brevet og vedlagt 
dokumentasjon ber vi om at NEK stemmer nei til ”The candle flame resistance 
requirments” i seksjon 7 av IEC standarden 62368 under behandlingen i IEC den 25. 
april. 
 
Den foreslåtte IEC-standarden 62368 ”Audio/Video, Information and Communication 
Technology Equipment – Safety – Requirements” utformet av TC108 vil være gjenstand for 
avstemning i IEC den 25. april 2008. Hoveddelen av standarden er lik tidligere standarder 
som har vist seg effektive i å forhindre brann, i tillegg til i liten grad å bidra til bruk og 
spredning av miljøskadelige stoffer. Den nye standarden setter imidlertid krav til oppfyllelse 
av en åpen-flamme-test (”candle flame”/external ignition requirments). Dette kravet vil 
medføre at så godt som alt av materiale som omslutter audio, video og IT-utstyr må kunne 
motstå antenning fra en ekstern åpen flamme. Innfris dette kravet vil det innebære en voldsom 
økning i bruken av flammehemmere i denne type produkter.  
 
Resultatet av seksjon 7 i IEC-standard 62368 vil være en økning på flere hundre tusen tonn 
flammehemmende kjemikalier i elektriske artikler. Mange av disse er karakterisert som 
miljøgifter med store helse- og miljøskadelige effekter. Andre stoffer i denne gruppen 
kjemikalier mangler tilstrekkelig dokumentasjon om helse- og miljøskade. Standarden setter 
funksjonskrav og ikke spesifikke krav til hvilken type kjemikalie som skal benyttes. Dette har 
blitt brukt av industrien som argumentasjon for at standarden ikke nødvendigvis vil føre til 
økt bruk av de mest skadelige flammehemmerene så lenge det finnes ”snillere” alternativer. 
Imidlertid er det slik at de kjemikaliene som er billigst og mest testet i forhold til standarden 
er de som også er mest skadelige (bromerte og klorerte flammehemmere). Det er derfor svært 
sannsynlig at seksjon 7 i standarden vil føre til økt bruk av disse svært tvilsomme 
kjemikaliene.   
 

Bromerte flammehemmere er betegnelsen på en gruppe organiske stoffer. Alle de omkring 70 
ulike stoffene inneholder brom som er brannhemmende. De senere årene har det vært mye 
fokus på enkelte bromerte flammehemmere som er lite nedbrytbare i miljøet, som kan 
oppkonsentreres i næringskjeden og er påvist i levende organismer, blant annet i morsmelk.  

 



Norske miljøvernmyndigheter prioriterer innsatsen mot penta-, okta- og dekabromdifenyleter 
(penta-, okta- og deka-BDE), tetrabrombisfenol-A (TBBPA) og heksabromsyklododekan 
(HBCDD). Bromerte flammehemmere er oppført på miljøvernmyndighetenes prioritetsliste. 
Målsettingen er at utslippene skal reduseres vesentlig, senest innen 2010. Status i Norge kan 
oppsummeres med følgende: 
 

• Forbruket av disse fem bromerte flammehemmerne økte kraftig på slutten av 1990-
tallet, men har etter det stabilisert seg. 

• Norge har en nasjonal handlingsplan for å fase ut bruken av disse stoffene. Tiltakene 
forventes å redusere utslippene i 2010, men reduksjonsgraden er ikke kjent. 

• Norge innførte forbud mot bruk av penta- og okta-BDE i 2004. Siden 2006 er det 
forbud mot deka-BDE i elektriske og elektroniske produkter. Fra 1.april 2008 er det 
innført forbud mot deka-BDE i nye varer. SFT vurderer også mulig forbud mot 
HBCDD og TBBPA. 

• Norge arbeider aktivt for å begrense bruken av bromerte flammehemmere 
internasjonalt. 

 
Dersom seksjon 7 i standarden blir vedtatt vil dette være stikk i strid med norske 
myndigheters målsetting om reduksjon i bruken av bromerte flammehemmere. 
 
Veldegget til dette brevet ”The Case against Candle Resistant Electronics” viser at selv om de 
nye kravene i utgangspunktet kan høres nyttige ut, er de ikke nødvendige. Hvis iverksatt vil 
de derimot potensielt medføre store helse- og miljømessige problemer knyttet til spredning av 
svært skadelige miljøgifter.   
 
En rekke vanlige produkter som bøker, klær og møbler er laget av materialer som papir, 
stopping og plastikk som vil ta fyr hvis de blir eksponert for en åpen flamme. Det å behandle 
alt i hjemmene våre med kjemikalier for å forhindre antenning fra en åpen flamme er verken 
en kostnadseffektiv eller fornuftig fremgangsmåte.  
     

Bellona ber om av NEK stemmer nei til seksjon 7 i IEC-standarden 62368 den 25. april 
2008. 
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