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FORSKRIFTENS OPBYGNING 

VAREFAKTA-deklarationer omfatter varer, som er deklareret med VAREFAKTA-mærket og det 
dertilhørende mærke samt sætningen ”Kontrolleret af Varefakta”. Varerne er deklareret efter 
eventuelle VAREFAKTA-krav, som er specificeret i denne forskrift.  

En VAREFAKTA-deklaration defineres som værende obligatoriske mærkningsoplysninger, billeder, 
anprisningstekst m.m. og som værende selve varens deklaration indeholdende varebetegnelse, 
anvendelsesområde, indhold/materialesammensætning, brugsanvisning, råd og advarsler m.m.  

Varefakta kontrollerer ikke lovligheden af eventuelle ”fantasi-” eller ”kopinavne” i forhold til 
Konkurrencelovens bestemmelser.  

Varefaktas mål med VAREFAKTA-kontrollerede varer, er at sikre, at de pågældende varer kan 
markedsføres og sælges i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU-
lovgivning samtidig med, at de lever op til en række særkrav opstillet af Varefakta. Varefakta sikrer 
hermed, at tekst, billeder og anprisninger på VAREFAKTA-godkendte emballager opfylder kravene 
i lovgivningen og i Varefaktas forskrift.  

OPLYSNINGER I EN VAREFAKTA-DEKLARATION 

Oplysningerne anføres i et afgrænset deklarationsfelt med Varefaktas mærke, medmindre andet 
fremgår.  

Nogle oplysninger skal anføres, mens andre er frivillige, der om ønsket kan anføres. Se KRAV TIL DE 
ENKELTE OPLYSNINGER samt oversigt over punkterne i Indholdsfortegnelsen.  

Oplysninger om egenskaber, der ikke er nævnt i denne forskrift, vil kunne anføres hvis dette 
godkendes af Varefakta. Varefakta kan afvise, at oplysninger der anses for uvæsentlige eller 
misvisende, anføres i VAREFAKTA-deklarationen. Enhver påbudt mærkning kan om ønsket 
anbringes i deklarationsfeltet i forbindelse med det punkt, hvor den naturligt hører hjemme.  

Varefakta kan kræve, at deklarationen forsynes med særoplysninger angående f.eks. 
sikkerhedskrav og anvendelse.  

VAREFAKTA-DEKLARATIONENS UDFORMNING 

Mærkningen skal være let læselig og uudslettelig. Tekst og symboler skal være i en farve, der 
afviger fra baggrunden. Læseligheden kan f.eks. påvirkes af, om skrifttype og baggrundsfarve let 
kan adskilles. Derudover skal der anvendes en skrifttype med en typestørrelse, hvor X-højden er 
mindst 1,2mm. X-højde defineres som beskrevet i FORORDNING Nr. 1169/2011, Bilag IV. Der kan dog 
være andre særlige krav til tekststørrelse i specifikke standarder, som skal overholdes.  

http://www.varefakta.dk/
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Varefaktas mærke skal placeres i deklarationsfeltet og være så stort, at sætningen ”VAREFAKTA 
KONTROLLERET” tydeligt kan læses. Se Varefaktas designmanual, som kan rekvireres på 
www.varefakta.dk, hvor også Varefaktas mærke kan findes.  

Eventuelle illustrationer og tekst må ikke være misvisende i forhold til de angivne oplysninger i 
deklarationen. Tekst og udformning af VAREFAKTA-deklarationen skal godkendes af Varefakta 
inden der trykkes.  

I øvrigt henvises til BETINGELSER FOR BRUG AF VAREFAKTA PÅ VARER, som kan rekvireres på 
www.varefakta.dk.  

GYLDIGHEDSOMRÅDE 

Denne forskrift er gældende for junior- og voksensenge begrænset til en enkelt person per seng. 
Etagesenge og høje senge samt foldesenge og sovesofaers sengefunktion er også dækket af 
denne forskrift.  

Forskriften omfatter ikke elevationsseng, hverken med eller uden motor, samt sengemiljøer, hvor 
andre dele end sengen kan fravælges i købsøjeblikket.  

Forskriften omfatter ikke tilbehør, som tilkøbes sengen, fx madrasser eller sengeheste. Dog gælder 
forskriften hvis tilbehøret hører med, fx hynder og madras i en sovesofa eller dekorativt tekstil og 
klistermærker.  

DEFINITION 

I denne forskrift anvendes følgende definitioner: 

Juniorseng Anvendelse fra 3 år. Liggemål skal mindst være 1400mm og maksimalt 2000mm. 
Bredden af sengen må maksimalt være 1200mm.  
 

Voksenseng Liggemålet skal være større eller lig 2000mm. 
 

Højseng En seng, hvor højden fra gulvoverflade til sengebundsoverflade skal være mindst 
600mm.  
 

Etageseng Flere senge, hvor højden fra gulvoverflade til sengebundsoverflade skal være 
mindst 600mm.  

 

Sengedefinitionerne kan godt kombineres, fx en juniorseng som er en højseng. 

http://www.varefakta.dk/
http://www.varefakta.dk/
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MINIMUMSKRAV 

 viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af testrapporter med de 
målte værdier.  

  viser, hvilke punkter Varefakta skal have dokumentation for i form af testrapport eller 
overensstemmelseserklæring. 

 

Referencerne i forskriften benyttes for deklarering med Varefaktas mærke. Vi gør opmærksom på, 
at produktet stadig skal overholde eventuel anden, relevant lovgivning.  

Testspecifikation Standard/Testmetode Krav  

Grundlæggende 
sikkerhed 

Produktprøven vurderes af 
et testlaboratorium jf. 
Varefaktas Testkrav 

Stolen skal opfylde kravene sat 
jf. Varefaktas Testkrav.  
 
Hvis der påpeges en 
sikkerhedsmæssig mangel ved 
stolen af testlaboratoriet eller 
Varefakta, kan den ikke 
deklareres. 

 
 

Grundlæggende 
sikkerhed for etage- og 
højsenge 

DS/EN 747-1 
DS/EN 747-2 
Møbler – Etagesenge og 
højsenge  
– Del 1: Krav til sikkerhed, 
styrke og holdbarhed  
– Del 2: Prøvningsmetoder 

Standardens krav skal være 
opfyldt.  
 
Modificering; Del 1 punkt 4.1.2.1: 
Valgmulighed c ændres til 
230mm i stedet for 200mm.  
 
Tilføjelse:  

 

Grundlæggende 
sikkerhed for øvrige 
senge 

DS/EN 1725:1998 
 

Standardens krav skal være 
opfyldt.  

 

http://www.varefakta.dk/
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Testspecifikation Standard/Testmetode Krav  

Sikkerhed angående 
organiske kemiske stoffer 

DS/EN 71-9 
Legetøj – Sikkerhedskrav – 
Del 9: Organiske Kemiske 
Stoffer – Krav 

Standardens krav skal være 
overhold for materialer, som 
personen kan komme i kontakt 
med ved daglig brug.  
 
Der skal ikke testes for 
farvestoffer, hvis der afleveres 
erklæring om, at træet er 
ufarvet.  
 
Standardens krav inkluderer 
også klistermærker af både 
papir og plast. 

 

Sikkerhed angående 
migration af farlige 
grundstoffer 

DS/EN 71-3 
Legetøj – Sikkerhedskrav – 
Del 3: Migration af visse 
elementer 

Standardens krav skal være 
overholdt for materialer, som 
personen kan komme i kontakt 
med ved daglig brug.  

 

http://www.varefakta.dk/
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Testspecifikation Standard/Testmetode Krav  

Sikkerhed for senge med 
andre egenskaber end 
blot at sove i 

DS/EN 71-1 
Legetøj – Sikkerhedskrav – 
Del 1: Mekaniske og fysiske 
egenskaber 

Standardens krav skal være 
opfyldt, hvor det findes relevant. 
 
Punkt 4.7, kanter: 
Skal overholdes for senge med 
metalsengerammer, som ikke er 
beklædt med plastik eller 
lignende.  
 
Punkt 4.10.1, folde- og 
rullemekanismer: 
Skal overholdes for senge, som 
har dele der f.eks. kan rulles ud. 
Dette gælder senge med 
opbevaring, foldesenge og 
sovesofaer.  
 
Punkt 4.10.3, hængsler: 
Skal overholdes for senge, som 
har skabe i deres opbevarings-
mulighed.  
 
Punkt 4.14.1, Legetøj, som et barn 
kan være inde i: 
Skal overholdes for senge med 
opbevaringsmuligheder.  

 

http://www.varefakta.dk/
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Testspecifikation Standard/Testmetode Krav  

Overflademodstands-
dygtighed overfor vand, 
fedt, sved og spyt.  

DS/EN 12720 
Møbler – Bestemmelse af 
overfladers modstandsevne 
over for kolde væsker 

Standardens krav skal være 
opfyldt. 
 
Resultaterne skal kvalificeres 
som ≥4 (minor/no change) ved 
test. Timekrav for de forskellige 
substanser kan findes i afsnittet 
Overflade-
modstandsdygtighed jf. 
Varefaktas Testkrav.  
 
Tilføjelse: 
Spytopløsningen kreeres jf. 
DS/EN ISO 20701.  

 
 
 
 
 
 
 

Ridsning DS/ISO 1518-1 
DS/EN ISO 1518-2 
Malinger og lakker – 
Bestemmelse af 
ridsefasthed 

Standardens krav skal være 
opfyldt.  
 
Gennembrud i lakfilm godtages 
ikke.  
 
Resultaterne skal kvalificeres 
som ≥4 (minor/no change) ved 
test. Timekrav for de forskellige 
substanser kan findes i afsnittet 
Overflade-
modstandsdygtighed jf. 
Varefaktas Testkrav.  

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Kemisk indhold i tekstil DS/CEN/TR 16741 
Vejledning om sundheds- 
og miljøspørgsmål i relation 
til kemisk indhold i 
tekstilprodukter beregnet til 
beklædning, 
hjemmetekstiler og 
møbelpolstring 

Retningslinjerne i den tekniske 
rapport skal være opfyldt. 

 

http://www.varefakta.dk/
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Testspecifikation Standard/Testmetode Krav  

Formaldehydindhold i 
tekstil 

DS/EN ISO 14184-1 
Tekstiler – Bestemmelse af 
formaldehyd 

Formaldehydindholdet på ikke 
overstige 20ppm. 

 

Tekstilets farveægthed 
overfor vand, sved og 
gnidning 

DS/EN ISO 105 
-E01: Vand 
-X12: Gnidning 

Standardernes krav skal være 
opfyldt.  

 

Tekstilets farveægthed 
overfor sved og spyt 

DS/EN ISO 105-E04 
Textiler – Prøvning af 
farveægthed – Del E04: 
Farveægthed over for sved 

Standardens krav skal være 
opfyldt.  
 
Spytopløsningen kreeres jf. 
DS/EN ISO 20701 - testen udføres 
som for DS/EN ISO 105-E04.  

 

Krympning af aftageligt 
tekstil 

DS/EN ISO 5077 
Textilprøvning – 
Bestemmelse af 
størrelsesændring ved vask 
og tørring 

Tekstilet testes i henhold til 
standarden og den procentvise 
krympning noteres. Det kræves 
angivet i deklarationen, hvis 
over 1% i bredde eller længde 
krymper.  
 
Maskinvask udføres i henhold til 
DS/EN ISO 6330.  

 

Rengøring  Aftageligt tekstil skal kunne 
vaskes ved 40° 
 
Møblet skal kunne tåle aftørring 
med vand og 
universalrengøringsmiddel, hvis 
ikke andet anføres. 

 
 
 

 
 

    

Bemærk, ved henvisninger til standarder i skemaet ovenfor og i resten af forskriften, gælder 
henvisningen til udgaven, der fremgår af litteraturlisten. 

LOVGIVNING 

Følgende lovgivning skal være overholdt for produktet. Derudover, gør vi opmærksom på, at 
produktet stadig vil skulle overholde eventuel anden, relevant lovgivning.  

• Produktsikkerhedsloven (se litteraturlisten).  

http://www.varefakta.dk/
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• REACH-forordningen (Bilag XVII jf. Forordning nr. 1907/2006/EF, med ændringer).  

• POP-forordningen (Bilag I jf. Forordning 850/2004/EU, med ændringer)  

• Bekendtgørelse nr. 289 af 22. juni 1983 om begrænsning af formaldehyd i spånplader, 
krydsfinerplader og lignende plader, som anvendes i møbler, inventar og lignende. 

 

• For juniorsenge: Bekendtgørelse nr. 855 af 5. september 2009 om forbud mod ftalater i 
legetøj og småbørnsartikler. Modificering: Varefakta kræver som udgangspunkt ikke 
dokumentation for, at der ikke anvendes ftalater i hård plast. 

 
 
 

• Der opfordres til, at producenter udfaser brugen af stoffer på Kandidatlisten over 
særligt problematiske stoffer til godkendelse: https://echa.europe.eu/candidate-list-
table. 

 

 

VAREFAKTAS TESTKRAV 

Højstolen og tekstilet må ikke lide af fejl eller mangler eller være urimelig vanskelig at anvende. 
Hvis der påpeges en sikkerhedsmæssig mangel ved møblet eller tekstilet af testlaboratoriet eller 
Varefakta, kan det ikke deklareres. 

OVERFLADEMODSTANDSDYGTIGHED 

Der udføres test på alle overflader bestående af plast, eller træ som er lakeret eller malet. Timekrav 
for de forskellige tests er givet i Tabel 1 sammen med trykkrav for ridsningstest. 

Tabel 1: Minimumstimekrav for sengens modstandsdygtighed overfor vand, fedt, sved og spyt, samt trykkrav for 
ridsning af overfladen.  

 
Test 

 
Standard/Metode 

Underside af bund 
samt ben og 

ramme 

 
Øvrige flader 

Vand DS/EN 12720 6 timer 16 timer 

Fedt DS/EN 12720 24 timer 24 timer 

Sved DS/EN 12720 - 2 timer 

Spyt DS/EN 12720 
Modificering: Testen udføres 
som beskrevet i DS/EN 12720 
med spytopløsningen givet i 
DS/EN ISO 20701 

- 2 timer 

Ridsning DS/ISO 1518-1 
DS/EN ISO 1518-2 

- 3 N 
3 N 

 

http://www.varefakta.dk/
https://echa.europe.eu/candidate-list-table
https://echa.europe.eu/candidate-list-table
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Ved bedømmelse af testresultatet godtages resultat 4 (minor change) og 5 (no change) for tests 
i henhold til DS/EN 12720 for vand, fedt, sved og spyt.  

Ved bedømmelse af ridsning i henhold til DS/ISO 1518-1 og DS/EN ISO 1518-2 må lakfilmen ikke være 
gennembrudt. Ved bedømmelse i henhold til DS/EN ISO 1518-2 må ridsebredden være ≤0,5mm, hvis 
overskredet anføres det i deklarationen.  

ANDET 

Består sengen af træelementer, skal disse være fri for råd og insektangreb. 

Tilbehør til juniorsenge, fx rutsjebaner og tårne, skal opfylde relevante krav i standarderne DS/EN 71-
[1-11].  

For sengemiljøer, hvor ingen dele kan fravælges i købsøjeblikket, afgør Varefakta ved at konsultere 
med producenten, hvilke standarder og/eller krav andre dele end sengen skal opfylde ud over de 
krav listet i denne forskrift. Det samme gælder for foldesenge og sovesofaer.  

KRAV TIL DE ENKELTE OPLYSNINGER PÅ DEKLARATIONEN 

Ved henvisning til standarder, se litteraturlisten. 

Sætninger, som er et krav fra standarden DS/EN 13210:2020, er markeret med blåt.  

Sætninger, som er obligatoriske at skrive på VAREFAKTA-deklarationen, er markeret med grønt.  

Sætninger, som er frivilligt at skrive på VAREFAKTA-deklarationen, er markeret med orange.  

1. KONTROLLERET AF VAREFAKTA 

Hver enkelt vare har hos Varefakta et unikt vare-/kontrolnummer (VK-nummer). Det aktuelle 
nummer skal, af hensyn til Varefaktas stikprøvekontrol, anføres i deklarationen som ”VK XXXXX”. 
VK-nummeret skal som udgangspunkt placeres øverst i højre hjørne under VAREFAKTA-
mærket på deklarationen.  

For senge, som er en juniorseng, højseng eller en blanding, skal følgende tekst anføres efter 
overskriften Sikkerhed:  

”Sengen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2520:4) til junior- og voksensenge, 
herunder sikkerhedskravene i DS/EN 747-1:2012+A1:2015 (europæisk standard med 
sikkerhedskrav til etagesenge og højsenge).” 

For senge, som er en juniorseng, højseng eller en blanding samt med legetøjselementer eller 
opbevaringsmuligheder, skal følgende tekst anføres efter overskriften Sikkerhed:  

http://www.varefakta.dk/
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”Sengen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2520:4) til junior- og voksensenge, 
herunder sikkerhedskravene i DS/EN 747-1:2012+A1:2015 (europæisk standard med 
sikkerhedskrav til etagesenge og højsenge) og DS/EN 71 (europæisk standard med 
sikkerhedskrav til legetøj).” 

For senge, som er voksensenge, sovesofaer, foldesenge, udtrækssenge og lignende, skal 
følgende tekst anføres efter overskriften Sikkerhed:  

”Sengen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2520:4) til junior- og voksensenge, 
herunder sikkerhedskravene i DS/EN 1725:1998 (europæisk standard med sikkerhedskrav til 
senge og madrasser).” 

Følgende sætning bør som udgangspunkt anføres i VAREFAKTA-deklarationen: 

”Oplysningerne i deklarationen kontrolleres af Varefakta, www.varefakta.dk” 

2. VAREBETEGNELSE 

Varenavn eller modelnummer, samt varebetegnelse skal anføres.  

Hvis sengen leveres usamlet, anføres det i deklarationen i forbindelse med varebetegnelsen. 
Derudover skal det fremgå om værktøj medfølger, f.eks. i forbindelse med overskriften 
Montering.  

Hvis der til sengen medfølger en madras, anføres det i deklarationen i forbindelse med 
varebetegnelsen.   

3. ANVENDELSESOMRÅDE 

I VAREFAKTA-deklarationen anføres det, hvilken aldersgruppe sengen er egnet til. For de 
forskellige typer af sengen anføres følgende efter overskriften Egnet til:  

Juniorseng: ”Ét barn fra X år.” 

Etagesenge (fx køjesenge): ”Nederste seng; ét barn fra X år, øverste seng; ét barn fra Y år. Hver 
seng kan bære en vægt op til 75kg.” 

Voksenseng: ” 

 

For en højstol med fast bøjle, aftagelig bøjle, småbørnssæde eller sele, hvor stolen ikke kan 
bruges til børn over 36 måneder anføres følgende i deklarationen efter overskriften Egnet til: 

”Ét barn, fra ca. 6-XX måneder. OBS! Barnet skal kunne sidde selv, alderen er derfor vejledende 
– vurdér altid om barnet passer til højstolen.” 

http://www.varefakta.dk/
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Hvor XX erstattes med producentens angivelse af barnets alder.  

For en højstol, hvor bøjle, småbørnssæde eller sele kan fjernes af, og hvor stolen, uden bøjle, 
småbørnssæde eller sele, efterfølgende kan bruges af barnet, anføres følgende eller 
tilsvarende i deklarationen efter overskriften Egnet til: 

”Ét barn, fra ca. 6 måneder til det er nødvendigt at fjerne bøjlen/småbørnssædet/selen. Kan 
derefter bruges som højstol op til ca. XX år. OBS! Barnet skal kunne sidde selv, alderen er derfor 
vejledende – vurdér altid om barnet passer til højstolen.” 

Hvor XX erstattes med producentens angivelse af barnets alder.  

4. TYPE 

Hvis der er særlige forhold ved højstolen, skal dette anføres efter overskriften Type, f.eks. 
aftagelig skridtstrop/pind (”Bøjlen og skridtstrop er aftagelig.”) eller justerbar sæde- og 
fodstøttehøjde (”Fodstøtte og sæde kan reguleres.”). 

5. MÅL 

I deklarationen anføres stolens mål efter overskriften Mål.  

Målene anføres som de største udvendige mål afrundet op til nærmeste hele cm i 
rækkefølgen Højde, Bredde og Dybde efter punktet Udvendige mål.  

Frivillige oplysninger under overskriften Mål er f.eks.: 

• De indvendige mål for sædebredde og -dybde, anført efter punktet Indvendige 
mål af sædet.  

• Målene for den sammenklappede stol, anført efter punktet Sammenklappet. 

Tolerance ved kontrol er ±5mm. 

6. VÆGT (KUN SAMMENKLAPPELIGE STOLE) 

Vægten anføres afrundet til nærmeste halve kilo efter overskriften Vægt.  

Tolerance ved kontrol er ±0,5kg. 

7. MATERIALER 

Alle materialer skal deklareres korrekt samt angives hvor de sidder på stolen. Dokumentation 
for alle typer materiale, inklusive forskellige farver, skal godkendes af Varefakta.  

Overfladebehandlinger skal altid anføres i deklarationen.  

http://www.varefakta.dk/
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Materialerne nævnt i de følgende afsnit skal i udgangspunktet testes for indholdsstofferne 
listet i tabellen nedenfor jf. DS/EN 71-9. Tabellen er et udtræk fra Table 1 – Applicable Limit Tables 
i DS/EN 71-9, hvori grænsetabellerne 2A-2I også kan findes.  

Tabel 2: Liste over grænsetabeller for indholdsstoffer og deres respektive materialer.  

Grænsetabel1 Polymerer2,3 Træ Tekstil Læde
r 

Papir4 

2A Flammehæmmere   X   

2B Farvestoffer  X  X X 

2C Primære Aromatiske Aminer  X  X X 

2D Monomerer X     

2E Solventer – Migration X     

2F Solventer – Inhalation      

2G(a) Træimprægnering, ude      

2G(b) Træimprægnering, inde  X    

2H Anden Imprægnering    X  

2I Blødgørende Tilsætningsstoffer X     
1Grænsetabellerne findes i DS/EN 71-9. 
2Polymere overfladebelægninger med en tykkelse på <500µg er undtaget. 
3Klistermærker af plast er inkluderet her.  
4F.eks. klistermærker med overflade af papir.  

 

 

Hvis der er et tilhørende bord til stolen, skal dette være godkendt som 
fødevarekontaktmateriale og kunne tåle alle fødevarer på minimum 40oC i minimum 6 timer, 
se afsnittet Lovgivning.  

7.1. POLYMERER, INKLUSIVE PLAST 

Polymerer og plast anføres i henhold til DS/EN ISO 1043-1, Plast – Symboler og forkortede termer.  

7.2. TRÆ 

Trætypen og eventuelle andre forhold (fx farve og overfladebehandling) anføres i 
deklarationen.  

7.3. TEKSTIL 

Tekstil anføres med information om fibersammensætning, se Europa-Parlamentets og Rådets 
Forordning (EU) nr. 2007/2011 af 27. september 2011 om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet 
etikettering og mærkning af tekstilprodukters fibersammensætning. 

http://www.varefakta.dk/
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7.4. LÆDER 

Læder samt eventuelle andre forhold (fx gennemfarvning eller overfladefarvning) anføres.    

7.5. METAL  

Metaltype samt eventuelle andre forhold (fx overfladebehandling) anføres.   

7.6. PAPIR 

Papir, fx klistermærker, anføres.  

8. AFFALDSHÅNDTERING 

Oplysninger om affaldshåndtering eller bortskaffelse er frivillige og kan angives efter 
overskriften Affaldshåndtering eller Bortskaffelse. 

9. OVERFLADEMODSTANDSDYGTIGHED 

Hvis den maksimale ridsebredde overskrides ved testen, skal følgende anføres i deklarationen 
efter materialelisten:  

”Stolens XX kan let få ridser.”  

Hvor XX erstattes af materialet, fx træoverflade(r), som ikke modstod ridsetesten. 

Består materialerne alle overflademodstandsdygtighedstestene kan følgende frivilligt anføres 
i deklarationen: 

”Stolens overflader opfylder krav til modstandsdygtighed overfor vand, fedt, sved, spyt og 
ridser.” 

10. RENGØRING 

Hvis møblet eller dele heraf ikke kan tåle aftørring med vand og universalrengøringsmiddel, 
skal anden form for renholdelse anføres.  

I deklarationen anføres den anbefalede renholdelse efter overskriften Rengøring.  

11. MONTERING 

Hvis stolen leveres usamlet, gælder det at beslag, huller og lignende skal være afpasset på en 
sådan måde, at monteringen kan ske på enkelt vis og uden risiko for fejl.  

Skal der bruges værktøj til samlingsprocessen, skal typen anføres i deklarationen efter 
overskriften Montering.  

http://www.varefakta.dk/
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Skal der anvendes skruer, beslag eller lignende, skal disse medfølge.  

Monteringsvejledningen skal indeholde tjekliste over antal dele samt indeholde tegninger til at 
hjælpe med monteringen.  

Det er et krav at brugsanvisningen henviser til monteringsvejledningen og at Varefakta skal 
godkende monteringsvejledningen.  

12. BRUGSANVISNING 

Der skal medfølge en dansk brugsanvisning, som skal opfylde kravene i DS/EN 14988.  

I brugsanvisningen skal der, udover standardens krav, være oplysning om: 

• Identifikation af produktet.  
• Barnets tilladte alder og vægt ved brug af stolen.  
• Monteringsvejledning.  
• Rengøring og vedligeholdelse.  

I deklarationen anføres følgende sætning efter overskriften Brugsanvisning med en teksthøjde 
på mindst 5mm:  

”VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.” 

Hvis brugsanvisningen ikke er skrevet direkte på deklarationen, skal der stå en henvisning til 
den vedlagte brugsanvisning under montering, eller evt. anføres efter den første sætning som: 

”Brugsanvisning vedlagt.”  

Vær opmærksom på, at der er flere advarsler og informationer som kræves skrevet i 
brugsanvisningen jf. DS/EN 14988:2017+A1:2020 punkt 9.3.  

13. GODE RÅD 

For stole, hvor det er relevant, anføres følgende i deklarationen efter overskriften Gode Råd: 

”Husk, at kontrollere og efterspænde skruer og lignende med jævne mellemrum.” 

Hvis der anvendes sele, anføres følgende i deklarationen efter overskriften Gode Råd: 

”Tjek jævnligt tekstil, stropper og spænder for tegn på slid eller skader. Stop med at bruge 
selen, hvis den er slidt eller skadet. OBS! Selv i sele, skal barnet være under opsyn, da ingen 
sele er fuldstændig sikker.” 

http://www.varefakta.dk/
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For stole, som er sammenklappelige eller konstruktionsmæssigt kan ændres til fx transport 
eller opbevaring, anføres et råd om at kontrollere, at stolen er klappet korrekt ud eller 
sammensat korrekt før brug. Formuleringen skal tage udgangspunkt i stolens konstruktion.  

14. ADVARSLER 

I deklarationen anføres følgende efter overskriften ADVARSEL!: 

”Lad aldrig barnet være uden opsyn.” 

Efterfulgt af det tilhørende piktogram vist i figur 1.  

Advarselstekster og piktogrammer skal følge reglerne jf. DS/EN 14988, 
punkt 9.  

Følgende yderligere advarsler anføres i deklarationen: 

”Risiko for faldulykker: Sørg for, at dit barn ikke kravler på produktet” 

”Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og indstillet.” 

”Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af 
produktet.” 

”Vær opmærksom på risikoen for, at stolen tipper, når dit barn kan skubbe med fødderne mod 
et bord eller andre genstande.” 

Har højstolen en medfølgende sele til fastspænding af barnet anføres følgende advarsel også 
i deklarationen: 

”Brug altid sikkerhedsselen.” 

15. FIRMA 

Navn, adresse og kontaktoplysninger på fabrikant, importør eller anden sælger skal anføres 
på deklarationen. Hjemmeside accepteres, hvis det tydeligt og utvetydigt fremgår på 
hjemmesiden, hvad post- eller kontaktadressen er.  

16. PERMANENT MÆRKNING PÅ STOLEN 

Alle højstole skal have en permanent mærkning, hvor følgende anføres: 

• Identifikation af produktet ved navn eller modelnummer samt batchnummer.  
• Sætningen: ”ADVARSEL! Lad aldrig barnet være uden opsyn” efterfulgt af det tilhørende 

piktogram vist i figur 1 jf. Advarsel.  

Figur 1: Advarselspiktogram for 
”Lad aldrig barnet være uden 
opsyn.” 
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• Registreret varenavn/varemærke eller anden identifikation af fabrikant, distributør eller 
forhandler.  

• Standardens identifikationsnummer, f.eks.: DS/EN 14988:2017+A1:2020.  

Mærkningen skal være iøjnefaldende, letlæselig og skal være sikkert fastgjort til stolen. Den 
nuværende standard skal altid konsulteres i henhold til mærkning af produktet.  
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EKSEMPLER PÅ VAREFAKTA-DEKLARATIONER 

HØJ BARNESTOL – EKSEMPEL MED OBLIGATORISKE OPLYSNINGER 

Bassestolen  
Høj barnestol/højstol.  
 
Sikkerhed: Højstolen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2504:4) til høje 
barnestole, herunder sikkerhedskravene i DS/EN 14988:2017+A1:2020 (europæisk standard 
med sikkerhedskrav til høje barnestole). 

 

 
Egnet til: Ét barn, ca. 6-24 måneder.  
OBS! Barnet skal kunne sidde selv, alderen er derfor vejledende – vurdér altid om barnet passer til højstolen. 
 
Type: Høj barnestol med fast bøjle og skridtstrop.  

Benene kan afmonteres fra sædet uden brug af værktøj.  
Siddehøjde: 50cm.  
Passer til en bordhøjde på 71-74cm. 

 
Mål: 
Udvendige mål: 
Sammenklappet: 

Højde 90cm, Bredde 58cm, Dybde 62cm. 
Sædet: Højde 38cm, Bredde 34cm, Dybde 32cm. Ben: Længde 60cm.  

 
Vægt: 4,5kg 
 
Materialer: 
Sæde, Bøjle, Skridtstrop: 
Ben:  

Plast (PP).  
Aluminium – pulverlakeret.  

 
Rengøring: Brug en opvredet klud med vand og universalrengøring.  
 
Montering: Benene klikkes på sædet uden brug af værktøj.  

Læs i vedlagte monteringsvejledning, hvordan stolen samles korrekt.  
 
Brugsanvisning: VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG.  
  
Gode Råd: Husk, at kontrollere om benene sidder fast på sædet.  
  
ADVARSEL! 
ADVARSEL! 
ADVARSEL! 
ADVARSEL! 
 

Lad aldrig barnet være uden opsyn.  
Risiko for faldulykker: Sørg for, at dit barn ikke kravler på produktet. 
Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og 
indstillet. 

VK XXXXX 
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ADVARSEL! 
 

Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder i nærheden af 
produktet. 
Vær opmærksom på risikoen for, at stolen tipper, når dit barn kan skubbe med fødderne mod 
et bord eller andre genstande. 

 
Firmanavn og adresse 
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HØJ BARNESTOL – EKSEMPEL MED OBLIGATORISKE OG FRIVILLIGE OPLYSNINGER 

Orange tekst er frivillig.  

Bulderstol (MODEL NR. YYYY) 
Høj barnestol/højstol. Leveres usamlet.  
 
Sikkerhed: Højstolen er kontrolleret og opfylder Varefaktas krav (VF 2504:4) til høje 
barnestole, herunder sikkerhedskravene i DS/EN 14988:2017+A1:2020 (europæisk standard 
med sikkerhedskrav til høje barnestole) og DS/EN 12520:2015 (europæisk standard med 
sikkerhedskrav til siddemøbler).  
 

 

 

Egnet til:  
 

Ét barn, fra ca. 6 måneder til det er nødvendigt at bøjlen tages af. Kan derefter bruges som 
højstol op til ca. 12 år.   

OBS! Barnet skal kunne sidde selv, alderen er derfor vejledende – vurdér altid om barnet passer til højstolen. 
 
Type: Fodstøtte og sæde kan reguleres i 5 trin.  

Bøjlen og skridtstrop er aftagelig.  
Passer til en bordhøjde på 71-74cm.  

 
Mål: 
Udvendige mål: 
Indvendige mål af sædet: 

Højde 79cm, Bredde 44cm, Dybde 57cm 
Bredde 40cm, Dybde 30cm.  

 
Materialer: 
Stol og bøjle:  
Skridtstrop: 

Lakeret, massivt bøgetræ. 
Læder. 

Overfladen af træet opfylder krav til modstandsdygtighed overfor vand, fedt, sved, spyt og ridser.  
 
Affaldshåndtering:  
 
Rengøring: Brug en opvredet klud med vand og universalrengøring.  
 
Montering: Samles ved brug af stjerneskruetrækker og den vedlagte unbrakonøgle.  

Læs i vedlagte monteringsvejledning, hvordan stolen samles korrekt.  
 
Brugsanvisning:  VIGTIGT! LÆS OMHYGGELIGT OG GEM TIL SENERE BRUG. 
  
Gode Råd: Husk, at kontrollere og efterspænde skruer og lignende med jævne mellemrum.   
 

VK XXXXX 
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ADVARSEL! 
ADVARSEL! 
ADVARSEL! 
ADVARSEL! 
 
ADVARSEL! 

Lad aldrig barnet være uden opsyn.  
Risiko for faldulykker: Sørg for, at dit barn ikke kravler på produktet. 
Brug ikke produktet, medmindre alle dele er korrekt monteret og 
indstillet. 
Vær opmærksom på risikoen ved åben ild og andre stærke varmekilder 
i nærheden af produktet. 
Vær opmærksom på risikoen for, at stolen tipper, når dit barn kan skubbe med fødderne 
mod et bord eller andre genstande. 

 
Firmanavn og adresse 
 
Oplysningerne kontrolleres af Varefakta, www.varefakta.dk 

 

INDEN MÆRKNING 

Varefakta skal have forelagt en fuldstændig specifikation på produktet.  

Inden Varefakta giver tilladelse til brug af sit mærke, skal produktet være afprøvet i henhold til 
nuværende forskrift. 

Varefakta skal godkende den færdige deklaration inden den trykkes. Enhver senere ændring af 
produktet og/eller emballagen/deklarationen skal meddeles til Varefakta.  

Test af høje barnestole foretages typisk på 2 eksemplarer af produktet af et uvildigt laboratorium 
udpeget eller accepteret af Varefakta. Prøvningen udføres efter forskriftens anvisninger. Til test af 
modstandsdygtigheden overfor ridser, kan der eventuelt medfølge en plade af det materiale, som 
stolen er konstrueret af.  

Kan testrapporter fra et uvildigt laboratorium forelægges for de produkter, som ønskes deklareret, 
og er rapporten baseret på de anførte metoder i denne forskrift samt mindre end et år gammel, 
afgør Varefakta i hvilken udstrækning antallet af tests kan reduceres før mærkning.  

OBLIGATORISK STIKPRØVEKONTROL 

Varefakta kan én gang om året udtage stikprøver til kontrol af produkter, der benytter Varefaktas 
mærke.  

Antallet af prøver er maksimalt antallet givet under Inden mærkning ovenfor. Blandt produkter med 
samme specifikationer, bortset fra størrelse, antal og navn, udvælger Varefakta, hvilket produkt, 
som kontrolleres.  

Stikprøvekontrollen har til formål at vise, om minimumskravene til produktet er opfyldt, og om der 
er overensstemmelse mellem deklarationens oplysninger og produktet. 
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KONTROLRESULTATER 

Konstateres mindre overskridelser af forskriftens kontroltolerancer eller minimumskrav, der ikke har 
sikkerhedsmæssig betydning, vil de blive forelagt mærkningsindehaveren eller den ansvarlige til 
kommentering.  

Varefakta kan fastsætte en frist inden for hvilken, overskridelserne skal være ophørt, hvorefter nye 
prøver udtages til kontrol. Ved denne kontrol skal alle prøver være i orden, er dette ikke tilfældet, 
afgør Varefakta, om produktet fortsat kan opnå deklarering med VAREFAKTA-deklaration.  

Konstateres større overskridelser af kontroltolerancer eller minimumskrav, fejl eller mangler, som 
medfører at produktet ikke opfylder forskriftens krav, betragtes dette som misbrug af Varefaktas 
mærke og registrerede vare- og fællesmærke. Varefakta er derfor berettiget til at tilbagekalde 
mærkningstilladelsen med øjeblikkelig virkning.  

Varefakta vil i hvert enkelt tilfælde afgøre, hvorvidt produkterne skal tilbagekaldes eller hvilke andre 
foranstaltninger, der eventuelt skal træffes.  

Inden en mærkningstilladelse igen kan udstedes, skal der foreligge dokumentation for at produktet 
opfylder alle forskriftens krav.  

KONTROLOMKOSTNINGER 

Udgifter til kontrol og stikprøvekontrol påhviler mærkningsindehaveren. Hvis der anvendes eksterne 
testlaboratorier eller andre eksterne samarbejdspartnere, påhviler det mærkningsindehaveren at 
betale direkte til testlaboratorierne eller tilsvarende samarbejdspartner.  

Timeforbrug hos Varefakta i forbindelse med udarbejdelse af mærkningstilladelse, kontrol og 
stikprøvekontrol udfaktureres til gældende timesats.  
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LITTERATURLISTE 

Alle publikationer refereret til i denne forskrift kan findes i følgende liste: 

Type Dokumentkode Titel 

Andet  Betingelser for brug af Varefakta på varer 

BEK 289 af 22/06/1983 Bekendtgørelse om begrænsning af formaldehyd i 
spånplader, krydsfinerplader og lignende plader, som 
anvendes i møbler, inventar og lignende 

BEK 855 af 05/09/2009 Bekendtgørelse om forbud mod ftalater i legetøj og 
småbørnsartikler 

BEK 681 af 25/05/2020 Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer og om 
straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede 
EU-retsakter 

Direktiv 2001/95/EF Produktsikkerhed i almindelighed 

Forordning 850/2004/EF Forordning om persistente organiske miljøgifte (POP-
forordningen) 

Forordning 1935/2004/EF Forordning om materialer og genstande bestemt til 
kontakt med fødevarer 

Forordning 1907/2006/EF REACH-forordningen – Bilag XVII 

Forordning 2023/2006 God fremstillingsmæssig praksis (GMP) for materialer 
og genstande bestemt til kontakt med fødevarer 

Forordning 1007/2011 Forordning om tekstilfiberbetegnelser og tilknyttet 
etikettering og mærkning af tekstilprodukters 
fibersammensætning 

Forordning 10/2011/EF samt 
2016/1416/EU 

Forordning om plastmaterialer og -genstande 
bestemt til kontakt med fødevarer samt 2016-ændring 

LBK 3 af 03/01/2019 Produktsikkerhedsloven 

Standard DS/CEN/TR  
13387-3:2015 

Børneomsorgsprodukter – Generelle sikkerheds-
vejledninger – Mekaniske farer 

Standard DS/CEN/TR 16741:2015 Textiler og textilprodukter – Vedledning om sundheds- 
og miljøspørgsmål i relation til kemisk indhold in 
textilprodukter beregnet til beklædning, 
hjemmetextiler og møbelpolstring 

Standard DS/EN 71-3:2019 Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 3: Migration af visse 
elementer 

Standard DS/EN  
71-9:2005+A1:2007 

Legetøj – Sikkerhedskrav – Del 9: Organiske kemiske 
stoffer – Krav 
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Type Dokumentkode Titel 

Standard DS/EN 12520:2015 Møbler – Styrke, holdbarhed og sikkerhed – Krav til 
siddemøbler til privat brug 

Standard DS/EN 12720:2009+A1:2013 Møbler – Bestemmelse af overfladers modstandsevne 
over for kolde væsker 

Standard DS/EN 13210:2004 Børneomsorgsprodukter – Børneseler og andre 
lignende produkter – Sikkerhedskrav og 
prøvningsmetoder 

Standard DS/EN 14988:2017+A1:2020 Høje barnestole – Krav og prøvningsmetoder 

Standard DS/EN ISO  
105-E01:2013 

Textiler – Prøvning af farveægthed – Del E01: 
Farveægthed over for vand 

Standard DS/EN ISO  
105-E04:2009 

Textilprøvning – Prøvning af farveægthed – Del E04: 
Farveægthed over for sved 

Standard DS/EN ISO  
105-X12:2016 

Textiler – Prøvning af farveægthed – Del X12: 
Farveægthed over for gnidning 

Standard DS/EN ISO  
1043-1:2011 

Plast – Symboler og forkortede termer – Del 1: 
Grundlæggende polymerer og deres karakteristika 

Standard DS/EN ISO  
1518-2:2019 

Malinger og lakker – Bestemmelse af ridsefasthed – 
Del 2: Variabel belastning 

Standard DS/EN ISO 11641:2012 Læder – Prøvninger for farveægthed – Farveægthed 
over for transpiration 

Standard DS/EN ISO 11642:2012 Læder – Prøvninger af farveægthed – Farveægthed 
over for vand 

Standard DS/EN ISO 
14184-1:2011 

Textiler – Bestemmelse af formaldehyd – Del 1: Fri og 
hydrolyseret formaldehyd (prøvning med vandig 
ekstraktion) 

Standard DS/EN ISO 20433:2012 Læder – Prøvninger af farveægthed – Farveægthed i 
forhold til afsmitning ved gnidning 

Standard DS/EN ISO 20701:2018 Læder – Prøvning af farveægthed i forhold til saliva 

Standard DS/ISO 1518-1:2019 Malinger og lakker – Bestemmelse af ridsefasthed – 
Del 1: Konstant belastning 

 

 

De forskellige typer af publikationer kan rekvireres således, vær opmærksom på, at standarder skal 
købes. 

http://www.varefakta.dk/
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