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Kortlægning og miljøvurdering af  
rengøringsmidler til udendørs brug  

 

Baggrund og formål 
Der sælges produkter indeholdende overfladeaktive stoffer til forbrugere og professionelle til brug til 

udendørs rengøring af eksempelvis træværk, fliser og tage. Det antages, at eksponeringen til miljøet er 

stor, da produkterne anvendes udendørs, og derfor er det relevant at vide, om produkterne udgør en 

risiko for miljøet. 

Nogle af de overfladeaktive stoffer, kan også være biocidaktivstoffer, og hvis produkterne 

markedsføres til bekæmpelse af alger, mos mv., er der tale om biocidprodukter, som skal være 

godkendt jf. Biocidforordningen. Mange produkter markedsføres dog alene til rengøring af udendørs 

materialer og skal derfor – som udgangspunkt - ikke leve op til biocidreglerne, men udelukkende 

detergentforordningen1.  

Det er problematisk i forhold til håndhævelse, hvor rengøringsmidler bliver anvendt som fx 

algebekæmpelsesmidler, men markedsføres som rengøringsmidler. Da der er stort politisk fokus på 

udendørs rengøringsprodukter, vil dette forbrugerprojekt kunne bidrage med viden, som eventuelt vil 

kunne benyttes i fremtidig regulering af rengøringsprodukter til udendørs brug.  

 

I dette projekt, ønskes der en kortlægning af rengøringsmidler til udendørs brug, herunder en 

kortlægning af de stoffer som produkterne indeholder. Yderligere ønskes en afklaring af, om 

koncentrationerne i anvendelsesscenarier vil kunne udgøre en miljørisiko. Formålet er at undersøge, 

hvor stort markedet er for udendørsrengøringsmidler, og at vurdere eventuelle miljørisici ved 

produkterne.   

Projektets indhold og gennemførsel 
Projektet opdeles i 4 faser. Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, og i samarbejde med 

Miljøstyrelsen tages der stilling til, hvordan de følgende faser skal gennemføres. Delrapporterne skal 

indgå i den endelige rapport. For yderligere information om generelle krav til projektet, se bilag 4: 

Generelle krav til projekter. 

Fase 1 – Kortlægning og udvælgelse af produkter 
Der ønskes en kortlægning af rengøringsmidler til udendørsbrug og alle deres indholdsstoffer vha. 

deklarationsanalyse, som sælges til private forbrugere. I kortlægningen, skal konsulenten blandt andet 

lave en samlet oversigt over de stoffer, som angives som havende rengøringsmæssig funktion 

(overfladeaktive stoffer). Det skal vurderes, om stofferne, som er fundet i rengøringsmidlerne er 

biocidaktivstoffer, om disse er godkendt, under godkendelse, tidligere godkendt, eller ikke godkendt jf. 

                                                             
1 https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/mof/spm/1383/svar/1792108/2412125/index.htm og https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32022D0146  

https://www.ft.dk/samling/20201/almdel/mof/spm/1383/svar/1792108/2412125/index.htm
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32022D0146
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DA/TXT/?uri=CELEX:32022D0146
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biocidforordningen, samt hvilken funktion stofferne har i produktet (fx rengørende funktion, 

konserveringsmiddel mv). 

På baggrund af kortlægningen og et skriftligt oplæg fra konsulenten udvælges i samråd med 

Miljøstyrelsen, hvilke produkter, som skal indkøbes. Udvælgelsen af produkter skal tage udgangspunkt 

i forskellige anvendelsesscenarier og mulig eksponering til miljøet ved brugen af produkterne. Der kan 

være tale om fx tagrens, trævask og bådvask, med fokus på miljørisiko i realistiske brugsscenarier. Det 

er Miljøstyrelsens Kemikalieinspektion, der indkøber de udvalgte produkter fra danske fysiske 

butikker og danske hjemmesider. Konsulenten indkøber de øvrige udvalgte produkter fra EU og uden 

for EU. 

Produkterne indkøbes i butikker og hjemmesider i Danmark (ca. 50 %), inden for EU (ca. 25 %) og 

uden for EU (ca. 25 %). Miljøstyrelsen ønsker som minimum, at der indkøbes ca. 25 produkter inden 

for forskellige produktkategorier (tagrens, trævask, fliserens, bådvask mm.). 

Fase 2 – Analyser 
I fase 2 skal informationerne fra kortlægningen bruges til udvælgelse af stoffer til kvantitative analyser. 

Med henblik på vurdering af miljøpåvirkning bør hovedfokus være på stoffer som er 

bioakkumulerende, persistente og problematiske for (vand)miljøet.   

 

Konsulenten skal udarbejde skriftligt oplæg til valg af analyser og relevante stoffer, som forinden skal 

godkendes af Miljøstyrelsen.  

Analyserne foretages i henhold til Miljøstyrelsens krav til kemiske analyser (se bilag 5: Kemiske 

analyser – krav til dokumentation af metode). Det er Miljøstyrelsens vurdering, at 300.000 kr. af det 

samlede budget bør allokeres til fase 2. Hvis der afviges fra dette i tilbuddet, skal der være begrundelse 

for afvigelsen, og hvorfor det er mere relevant at bruge pengene til andre dele af projektet.  

Fase 3 – Farevurdering 
Der ønskes en gennemgang af de analyserede stoffer og hvorvidt disse kan have skadelige effekter på 

miljøet. Farevurderingen bør foretages ud fra punkt 2.3 i bilag 4 (Generelle krav til projekter), hvor 

PNEC bestemmes i alle relevante matricer (vand, jord, sediment, biota etc.). Farevurderingen skal så 

vidt muligt baseres på eksisterende farevurderinger, hvis disse stadig findes relevante.  

Fase 4 – Eksponerings- og risikovurdering 
På baggrund af resultaterne fra analyserne, foretages der en vurdering af udledningen til miljøet, ved 

forskellige brugsscenarier for de enkelte stoffer. Eksponeringsvurderingen skal foretages ud fra punkt 

2.3 og 3.1 i bilag 4 (Generelle krav til projekter), hvor PEC bestemmes. Risikovurderingen skal 

ligeledes foretages ud fra punkt 2.3 i bilag 4, hvor PNEC og PEC sammenlignes.   

Miljøvurderingen skal inkludere alle relevante matricer (vand, jord, sediment, biota etc.) og stoffernes 

skæbne i miljøet.  

Forventet mål 
Vi forventer at projektet kan bidrage med viden om indholdsstoffer i rengøringsmidler og deres 

potentielle risiko for miljøet. Yderligere vil Miljøstyrelsen bruge ny viden fra rapporten til en vurdering 

af, om produkterne burde håndteres på en anden måde i lovgivningen. 

Indblikket i brugen af produkterne samt indholdet, forventes endvidere at kunne bidrage til rådgivning 

af forbrugere og hvordan de, på forsvarlig vis, vil kunne begrænse udledningen til miljøet, herunder 

nedsivning til grundvand. 

Leverance 
Delrapporter: Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, som skal indgå i slutrapporten. 

Delleverancerne afleveres i henhold til tids- og aktivitetsplanen, som skal fremgå af tilbuddet.  
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Slutrapport: Den endelige leverance består af en slutrapport, som afleveres på dansk og engelsk. 

Denne skrives i word-skabelonen til Miljøstyrelsens-publikationer, se link.  

I slutrapporten ønskes en endelig konklusion på resultaterne opnået i projektet.  

Bemærk, at sammenfatningen i rapporten maksimalt må fylde 3 A4 sider i Miljøstyrelsens skabelon.  

Projektartikel: En artikel på 1½-2 sider skal fremsendes sammen med slutrapporten. Projektartiklen 

skal skrives ind i tilhørende skabelon (bilag 8 Skabelon til projektartikel) og opfylde skriverådene i 

forfattervejledningen (bilag 7 Forfattervejledning til projektartikel).  

Skemaer over indkøbte produkter (bilag 6 Produktskema) indsendes særskilt sammen med rapporten 

til Miljøstyrelsen. Skemaet skal indeholde kontaktoplysninger for importør/producent og forhandleren 

og billeder af produktet. Desuden skal Miljøstyrelsen have adgang til samtlige resultater opnået i 

projektet. 

Tidsrammen for projektet 
Projektet igangsættes i marts 2022. Tilbudsgiver skal udarbejde en realistisk tidsplan for projektets 

gennemførsel, som godkendes af Miljøstyrelsen før projektstart. I tids- og aktivitetsplanen afsættes tid 

og ressourcer til, at Miljøstyrelsen kan kommentere på rapporten (1 gang efter endt projektfase samt 

mindst 2 ganges gennemlæsning af den samlede rapport), samt at indarbejde disse kommentarer i 

rapporten. Ligeledes afsættes tid til hjemkøb af forbrugerprodukter. Den endelige rapport (dvs. både 

den danske og engelske rapport) skal være klar til godkendelse primo november 2022, mens den færdige 

projektartikel afleveres medio november. 

Økonomi 
Beløbsrammen for projektet er 600.000 kr. Beløbet skal dække samtlige udgifter, som tilbudsgiver 

forventer dækket i forbindelse med projektets udførelse, og det skal specificeres hvilke udgifter, der er 

knyttet til de enkelte faser i projektet. Udgifterne faktureres ved afslutning af hver fase i projektet, hvor 

der foreligger en godkendt delrapport. 

Diverse 
Projektlederen er ansvarlig for at skabe fremdrift i projektet og skal have overblik over hvilke 

aktiviteter, der er fremtidige, igangværende og afsluttede. Det er endvidere vigtigt at sørge for løbende 

og tæt kontakt med Miljøstyrelsen således, at eventuelle tilpasninger af projektet kan ske rettidigt. 

Som udgangspunkt må der ikke udskiftes i projektledelsen/bemandingen af projektet. Såfremt det 

skulle ske (f.eks. hvis en medarbejder stopper), så skal Miljøstyrelsen straks have besked. 

 

 

 

 

  

https://mst.dk/service/om-miljoestyrelsen/designguide-og-publikation/

