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Kortlægning og risikovurdering af badeprodukter til børn 
 

 

Baggrund 

Badeprodukter til børn skal gøre det til en leg for børn at opholde sig i et badekar. Eksempler på 

sådanne produkter kan være badebomber, badeslim, badekrymmel, badeskum mm. Badebomber er 

tilsyneladende den mest udbredte produkttype under denne kategori af produkter. En badebombe er 

en hård masse af sæbe, ofte formet som en kugle, som anvendes i badekaret for at få skum, farve, 

glimmer i vandet. Produkterne kan være omfattet af kosmetik- og/eller legetøjslovgivningen, 

afhængigt af formålet med det enkelte produkt og hvorvidt det markedsføres til børn. 

En undersøgelse fra Forbrugerrådet Tænk Kemi fra 20211 viste, at 9 ud af 10 badebomber og badeslim 

indeholdt uønsket kemi2. På baggrund af dette ønsker Miljøstyrelsen at undersøge dette område 

nærmere. 

 

Formål  

Formålet med dette projekt er at opbygge viden om badeprodukter til børn. Det ønskes kortlagt, hvilke 

stoffer der anvendes i badeprodukter til børn, herunder stoffer såsom parfumestoffer, 

konserveringsmidler og farvestoffer. Det ønskes afklaret, hvorvidt produkterne udgør en risiko for 

forbrugerne. Projektet vil indbefatte kortlægning, kemiske analyser og risikovurdering. Projektet 

afgrænses til udelukkende at fokusere på badeprodukter, der er målrettet børn. Projektets resultater 

vil kunne bruges til at vurdere, om der er behov for regulering og/eller nye anbefalinger til forbrugerne 

på dette område. 

 

Indhold og gennemførsel  

Projektet opdeles i 3 faser (kortlægning og produktindkøb (fase 1), kemiske analyser (fase 2) samt 

risikovurdering (fase 3)). Efter hver fase er afsluttet, skal der foreligge en delrapport, og i samarbejde 

med Miljøstyrelsen tages der stilling til om - og i så fald hvordan - de næste faser skal gennemføres. 

Delrapporterne skal indgå i den endelige rapport. 

 

Fase 1: Kortlægning, eksponeringsvurdering og produktindkøb 
Der skal foretages en kortlægning af markedet for badeprodukter til børn. Tilbudsgiver skal lave en 
kort beskrivelse af, hvilke produkttyper der findes, hvor disse produkter kan købes, hvad priserne 
overordnet er, produkternes popularitet og give et overblik over, hvilke stoffer der kan forventes at 
findes i disse produkter. Der ønskes udelukkende fokuseres på produkter som er markedsført til børn, 
eller som kan forventes at blive brugt af børn.  

 

                                                             
1 https://taenk.dk/test/badebomber-og-badeslim 
2 https://taenk.dk/forbrugerliv/sundhed-og-plejeprodukter/pas-paa-uoensket-kemi-i-badebomber-og-badeslim-

til-boern 

https://taenk.dk/test/badebomber-og-badeslim
https://taenk.dk/forbrugerliv/sundhed-og-plejeprodukter/pas-paa-uoensket-kemi-i-badebomber-og-badeslim-til-boern
https://taenk.dk/forbrugerliv/sundhed-og-plejeprodukter/pas-paa-uoensket-kemi-i-badebomber-og-badeslim-til-boern
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Kortlægningen skal levere en sandsynliggørelse af, hvilken målgruppe af børn som produkterne er 

markedsført til, og om dette stemmer overens med den aldersgruppe, som benytter produkterne.  

Det skal desuden beskrives, hvordan børn bruger/leger med badeprodukterne, herunder hvor lang tid 

børn forventes at bruge produktet, om man skyller kroppen med rent vand efter brug, samt hvor 

mange dage om ugen/måneden et barn forventes at bruge denne type produkt.  

Der opstilles realistiske worst-case eksponeringsscenarier (som bruges i fase 3) ud fra disse 

oplysninger. Eksponeringsscenarier skal tage højde for alle relevante eksponeringsveje. 

 

På baggrund af kortlægningen udvælges produkter til videre undersøgelse ved kemiske analyser. Det 

forventes, at der indkøbes mellem 30-40 forskellige badeprodukter. Der indkøbes dels produkter, der 

forhandles i fysiske butikker og på webshops i Danmark, og dels produkter der forhandles på 

webshops i andre lande inden for EU og uden for EU3. Det tilstræbes at 50 % af produkterne indkøbes 

fra Danmark, mens de resterende produkter indkøbes fra lande inden for (25 %) og uden for EU (25 

%). Produkter til indkøb udvælges i samarbejde mellem tilbudsgiver og Miljøstyrelsen ud fra en liste 

udarbejdet af tilbudsgiver. Indkøbet af produkterne foretages af tilbudsgiver. Se bilag 4 til kontrakten 

for krav til antal af produkteksemplarer til indkøb.  

 
Tilbudsgiveren skal desuden udarbejde en tekst om de relevante regler i forhold til de indholdsstoffer, 
der forventes at kunne identificeres i produkterne. ogle af produkterne kan både have et legende 

formål (jf. definitionen af legetøj i bekendtgørelsen af legetøj 1) og et kosmetisk formål, og kan derfor 
er omfattet af reglerne på såvel legetøjs- som kosmetikområdet. For definitionen af kosmetiske 
produkter henvises til artikel 2, stk. 1, litra a) i kosmetikforordningen1.  

 

Fase 2: Kemiske analyser 

De indkøbte produkter analyseres i fase 2. Analyserne skal afdække hvilke stoffer der anvendes i 

badeprodukter til børn. Miljøstyrelsen foreslår at dette indledes med en screening af indholdsstofferne 

i produkterne. På baggrund af de indledende analyser besluttes det i samråd med Miljøstyrelsen, 

hvilke kvantitative analyser der skal foretages for at vurdere risikoen ved brug/leg med de indkøbte 

produkter. Her tages hensyn til Miljøstyrelsens ønske om fokus på sundhedsskadelige stoffer, som 

endnu ikke er regulerede i produkterne. Opfølgende analyser kunne fx være kvantitativ bestemmelse af 

hormonforstyrrende stoffer, CMR-stoffer, konserveringsmidler, ikke reguleret parfumestoffer eller 

andre sundhedsskadelige stoffer.  

 

I tilbuddet skal der angives et eller flere forslag til en analyseplan. Tilbudsgiver skal beskrive og 

begrunde, hvilke analyser der foreslås udført samt redegøre for de eventuelle 

begrænsninger/usikkerheder ved disse. Her vurderes også hvilke type analyse som bedst afspejler 

børns brug/leg med produkterne. Det vurderes, hvor mange analyser, der kan tilbydes inden for 

projektets budgetramme. Det skal fremgå af tilbuddet, hvad prisen for de individuelle analyser er, 

samt hvad det samlede analysebudget foreslås at være. I projektet skal Miljøstyrelsen godkende 

analyseplanen, inden analyserne igangsættes, og der skal derfor være mulighed for justeringer i denne 

på baggrund af Miljøstyrelsens bemærkninger. 

 

Fase 3: Fare- og risikovurdering  

Der ønskes en farevurdering af stoffer identificeret i fase 2 med inddragelse af relevant litteratur. Hvis 

der ikke er tilstrækkelig toksikologisk data tilgængelig, forventes det, at tilbudsgiver diskuterer 

stoffernes farlighedspotentiale ud fra andre parametre, så som read across, sandsynlig 

virkningsmekanisme samt viden om fysisk/kemiske egenskaber af stofferne. Jf. endvidere 

Miljøstyrelsens generelle krav til risikovurdering i bilag 4 til kontrakten. 

                                                             
3 Produkterne, der indkøbes fra lande uden for EU, må ikke være fra EØS-/EFTA-lande eller Storbritannien 
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Herefter udarbejdes en humantoksikologisk risikovurdering for produkter der forventes at udgøre den 

største sundhedrisiko. Eksponering beregnes ud fra de opstillede scenarier i fase 1 og fund i fase 2, 

hvorefter en eventuel risiko kan fastlægges. Hvis den første realistiske worst case-beregning viser en 

risiko, skal eksponeringsscenariet forfines og gøres mere realistisk. Evt. overtrædelser der vurderes at 

udgøre en risiko oplyses straks til Miljøstyrelsen. 

 

Forventet mål  

Projektets resultater forventes at give viden om, hvorvidt badeprodukter, som markedsføres til børn, 

kan anvendes sikkert af børn, og om der ser ud til at være forskelle afhængig af, hvor legetøjet er 

indkøbt (DK vs. EU vs. non-EU).  

 

Leverance 

Der skal udfyldes et produktskema (bilag 6) til kontrakten med en række konkrete oplysninger om de 

indkøbte produkter. For de indkøbte produkter, der markedsføres som kosmetiske produkter, skal den 

ansvarlige person identificeres, og der skal angives navn, adresse og mailadresse på denne i 

produktskemaet4. Derudover skal det angives hos hvilken forhandler, at produktet er købt samt 

kontaktoplysninger på denne. Endvidere skal CVR-nummer angives for produkter, hvor den ansvarlige 

person er en dansk virksomhed. For samtlige indkøbte produkter skal der ved produktets ankomst hos 

tilbudsgiver tages billeder af alle sider af produktets beholder og emballage. Billederne fremsendes til 

Miljøstyrelsen hurtigst muligt derefter. For produkter, der indkøbes på webshops, skal der 

umiddelbart i forbindelse med, at indkøbet finder sted, tages et screenshot af websiden, hvor 

produktet er købt. Disse screenshots skal på anmodning sendes til Miljøstyrelsen.  

 

Der skal foreligge en delrapport efter hver fase, som skal indgå i slutrapporten. Delrapporterne 

afleveres i henhold til tids- og aktivitetsplanen, som skal fremgå af tilbuddet.  

Den endelige leverance består af en slutrapport, som afleveres på dansk, og som efterfølgende 

oversættes til engelsk. Miljøstyrelsen publicerer rapporterne efter projektets afslutning. 

Delrapporter og slutrapporterne skal skrives i word-skabelonen til Miljøstyrelsens-publikationer, se 

dette link.  

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

maksimalt fylde 1 A4-side i Miljøstyrelsens rapportskabelon. 

Sammenfatningen i rapporten må maksimalt må fylde 3 A4 sider i Miljøstyrelsens skabelon.  

Såvel delrapporter som slutrapporten skal være kvalitetssikrede både fagligt og 

sprogligt/retskrivningsmæssigt, før de sendes til kommentering hos Miljøstyrelsen. 

 

Den endelige rapport skal opsummeres i en projektartikel som udarbejdes på baggrund af bilag 7 og 8.  

 

Tidsramme 

Projektet igangsættes marts 2023. Tilbudsgiver skal udarbejde en realistisk tidsplan for projektets 

gennemførsel, som godkendes af Miljøstyrelsen før projektstart. Tidsplanen skal indeholde 

tilstrækkelig buffertid, som sikrer, at slutrapporten afleveres inden for projektets tidsramme. Hvis 

tidsplanen forsinkes , så skal Miljøstyrelsen straks have besked, og der skal hurtigst muligt fremsendes 

en revideret tidsplan. 

 

I tids- og aktivitetsplanen afsættes tid og ressourcer til, at Miljøstyrelsen kan kommentere på alle 

delrapporter (1 gang efter endt projektfase samt mindst 2 ganges gennemlæsning af den samlede 

                                                             
4 Det er et krav, at navn og adresse på den ansvarlige person er anført på beholderen og emballagen af kosmetiske 

produkter, jf. artikel 19, stk. 1, litra a) i kosmetikforordningen 

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


 

 

4 

rapport), og 1 gang på projektartiklen samt til at indarbejde disse kommentarer i rapporten og 

projektartiklen. Ligeledes afsættes tid til hjemkøb af forbrugerprodukter, hvor der skal tages højde for 

forventede lange leveringstider fra webshops (særligt for produkter indkøbt fra lande uden for EU). De 

endelige rapporter (den danske og den engelske), samt projektartikel skal være klar til godkendelse d. 

1. november 2023.  

 

Økonomi 

Beløbsrammen for projektet er max. 600.000 kr., hvoraf minimum 300.000 kr. skal bruges til 

analyser. Tilbuddet skal omfatte samtlige udgifter, som tilbudsgiver forventer dækket i forbindelse 

med projektets udførelse. Tilbudsgiver skal specificere hvilke udgifter, der er knyttet til de enkelte 

faser i projektet. Tilbudsgiver skal specificere samtlige udgifter på udlæg, timeforbrug og timesatser. 

Udgifterne faktureres som specificeret i tidsplanen. Udgifterne faktureres efter hver fase i projektet. 

 

Diverse  

For krav til tilbuddets indhold, kontrakt og forhold omkring annullering og omkostninger ved 

deltagelse se venligst udkast til kontrakt samt bilag 4 Generelle krav til forbrugerprojekter og bilag 5 

Kemiske analyser - krav til dokumentation af analysemetode.  

 

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 kontakt med 

Miljøstyrelsen således, at eventuelle tilpasninger af projektet kan ske rettidigt. Der må ikke træffes 

væsentlige beslutninger i projektet, uden at Miljøstyrelsen kontaktes først.  

 

Tilbudsgiver er ansvarlig for at sikre kvaliteten af leverancen i henhold til opgavebeskrivelsen (se 

punkt 8. i udkastet til kontrakten). For at opnå en fælles forståelse for projektets formål, retning og 

sprogvalg skal det før hvert møde aftales, hvilke af de konsulenter, der bidrager aktivt til udarbejdelsen 

af rapportens afsnit, som det er relevant, deltager i det enkelte møde. Såfremt en relevant konsulent 

ikke har mulighed for at deltage i et møde, så har tilbudsgivers projektleder ansvar for, at beslutninger 

videreformidles til denne. Projektdeltagere, som udelukkende er kvalitetsansvarlige, er undtaget fra 

møder. Deltagelse i møder via Skype/Microsoft Teams accepteres på lige fod med fysisk 

tilstedeværelse. 


