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Kortlægning og risikovurdering af kemiske 
stoffer i biocidfri bundmaling til lystbåde 

 

Baggrund  
Der findes mere end 57.000 lystbåde i de danske lystbådehavne. Disse males jævnligt med bundmaling 
for at forhindre begroning af båden med vandlevende organismer, idet disse øger vandmodstanden og 
dermed også brændstofforbruget ved sejlads. Malingen foretages typisk af lystbådejeren selv, hvilket 
vil sige private forbrugere, når de gør deres båd klar til sæsonen.  
 
De hyppigst anvendte bundmalinger til lystbåde indeholder biocider, men generelt er der både en 
sundhedsmæssig og en miljømæssig udfordring i anvendelsen af biocidholdige bundmalinger, idet de 
biocider, som malingen indeholder, kan have negative konsekvenser både for forbrugere, der 
håndterer malingen og for miljøet, som eksponeres dér, hvor båden sejler eller i forbindelse med 
nedslibning, påførsel og affaldshåndtering af bundmaling.  
 
Der er indført en generel godkendelsesordning i EU under Biocidforordningen1 for alle biocidholdige 
bundmalinger til alle skibe, fartøjer og udstyr. Under denne godkendelsesordning vurderes biocidet på 
EU niveau og i tilfælde af at dette bliver godkendt, skal producenter af bundmaling, hvori dette biocid 
indgår, indsende en ansøgning til Miljøstyrelsen om godkendelse til markedsføring. I Miljøstyrelsens 
vurdering af ansøgningen foretages bl.a. en risikovurdering af det konkrete produkt, og der tages højde 
for, om der findes egnede funktionelle alternativer, som også udgør bedre alternativer mht. sundhed 
og miljø til de biocidholdige bundmalinger. Behovet for anvendelse af personlige værnemidler tages 
også i betragtning i vurderingsprocessen. 
 
Der markedsføres i dag en række bundmalinger uden biocider, dvs. midler der ikke kræver en 
godkendelse under Biocidforordningen før markedsføring. Disse kunne potentielt være egnede 
alternativer til de biocidholdige midler, men spørgsmålet er, om de udgør bedre alternativer i forhold 
til sundhed og miljø. De kan potentielt også indeholde stoffer, som er sundheds- eller miljømæssigt 
problematiske.. 
 
De Hollandske Miljømyndigheder har undersøgt biocidfrie bundmalinger i forhold til effektivitet samt 
sundheds- og miljøprofil. Resultatet ses i rapporterne, Antifouling systems for pleasure boats2 og 

                                                             
1 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af biocidholdige produkter 
2 J.M. Wezenbeek, C.T.A. Moermond, C.E. Smit. Antifouling systems for pleasure boats Overview of current 
systems and exploration of safer alternatives, 2018. Link: https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-
0086.pdf 
 

https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0086.pdf
https://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/2018-0086.pdf
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Field efficacy test of environmentally friendly antifouling products for pleasure boats in The 
Netherlands3.  
 
Formål 
 
Miljøstyrelsen ønsker med dette projekt dels at identificere reelle, funktionelle biocidfrie alternativer 
til biocidholdige bundmalinger og dels at opnå viden om eventuelle miljø- og sundhedsmæssige risici, 
der er forbundet med anvendelse af disse. Dette ønskes gennemført gennem en kortlægning af 
markedet for biocidfrie bundmalinger til private lystbådejere, analyser af relevante, biocidfrie 
bundmalinger til private lystbåde og en efterfølgende risikovurdering af forbrugeres anvendelse af 
biocidfri bundmalinger. 
 
Projektets risikovurdering skal foretages med udgangspunkt i de eksponeringsscenarier og parametre, 
som Miljøstyrelsen anvender til risikovurdering af biocidholdige bundmalinger, så projektets 
resultater for biocidfrie bundmalinger efterfølgende kan sammenlignes direkte med Miljøstyrelsens 
vurderinger for biocidholdige bundmalinger. Ud fra denne betragtning det vigtigt, at alle beregninger 
og vurderinger dokumenteres tydeligt og gennemskueligt i den afsluttende projektrapport. 
 

Projektets indhold og gennemførsel 
Projektet opdeles i 3 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. Tilbuddet skal inkludere en beskrivelse af analyseplan, tidsplan og 
kvalitetssikring. For yderligere information om generelle krav til projektet, se bilag 4: Generelle krav til 
projekter. 

Fase 1 – Kortlægning  
Der ønskes en kortlægning af markedet for biocidfri bundmalinger, der markedsføres til private 
lystbådejere. Kortlægningen skal omfatte:  

1) En redegørelse for hvorvidt funktionaliteten og effektiviteten af biocidfri bundmalinger på 
markedet til private lystbåde er sammenlignelig med de biocidholdige produkter på markedet. 
Redegørelsen tager udgangspunkt i relevante brugsscenarier, herunder eksempelvis 
kapsejlads, tursejlads eller begrænset/ingen sejlads. Denne del af kortlægningen bør baseres 
både på oplysninger fra producenter og på tilgængelig litteratur. Konsulenten kan også 
inddrage andre relevante kilder.  

2) En opgørelse over problematiske indholdsstoffer i de biocidfrie bundmalinger, som 
kortlægningen udpeger som funktionelle alternativer. Denne opgørelse kan baseres på 
oplysninger fra producenter, herunder sikkerhedsdatablade eller evt. produktregistret. 

 
Delrapporten for fase 1, skal inkludere en skematisk oversigt, som viser følgende informationer om de 
identificerede biocidfrie alternativer til biocidholdige bundmalinger: 

1) Hvordan/hvorvidt de adskiller sig på funktionelle og effektivitetsmæssige parametre fra 
biocidholdige bundmalinger. Andre relevante parametre, som f.eks. brugervenlighed og 

                                                             
3 J.W. Klijnstra. Field efficacy test of environmentally friendly antifouling products for pleasure boats in The 
Netherlands, 2020. Link: https://varendoejesamen.nl/storage/app/media/Nieuws/field-efficacy-test-of-
environmentally-friendly-antifouling-products-for-pleasure-boats-in-the-netherlands-endures-waterrecreatie-
nederland-varendoejesamen2.pdf 
 

https://varendoejesamen.nl/storage/app/media/Nieuws/field-efficacy-test-of-environmentally-friendly-antifouling-products-for-pleasure-boats-in-the-netherlands-endures-waterrecreatie-nederland-varendoejesamen2.pdf
https://varendoejesamen.nl/storage/app/media/Nieuws/field-efficacy-test-of-environmentally-friendly-antifouling-products-for-pleasure-boats-in-the-netherlands-endures-waterrecreatie-nederland-varendoejesamen2.pdf
https://varendoejesamen.nl/storage/app/media/Nieuws/field-efficacy-test-of-environmentally-friendly-antifouling-products-for-pleasure-boats-in-the-netherlands-endures-waterrecreatie-nederland-varendoejesamen2.pdf
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hvorvidt produktet er relativt dyrere end det biocidholdige alternativ, kan inddrages i 
opgørelsen.  

2) Indhold af problematiske stoffer, samt disses eventuelle klassificering.  
3) Hvorvidt producenten af den enkelte biocidfri bundmaling anbefaler brug af værnemidler ved 

anvendelse af deres produkt.  
Udover ovenstående skematiske oversigt skal delrapporten for fase 1 inkludere et forslag og 
argumentation for hvilke produkter, der bør indkøbes til analyse under fase 2. Der indkøbes 
forventeligt ca. 3-5 produkter indenfor hvert brugsscenarie, identificeret under punkt 1. Miljøstyrelsen 
skal godkende konsulentens forslag før indkøb påbegyndes. 

Fase 2 – Analyser og farevurdering 
I fase 2 skal informationerne fra fase 1 bruges til udvælgelse af stoffer, for hvilke der skal analyseres. 
Tilbuddet skal omfatte et forslag til analyseprogram, inklusiv prisen for de individuelle analyser og det 
samlede analysebudget. Når resultaterne for fase 1 i projektet foreligger, skal Miljøstyrelsen godkende 
analyseplanen, inden analyserne igangsættes, og der skal derfor være mulighed for justeringer i denne 
på baggrund af Miljøstyrelsens bemærkninger. 

Analyserne foretages i øvrigt i henhold til Miljøstyrelsens krav til kemiske analyser, se bilag 5: Kemiske 
analyser.  
 
Delrapporten for fase 2 skal omfatte en gennemgang af de analyserede stoffer og en farevurdering af 
disse i forhold til miljø og/eller sundhed. Se bilag 4 for nærmere beskrivelse af forventninger til disse 
farevurderinger. 

Fase 3 – Eksponerings- og risikovurdering 
Med udgangspunkt i resultaterne fra fase 2 og nedenstående modeller for eksponering af forbrugere og 
miljø for stoffer fra bundmaling, foretages en risikovurdering af private forbrugeres anvendelse af alle 
de indkøbte og farevurderede biocidfrie bundmalinger.  
 
Sundhed: 
Der opstilles relevante eksponeringsscenarier for private forbrugeres håndtering af biocidfri 
bundmaling, herunder eksponering i forbindelse med afrensning/afslibning af maling før påførsel af 
ny maling. Det antages, at den gamle maling er samme produkt, som den nye, der påføres. Der skal 
også tages højde for sekundær eksponering af børn, der befinder sig i nærheden af båden under 
anvendelse af maling. Nedenstående modeller anvendes: 
 
For private forbrugere der påfører maling med børste/malerrulle skal følgende model anvendes: 
Consumer product painting Model 4 - se side 203 i Part 2 -  i Technical Notes for Guidance - Human 
exposure to biocidal products – Guidance on exposure estimation 4.  
Ændringen til ovenstående, som beskrevet i HEEG opinion 4; Amendment of TNsG on Human 
exposure to biocidal products Antifouling painting model5 tages også i betragtning. I modellen tages 
der udgangspunkt i at forbrugeren anvender værnemidler. Miljøstyrelsen ønsker derudover en separat 
beregning af risikoen, når der ikke anvendes personlige værnemidler. 
 
For vask af malerbørster skal følgende model anvendes: 

                                                             
4 Technical Notes for Guidance - Human exposure to biocidal products – Guidance on exposure estimation, 2002 
5 HEEG opinion 4; Amendment of TNsG on Human exposure to biocidal products Antifouling painting model, 
2008  

https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_tnsg+human+exposure+2002_en.pdf/af2020f7-6cd2-471a-8cf2-efd1a0500fa8
https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_corrigendum_tnsg_human_exposure_pt21_en.pdf/56f3bf0b-0f81-4d28-99b2-229bb557ffe8
https://echa.europa.eu/documents/10162/16960215/bpd_guid_corrigendum_tnsg_human_exposure_pt21_en.pdf/56f3bf0b-0f81-4d28-99b2-229bb557ffe8
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HEEG opinion 11: HEEG opinion on Exposure model Primary exposure scenario – washing out of a 
brush which has been used to apply a paint6. 
 
For et barns kontakt med bundmaling, skal følgende model anvendes:  
Recommendation no. 5 of the BPC Ad hoc Working Group on Human Exposure Non-professional use 
of antifouling paints: exposure assessment for a toddler7. 
 
Miljø:  
Der anvendes eksponeringsmodeller som beskrevet i ECHAs vejledning, ”PT21 product authorisation 
manual”8, til beregning af hvorvidt de biocidfrie alternativer udgør en risiko for miljøet. 
Der skal anvendes PNEC-værdier fra litteraturen, fra REACH dossierer eller lignende og det forventes, 
at konsulenten forholder sig kritisk til værdierne, før de anvendes til risikoberegning.  
 
Miljørisikoen beregnes for de regionale scenarier, der ifølge ovenstående vejledning, er relevant for 
Danmark. Der ønskes derudover en separat beregning på udledning til jord og evt. vand i forbindelse 
med afslibning/påførsel af ny maling. Beregningen kan tage udgangspunkt i data fra Miljøstyrelsens 
rapport, ”Redegørelse om miljørigtig fjernelse og slibning af bundmaling”9 

 
Forventet mål 
Miljøstyrelsen forventer, at projektet kan belyse, hvorvidt der findes funktionelle alternativer til 
biocidholdige bundmalinger og hvorvidt disse udgør et miljø- og sundhedsmæssigt bedre alternativ, 
herunder om de kan anvendes uden brug af værnemidler.  
 
Projektets risikovurdering af biocidfrie bundmalinger skal efter projektets afslutning kunne 
sammenlignes med risikovurdering af biocidholdige bundmalinger, som foretages af Miljøstyrelsen, og 
det er derfor afgørende, at vurderinger og beregninger dokumenteres i et højt detaljeniveau i 
projektets slutrapport. 
 
Projektet skal bidrage med nyttig viden, i forhold til en eventuel national retningslinje for godkendelse 
af biocidholdig bundmaling. 
  

Leverancer 

Delrapporter:  
Efter hver fase skal der foreligge en delrapport, som skal indgå i slutrapporten. Delleverancerne 
afleveres i henhold til en tids- og aktivitetsplan, som skal fremgå af tilbuddet.  

Slutrapport:  
Med udgangspunkt i de opnåede resultater og delrapporter udarbejdes der en slutrapport inklusiv 
konklusion, over projektet. Der afleveres en samlet rapport på dansk og engelsk til Miljøstyrelsen, hvor 
der også er en kort tekst på maksimalt 250 ord om projektet til bagsiden af rapporterne på henholdsvis 

                                                             
6 HEEG opinion 11: HEEG opinion on Exposure model Primary exposure scenario – washing out of a brush which 
has been used to apply a paint, 2010  
7Recommendation no. 5 of the BPC Ad hoc Working Group on Human Exposure - Non-professional use of 
antifouling paints: exposure assessment for a toddler, 2015  
8 Guidance on Biocides legislation - Emission scenario documents, ECHA  
9 Redegørelse om miljørigtig fjernelse og slibning af bundmaling, Miljøstyrelsen, 2003 

https://echa.europa.eu/documents/10162/1060554/heeg_opinion_11_washing_out_of_a_brush_en.pdf/7e6436c4-9f84-4174-b9ed-324e02b0cac6?t=1388670047902
https://echa.europa.eu/documents/10162/1060554/heeg_opinion_11_washing_out_of_a_brush_en.pdf/7e6436c4-9f84-4174-b9ed-324e02b0cac6?t=1388670047902
https://echa.europa.eu/documents/10162/21664016/recom_5_toddler_scenario_en.pdf/869632dd-a47d-455a-a9e5-20c3397983d1
https://echa.europa.eu/documents/10162/21664016/recom_5_toddler_scenario_en.pdf/869632dd-a47d-455a-a9e5-20c3397983d1
https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-biocides-legislation/emission-scenario-documents
https://mst.dk/media/90310/Redeg%C3%B8relse%20om%20milj%C3%B8rigtig%20fjernelse%20og%20slibning%20af%20bundmaling%20.pdf
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dansk og engelsk. Miljøstyrelsen offentliggør efterfølgende rapporterne. Bemærk at sammenfatningen 
i rapporten maksimalt må fylde 2 A4 sider i Miljøstyrelsens skabelon.  

Produktskema: 
Skema over indkøbte produkter (bilag 6 Produktskema) indsendes særskilt sammen med rapporten til 
Miljøstyrelsen. Skemaet skal bl.a. indeholde kontaktoplysninger for importør/producent og 
forhandleren og billeder af produktet. Desuden skal Miljøstyrelsen have adgang til samtlige resultater 
opnået i projektet. 

Projektartikel: 
Afslutningsvist skal der udarbejdes en projektartikel på dansk og denne skal udarbejdes og afleveres i 
Miljøstyrelsens vedlagte skabelon (se bilag 7 og bilag 8). 

Tidsramme for projektet 
Projektet igangsættes forventeligt ved et opstartsmøde d. 23. marts 2023 kl 10-12. 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 delrapporter, slutrapporten og projektartiklen, samt tid til at konsulenten kan indarbejde disse 
kommentarer i hver enkelt leverance. Som udgangspunkt skal Miljøstyrelsen have 5 hverdage til hver 
kommenteringsrunde. Ligeledes afsættes tid til indkøb af produkter. Vær opmærksom på, at der kan 
være behov for at indlægge 2 kommenteringsrunder på slutrapporten. Ved tilbudsvurdering lægges der 
vægt på, om tidsplanen fremstår realistisk og indeholder tilstrækkeligt buffertid, som sikrer, at 
slutrapporten afleveres inden for projektets tidsramme. 
 
Slutrapport (dansk og engelsk version) og projektartikel skal være klar til endelig godkendelse d. 1. 
december 2023. 
 
Projektlederen er ansvarlig for at skabe fremdrift i projektet og skal have overblik over, hvilke aktivi-
teter der er fremtidige, igangværende og afsluttede. Det er endvidere vigtigt, at projektlederen sørger for 
løbende kontakt med Miljøstyrelsen, således at eventuelle tilpasninger af projektet kan ske rettidigt.  

Økonomi 
Beløbsrammen for projektet er max.  700.000 DKK eksklusiv moms. Tilbuddet skal omfatte samtlige 
udgifter, som tilbudsgiver forventer dækket i forbindelse med projektets udførelse. Tilbudsgiver skal 
specificere samtlige udgifter på udlæg, timeforbrug og timesatser, der er knyttet til de enkelte faser i 
projektet. Udgifterne faktureres ved afslutning af hver fase, når der foreligger en godkendt delrapport. 
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