
 

 

 

 

 

 

 

Opgavebeskrivelse: Udarbejdelse af PEF-analyser og PEFCR for 

tekstilprodukter 

 

 

Baggrund 

Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram (MUDP), der ledes af en uafhængig bestyrelse som 

sekretariatsbetjenes af Miljøstyrelsen, understøtter danske virksomheders udvikling af nye teknologiske løsninger ved at 

give tilskud til udvikling, test og demonstration, samt via finansiering af partnerskaber inden for brancher med 

betydelige miljømæssige udfordringer, og hvor danske virksomheder har mulighed for at agere udstillingsvindue for 

nye miljøteknologier.  

 

Produktion, forbrug og afskaffelse af tekstiler udgør en væsentlig udfordring for miljøet, idet produktion en er relativt 

ressourcekrævende, og meget tøj produceres til at holde i en forholdsvis kort periode (fast fashion). EU-Kommissionen 

har fremlagt et forslag til en lovpakke, der dels skal fremme udviklingen og brugen af bæredygtige produkter og dels 

sikre en troværdig miljø- og klimainformation om produkterne. Et af de områder, der i første omgang særligt har 

Kommissionens fokus er tekstilbranchen, hvor også behovet for teknologiudvikling og innovation fremhæves 1.  

Et væsentligt grundlag for den fremtidige EU-politik på produktområdet, er den fælleseuropæiske metodestandard; 

Product Environmental Footprint (PEF). Den danske operationelle vidensbasis om PEF er begrænset til relativt få 

eksperter, som i større eller mindre grad har fulgt eller medvirket i Kommissionens udviklingsarbejde. Der er derfor 

behov for en koordineret indsats, der samler disse eksperter med fokus på at udbrede viden om PEF generelt i danske 

tekstilvirksomheder, at motivere virksomhederne til at afprøve PEF i praksis og med dette udgangspunkt at analysere, 

hvor der mangler teknologisk udvikling, der kan bidrage til at forbedre tekstilindustriens miljøaftryk målt med ”det nye 

standardmål”.  

 

Bestyrelsen har besluttet at nedsætte et advisory board i 2023, der skal vurdere potentialer for udvikling af 

miljøteknologi, der kan understøtte udviklingen af en cirkulær tekstilindustri. Advisory board et for cirkulære tekstil-

teknologier får til opgave at udarbejde anbefalinger med udgangspunkt i indsigter der skabes gennem et videndelende, 

samarbejdende og gensidigt engagerende forum med cases og oplæg på tværs fra interesserede deltagere, akademia og 

myndigheder. MUDP’s bestyrelse har besluttet at der i forbindelse med advisory boardets arbejde skal afsætte midler til 

et PEF-spor. Nærværende opgavebeskrivelse vedrører PEF-sporet. 

 

Opgavebeskrivelse 

PEF-sporet under MUDP’s advisory board for cirkulære tekstil-teknologier skal tilvejebringe konkrete PEF-analyser på 

danske tekstil-produkter. Der kan fx tages udgangspunkt i de typer af produkter, der i øjeblikket bliver udviklet category 

rules for (PEFCR)2.  

Formålet med dette, ud over at udarbejde PEF-analyser, er at understøtte en generel vidensopbygning i de danske 

tekstilvirksomheder og konsulenthuse om både lovgivningen og grundliggende værktøjer. Konkrete leverancer 

indebærer således; 

 en indledende afdækning af danske tekstilvirksomheders viden om, interesse for og brug af PEF 

 at samle interesserede tekstilvirksomheder om brugen af PEF, herunder udarbejde PEF-analyser for et antal 

konkrete tekstilprodukter.  

                                                                 
1  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52022DC0141 
2 https://ec.europa.eu/environment/eussd/smgp/ef_transition.htm 



 organisere møder og workshops målrettet PEF på tekstilområdet, med medvirken af internationale eksperter 

 identificere, forberede og udarbejde 2-3 cases, hvor det på baggrund af PEF studier vurderes hvor der mangler 

teknologisk udvikling for at forbedre tekstilvirksomheders miljø- og klimaaftryk. 

  

Tilbudsgiver bedes inkludere følgende i sit tilbud; 

 

Løsningsbeskrivelse 

En kort og præcis beskrivelse af, hvordan tilbudsgiver søger at opfylde formålet med projektet. Herunder også 

beskrivelse af, hvorledes tilbudsgiver vil udarbejde og gennemføre konkrete leverancer som oplistet ovenfor. Det skal 

fremgå, hvor mange PEF-analyser for konkrete produkter tilbudsgiver forventer at kunne udarbejde. Tilbudsgiver skal 

også beskrive, hvorledes de vil søge at sikre tilstrækkeligt datagrundlag til at gennemføre PEF-analyserne. I 

løsningsbeskrivelsen skal det fremgå i hvilket format de skriftlige leverancer fremsendes til Miljøstyrelsen. 

Tilbudsgiver bedes forholde sig til, hvordan leverancerne der ikke i sig selv er skriftlige, fx workshop, eventuelt kan 

indgå som bidrag til indhold i de skriftlige leverancer. 

 

Tidsplan  

Tidsplanen skal som minimum indeholde milepæle samt informationer om hvornår og hvordan Miljøstyrelse n holdes 

orienteret om fremdrift, får mulighed for at give input o.l.  

 

Projektteamets kompetencer 

I tilbuddet skal fokuserede CV’er for nøglemedarbejdere inkluderes. Det skal af tilbuddet fremgå, hvem projektleder vil 

være. Denne skal kunne præsentere solide projektledelseserfaringer fra tidligere relevante projekter. Projektteamet skal 

besidde kompetencer til at udføre livscyklusanalyser generelt og gerne PEF-studier specifikt, samt solidt kendskab til 

lovgivning og værktøjer vedrørende PEF og EU-regulering bredt set. Projektteamet skal have dybdegående kendskab til 

tekstilområdet. Slutteligt skal projektteamet have erfaringer med planlægning og afholdelse af workshops.  

 

Løsningsbeskrivelse ekskl. indholdsfortegnelse, tidsplan, CV’er og bilag må max fylde 5 A4-sider. 

 

 

Organisering 

Konsulenten har ansvaret for projektledelse og inddragelse af Miljøstyrelsen og advisory board for CirkTek, som følger 

og giver input til fremdriften i PEF-sporet. Beslutninger om aktiviteter osv. træffes i samarbejde mellem konsulenten, 

Miljøstyrelsen og advisory board for CirkTek.  

 

Konsulenten er ansvarlig for at sikre, at relevante aktører bliver inviteret til at deltage i aktiviteterne under PEF-sporet. 

Herunder eksperter (både danske og udenlandske) samt centrale aktører såsom virksomheder og interesseorganisationer. 

 

Økonomi 

Det er besluttet, at PEF-sporet i MUDP tekstilpartnerskabet tildeles dkk 500.000 ekskl. Moms. Tilbud over dette beløb 

vil ikke blive taget i betragtning.  

 


