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Udbud af ”udarbejdelse af PEF-analyser og 
PEFCR for tekstilprodukter” 
Spørgsmål og svar 

Spm. 
Nr. 

Spm. Svar 

1 Det fremgår af udbudsmaterialet, hvad der skal 
omfattes af tidsplanen. Udover forventning 
opstartsmøde i uge 15, hvad foreligger der af 
forventning til deadline for aflevering? / Der er 
ikke en tidsafgrænsning på projektet. Har I en 
ønsket deadline på projektet? 
 

Opgaven skal afsluttes i 2023, med frist 
for fremsendelse af faktura d. 5. 
december 

2 I udbuddet nævnes Ecodesign for Sustainable 
Products Regulation (ESPR). Udbuddet berører 
PEF, er der forventninger til at andre dele af ESPR 
skal berøres af dette projekt? 

Nej 

3 Konsulenthuse dækker meget bredt, Er det 
muligt at præcisere hvilke konsulenthuse, 
projektet skal målrettes mod? 

Det antages at spørgsmålet udspringer af 
følgende sætning i opgavebeskrivelsen: 
”Formålet (…) er at understøtte en 
generel vidensopbygning i de danske 
tekstilvirksomheder og konsulenthuse om 
både lovgivningen og grundliggende 
værktøjer.”   
Dette betyder at Miljøstyrelsen med 
denne opgave blandt andet ønsker at 
understøtte vidensopbygning omkring 
PEF, ikke at konkrete initiativer under 
opgaven skal målrettes konsulenthuse, 
med mindre det giver mening for 
leverancerne i øvrigt. 
 

4 Må PEF-analyserne udarbejdes på engelsk? Ja 
5 Er det korrekt forstået, at en 3. parts verificering 

af PEF-analyserne ikke forventes indeholdt i 
projektet? 

tredjepartsverificering er i 
udgangspunktet en del af at foretage en 
beregning af PEF. Alternativt vil en 
beskrivelse af hvad det vil kræve at få 
foretaget denne verificering kunne 
accepteres, tilbudsgiver skal blot beskrive 
i sit tilbud om tilbuddet omfatter PEF 
inklusive tredjepartsverificering, eller om 
denne erstattes med førnævnte 
beskrivelse. 

6 Ønsker I at vi udarbejder produktspecifikke PEF 
analyser i samarbejde med en virksomhed så 
data kommer fra deres produktion eller ønsker I 

Data skal i udgangspunktet og i videst 
muligt omfang være produktspecifikke. 
Miljøstyrelsen er opmærksom på, at det 
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udarbejdelse af produktspecifikke PEF’er baseret 
på generisk data? 
 

ikke er sikkert at det vil være muligt for 
tekstilproducenter at udlevere 
produktspecifikke data, i dette tilfælde 
drøftes muligheden for brug af generisk 
data.  
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