
1 
 

 
EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af skylletoiletter og urinaler 

 
 
Grønne offentlige indkøb er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige indkøb, som EU har fastlagt for 
produktgruppen "skylletoiletter og urinaler". Den tilhørende tekniske baggrundsrapport om opstilling af kriterier for tildeling af EU-miljømærket og grønne 
offentlige indkøb indeholder nærmere oplysninger om baggrunden for udvælgelsen af disse kriterier samt henvisning til yderligere oplysninger. 

 
Der præsenteres to sæt kriterier for grønne offentlige indkøb: 

− Det centrale kriteriesæt er kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne, og som vedrører de væsentligste 
miljøpåvirkninger. De er udformet, så de kræver mindst mulig yderligere verifikation og giver færrest mulige omkostningsstigninger. 

− Det fulde kriteriesæt er for de indkøbere, der ønsker at købe de bedste produkter på markedet. Disse kriterier kan indebære yderligere 
verifikation eller en let forøget omkostning i forhold til andre produkter med samme funktionalitet. 

 

1. Definition og anvendelsesområde 
Dette dokument omfatter indkøb af skylletoiletudstyr, herunder toiletter, toiletkummer og skyllesystemer til toiletter, samt udstyr til urinaler, herunder 
skylleurinaler, urinalkummer, vandfrie urinaler og skyllesystemer til urinaler1. I denne forbindelse gælder følgende definitioner: 

− "udstyr til skylletoiletter": et toilet, en toiletkumme eller et skyllesystem til toiletter 

− "toilet": et sanitetsapparat, der i én funktionel enhed kombinerer et skyllesystem og en toiletkumme til opsamling og udskylning af human urin 
og afføring til et afløbssystem  

− "toiletkumme": et sanitetsapparat til opsamling og udskylning af human urin og afføring til et afløbssystem 

− "udstyr til urinaler": et skylleurinal, en urinalkumme, et vandfrit urinal eller et skyllesystem til urinaler 

− "udstyr til skylleurinaler": et skylleurinal, en urinalkumme eller et skyllesystem til urinaler 

− "skylleurinal": et sanitetsapparat, der i én funktionel enhed kombinerer et skyllesystem og en urinalkumme til opsamling og udskylning af human 
urin til et afløbssystem 

− "urinalkumme": et sanitetsapparat, der opsamler urin og udskylningsvand og fører det til et afløbssystem 

− "standurinal med separat gulvafløbsrende": et sanitetsapparat med eller uden skyllesystem bestående af et gulvafløb og en plade, der opsamler 
urin og udskylningsvand, og som fører det til et afløbssystem 

                                                      
1 Udstyr til skylletoiletter og urinaler af type 1 henviser generelt til det kontinentale europæiske marked, mens udstyr til skylletoiletter og urinaler af type 2 generelt 
henviser til markedet i Det Forenede Kongerige. Det er dog vigtigt, at indkøberen nøje kontrollerer, hvilken type der skal bruges afhængigt af de lokale forhold. 
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− "vandfrit urinal": et sanitetsapparat, der opsamler og fører urin til et afløbssystem, og som fungerer uden brug af vand 

− "skyllesystem": til såvel skylletoiletter som udstyr til skylleurinaler, enten en cisterne med integreret overløb eller en anordning, der skønnes at 
være mindst lige så effektiv, og indløbs-/udløbsanordninger eller en skylleventil 

−  "vandsparer": en skylleanordning, der gør det muligt at frigive en del af den fulde skyllemængde ved hjælp af enten dobbeltvirkende 
mekanismer (afbrydelige) eller dobbeltkontrolmekanismer (dobbeltskyl) 

− "fuld skyllemængde": den samlede mængde vand, der afgives fra skyllesystemet under en udskylning  

− "reduceret skyllemængde": den del af den fulde skyllemængde af vand, der afgives af en vandsparer under en udskylning, og som ikke er 
større end to tredjedele af den fulde skyllemængde 

−  "gennemsnitlig skyllemængde" det aritmetiske gennemsnit af én fuld skyllemængde og tre reducerede skyllemængder beregnet ved hjælp af 
metoden i tillæg 1 til Kommissionens afgørelse (2013/641/EU) 

− "skylleudløser": en skylleanordning på et sanitetsapparat, der betjenes enten manuelt af brugeren ved hjælp af et håndtag, et greb, en knap, en 
fodpedal eller en anden lignende udløsningsmekanisme eller ved hjælp af en sensor, der registrerer brugen af sanitetsapparatet 

− "justeringsanordning": en anordning, der gør det muligt at justere den fulde skyllemængde og i givet fald den reducerede skyllemængde i et 
skyllesystem. 

 
Kriterierne for grønne offentlige indkøb af skylletoiletter og urinaler omfatter ikke: 

− toiletsæder og -låg, som udbydes og/eller markedsføres uafhængigt af skylletoiletter eller urinaler (dvs. som udbydes og/eller markedsføres 
som en selvstændig vare) 

− toiletudstyr, der ikke bruger vand, eller som bruger kemikalier og vand til at skylle, og toiletter, der kræver energi til skylning. 
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2. De væsentligste miljøpåvirkninger 
Den væsentligste enkeltstående miljøpåvirkning fra "skylletoiletter og urinaler" er tilsyneladende vandforbruget i anvendelsesfasen. Andre relevante 
miljøpåvirkninger opstår som følge af udvinding og anvendelse af råvarer til fremstilling af "skylletoiletter og urinaler", og enhver forlængelse af disse 
produkters holdbarhed/levetid vil derfor medføre fordele for miljøet. 

 
De væsentligste miljøpåvirkninger Strategi for grønne offentlige indkøb 

 
• Vandforbrug 

 
• Energiforbrug (som følge af produktion og 

distribution af vand og opsamling og 
behandling af spildevand) 

 
• Materialeudvinding/ressourceudnyttelse 

 

 
 

• Reduktion af vandforbruget 
 
 
 

• Forlængelse af produktets levetid 
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3. EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af skylletoiletter og urinaler 
Med udgangspunkt i dataene og oplysningerne i den tekniske baggrundsrapport foreslås følgende sæt EU-kriterier for grønne offentlige indkøb: 

a) Kriterier for indkøb af vandeffektivt udstyr til skylletoiletter til nye eller renoverede bygninger (3.1) 

b) Kriterier for indkøb af vandeffektivt udstyr til urinaler til nye eller renoverede bygninger (3.2) 

 
 
 
 
3.1 Forslag til et centralt og et fuldt kriteriesæt for grønne offentlige indkøb af udstyr til 

skylletoiletter 

Det centrale kriteriesæt Det fulde kriteriesæt 

EMNE EMNE 
Indkøb af vandeffektivt udstyr til skylletoiletter til nye eller renoverede 
bygninger 

Indkøb af vandeffektivt udstyr til skylletoiletter til nye eller renoverede 
bygninger 

UDVÆLGELSESKRITERIER UDVÆLGELSESKRITERIER 

1. Tilbudsgiverens kvalifikationer – kun i forbindelse med montering 

I forbindelse med montering af udstyr til skylletoiletter skal tilbudsgiveren 
dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af produkterne vil blive 
udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Tilbudsgiveren bør 
særligt dokumentere, at han har et godt kendskab til de produkter, der 
skal monteres, især hvad angår miljøvenlige indstillinger såsom justering 
af skyllemængden. Tilbudsgiveren skal beskrive sammensætningen af 
det team, der skal udføre arbejdet, og dets kvalifikationer. 

 
Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, 
som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der 
skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for 
tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes 

1. Tilbudsgiverens kvalifikationer – kun i forbindelse med montering 

I forbindelse med montering af udstyr til skylletoiletter skal tilbudsgiveren 
dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af produkterne vil blive 
udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Tilbudsgiveren bør 
særligt dokumentere, at han har et godt kendskab til de produkter, der 
skal monteres, især hvad angår miljøvenlige indstillinger såsom justering 
af skyllemængden. Tilbudsgiveren skal beskrive sammensætningen af 
det team, der skal udføre arbejdet, og dets kvalifikationer. 

 
Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, 
som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der 
skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for 
tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes 
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kvalifikationer og erfaring. kvalifikationer og erfaring. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
1. Vandeffektivitet 1. Vandeffektivitet 

1.1 Fuld skyllemængde 

Den fulde skyllemængde i markedsført udstyr til skylletoiletter må – 
uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 6,0 l/skyl. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes 
testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller 
tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som 
opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 

1.1 Fuld skyllemængde 

Den fulde skyllemængde i markedsført udstyr til skylletoiletter må – 
uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 6,0 l/skyl. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes 
testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller 
tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som 
opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 

1.2 Vandbesparelse 

Toiletter, der afgiver en fuld skyllemængde på mere end 4,0 liter, og 
skyllesystemer til toiletter skal være forsynet med en vandsparer. Den 
reducerede skyllemængde for markedsførte produkter må – uafhængigt 
af vandtryk – ikke overstige 3,0 l/skyl, når vandspareren anvendes. 

Hvad angår toiletkummer, skal det være muligt at bruge en vandsparer, 
og den reducerede skyllemængde må – uafhængigt af vandtryk – ikke 
overstige 3,0 l/skyl, når vandspareren anvendes. 

 
 
 

 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

1.2 Vandbesparelse 

Toiletter, der afgiver en fuld skyllemængde på mere end 4,0 liter, og 
skyllesystemer til toiletter skal være forsynet med en vandsparer. Den 
reducerede skyllemængde for markedsførte produkter må – uafhængigt 
af vandtryk – ikke overstige 3,0 l/skyl, når vandspareren anvendes. 

Hvad angår toiletkummer, skal det være muligt at bruge en vandsparer, 
og den reducerede skyllemængde må – uafhængigt af vandtryk – ikke 
overstige 3,0 l/skyl, når vandspareren anvendes. 

For sensorbaseret udstyr: 

Sensorbaserede skyllestyringer skal forebygge fejludløsning og sikre, at 
udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes 
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For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes 
testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller 
tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som 
opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 

testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 997 eller 
tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som 
opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 
Hvad angår produkter med sensorbaseret skyllekontrol, skal 
tilbudsgiveren fremlægge en kort beskrivelse af de foranstaltninger, der 
er truffet i designfasen med henblik på at forebygge fejludløsning og 
sikre, at udløsningen af skylningen kun sker efter faktisk brug af 
produktet. 

1.3 Justering af skyllemængde 

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således 
at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i 
afløbssystemet. Den samlede skyllemængde efter justering i henhold til 
monteringsvejledningen må ikke overstige 6 l/skyl eller 4 l/skyl, hvis 
toilettet ikke er udstyret med en vandsparer, og den reducerede 
skyllemængde efter justering i henhold til monteringsvejledningen må 
ikke overstige 3 l/skyl. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte 
løsning og dens tekniske parametre. 

1.3 Justering af skyllemængde 

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således 
at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i 
afløbssystemet. Den samlede skyllemængde efter justering i henhold til 
monteringsvejledningen må ikke overstige 6 l/skyl eller 4 l/skyl, hvis 
toilettet ikke er udstyret med en vandsparer, og den reducerede 
skyllemængde efter justering i henhold til monteringsvejledningen må 
ikke overstige 3 l/skyl. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte 
løsning og dens tekniske parametre. 

 1.4 Gennemsnitlig skyllemængde 

Den gennemsnitlige skyllemængde i markedsført udstyr til skylletoiletter 
beregnes ved hjælp af metoden i tillæg 1 til Kommissionens afgørelse 
(2013/641/EU) og må ikke overstige 3,5 l/skyl. Toiletter, der afgiver en 
fuld skyllemængde på 4,0 liter eller derunder, er fritaget fra dette krav. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med en angivelse af produktets 
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beregnede gennemsnitlige skyllemængde (i l/skyl) sammen med 
resultaterne af prøvninger foretaget i overensstemmelse med den 
metode, der er angivet i tillæg 1 til Kommissionens afgørelse 
(2013/641/EU) eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af 
laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en 
tilsvarende standard. 

2. Produktegenskaber 2. Produktegenskaber 

2.1 Krav til skyllesystemer 

Skyllesystemer skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i 
tabel 1. Kravene til målingen af den nominelle fulde og reducerede 
skyllemængde i de relevante EN-standarder i tabel 1 nedenfor er 
undtaget fra dette kriterium. 

Tabel 1. EN-standarder for krav til skyllesystemer til toiletter 
Nummer Titel 

EN 14055 Cisterner til wc'er og urinaler 

EN 12541 Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc'er og 
urinaler, PN 10, med automatisk lukning 

EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med 
elektroniske åbne-lukke-funktioner 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktet opfylder kravene i de respektive ovenfor 
anførte EN-standarder eller tilsvarende standarder. 

2.1 Krav til skyllesystemer 

Skyllesystemer skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i 
tabel 1. Kravene til målingen af den nominelle fulde og reducerede 
skyllemængde i de relevante EN-standarder i tabel 1 nedenfor er 
undtaget fra dette kriterium. 

Tabel 1. EN-standarder for krav til skyllesystemer til toiletter 
Nummer Titel 

EN 14055 Cisterner til wc'er og urinaler 

EN 12541 Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc'er og 
urinaler, PN 10, med automatisk lukning 

EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med 
elektroniske åbne-lukke-funktioner 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktet opfylder kravene i de respektive ovenfor 
anførte EN-standarder eller tilsvarende standarder. 

2.2 Skylleevne 

Toiletters og toiletkummers skylleevne skal opfylde kravene i standarden 
EN 997. 

 
Verifikation: 

2.2 Skylleevne 

Toiletters skylleevne skal opfylde kravene i standarden EN 997. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
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Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktets skylleevne opfylder kravene i 
standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. 

kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktets skylleevne opfylder kravene i 
standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. 

3. Produktlevetid  

Udstyr til skylletoiletter skal være dækket af en reparations- eller 
udskiftningsgaranti i mindst fire år. Garantibetingelserne skal tydeligt 
omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal 
endvidere sikre, at originale reservedele eller reservedele af tilsvarende 
kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra fabrikanten om at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt, accepteres også. 

3. Produktlevetid  

Udstyr til skylletoiletter skal være dækket af en reparations- eller 
udskiftningsgaranti i mindst fem år. Garantibetingelserne skal tydeligt 
omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal 
endvidere sikre, at originale reservedele eller reservedele af tilsvarende 
kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. 

 
 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra fabrikanten om at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt, accepteres også. 

4. Installationsvejledning og brugeroplysninger 

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den 
dokumentation, der følger med skylletoiletudstyret) og/eller i elektronisk 
format: 

− behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke 
klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det 
specifikke driftstryk, som produktet er egnet til, oplysninger om, 
hvilke typer afløbssystem produktet kan fungere med, oplysninger 
om, hvordan skyllemængden kan justeres samt konsekvenserne 
(f.eks. med hensyn til spildevandsniveau og fyldningsniveau osv.), 
og for så vidt angår skyllesystemer, der markedsføres separat, 
oplysninger om, hvilke produkter de skal kombineres med for at 
udgøre en fuldt funktionsdygtig og vandeffektiv enhed 

− rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere 
miljøpåvirkningen, især oplysning om korrekt brug af produktet for at 

4. Installationsvejledning og brugeroplysninger 

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den 
dokumentation, der følger med skylletoiletudstyret) og/eller i elektronisk 
format: 

− behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke 
klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det 
specifikke driftstryk, som produktet er egnet til, oplysninger om, hvilke 
typer afløbssystem produktet kan fungere med, oplysninger om, 
hvordan skyllemængden kan justeres samt konsekvenserne (f.eks. 
med hensyn til spildevandsniveau og fyldningsniveau osv.), og for så 
vidt angår skyllesystemer, der markedsføres separat, oplysninger om, 
hvilke produkter de skal kombineres med for at udgøre en fuldt 
funktionsdygtig og vandeffektiv enhed 

− rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere 
miljøpåvirkningen, især oplysninger om korrekt brug af produktet for 
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minimere vandforbruget 

− oplysninger om fulde og reducerede skyllemængder i l/skyl 

− anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, 
herunder oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, 
instruktion vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet 
lækker, rengøringsvejledning osv. 

− oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, 
accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt.  

at minimere vandforbruget 

− oplysninger om fulde, reducerede og gennemsnitlige skyllemængder 
i l/skyl 

− anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, 
herunder oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, 
instruktion vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet 
lækker, rengøringsvejledning osv. 

− oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, 
accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

TILDELINGSKRITERIER TILDELINGSKRITERIER 
Der gives point for: Der gives point for: 
1. Ekstra vandbesparelse for fuldt skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,5 liter ekstra vandbesparelse på den 
fulde skyllemængde som specificeret under kriterium 1.1. 

 
 
Verifikation: 

Der skal indsendes testresultater i henhold til testproceduren i 
standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres 
af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en 
tilsvarende standard. 

1. Ekstra vandbesparelse for gennemsnitligt skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,1 liter ekstra vandbesparelse på den 
gennemsnitlige skyllemængde som specificeret under kriterium 1.4. 

 
 
Verifikation: 

Der skal indsendes testresultater i henhold til testproceduren i 
standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres 
af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en 
tilsvarende standard. 

2. Ekstra vandbesparelse for reduceret skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,25 liter ekstra vandbesparelse på den 
reducerede skyllemængde som specificeret under kriterium 1.2. 

 
Verifikation: 
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Der skal indsendes testresultater i henhold til testproceduren i 
standarden EN 997 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres 
af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en 
tilsvarende standard. 

3. Hygiejne 

Der gives ekstra point for berøringsfrie (sensorbaserede) skyllestyringer, 
som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter 
faktisk brug af produktet. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med beskrivelse af den anvendte 
løsningstype og dens tekniske parametre, herunder en kort beskrivelse af 
de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at 
forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter 
faktisk brug af produktet. 

2. Hygiejne 

Der gives ekstra point for berøringsfrie (sensorbaserede) skyllestyringer, 
som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter 
faktisk brug af produktet. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med beskrivelse af den anvendte 
løsningstype og dens tekniske parametre, herunder en kort beskrivelse af 
de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at 
forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter 
faktisk brug af produktet. 

 
 
 
 
 
 
 
3.2 Forslag til et centralt og et fuldt kriteriesæt for grønne offentlige indkøb af udstyr til urinaler 

Det centrale kriteriesæt Det fulde kriteriesæt 
EMNE EMNE 
Indkøb af vandeffektivt udstyr til urinaler til nye eller renoverede 
bygninger 

Indkøb af vandeffektivt udstyr til urinaler til nye eller renoverede 
bygninger 

UDVÆLGELSESKRITERIER UDVÆLGELSESKRITERIER 
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1. Tilbudsgiverens kvalifikationer – kun i forbindelse med montering 

I forbindelse med montering af udstyr til urinaler skal tilbudsgiveren 
dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af produkterne vil blive 
udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Tilbudsgiveren bør 
særligt dokumentere, at han har et godt kendskab til de produkter, der 
skal monteres, især hvad angår miljøvenlige indstillinger såsom justering 
af skyllemængden. Tilbudsgiveren skal beskrive sammensætningen af 
det team, der skal udføre arbejdet, og dets kvalifikationer. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, 
som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der 
skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for 
tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes 
kvalifikationer og erfaring. 

1. Tilbudsgiverens kvalifikationer – kun i forbindelse med montering 

 I forbindelse med montering af udstyr til urinaler skal tilbudsgiveren 
dokumentere, at monteringen eller udskiftningen af produkterne vil blive 
udført af kvalificerede og erfarne medarbejdere. Tilbudsgiveren bør 
særligt dokumentere, at han har et godt kendskab til de produkter, der 
skal monteres, især hvad angår miljøvenlige indstillinger såsom justering 
af skyllemængden. Tilbudsgiveren skal beskrive sammensætningen af 
det team, der skal udføre arbejdet, og dets kvalifikationer. 

Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over sammenlignelige projekter, 
som er udført for nylig (antallet af og tidsrammen for de projekter, der 
skal anføres, fastsættes af den ordregivende myndighed), certifikater for 
tilfredsstillende udførelse og oplysninger om medarbejdernes 
kvalifikationer og erfaring. 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
1. Vandeffektivitet for udstyr til skylleurinaler 1. Vandeffektivitet for udstyr til skylleurinaler 

1.1 Fuld skyllemængde 

Den nominelle skyllemængde i markedsført udstyr til skylleurinaler må – 
uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 2,0 l/skyl. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes 
testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 13407 eller 
tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som 
opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 
Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende, omfatter den 
fulde skyllemængde det vand, der skylles ned over en 60 cm bred 
fortløbende væg. 

1.1 Fuld skyllemængde 

Den nominelle skyllemængde i markedsført udstyr til skylleurinaler må – 
uafhængigt af vandtryk – ikke overstige 1,0 l/skyl. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

For produkter uden et sådant miljømærke skal der indsendes 
testresultater i henhold til testproceduren i standarden EN 13407 eller 
tilsvarende standarder. Prøvningen skal udføres af laboratorier, som 
opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 eller en tilsvarende standard. 
Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende, omfatter den 
fulde skyllemængde det vand, der skylles ned over en 60 cm bred 
fortløbende væg. 

1.2 Vandbesparelse 

Skylleurinaler og skyllesystemer til urinaler skal være forsynet med en 

1.2 Vandbesparelse 

Skylleurinaler og skyllesystemer til urinaler skal være forsynet med en 
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separat skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat 
gulvafløbsrende, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt 
hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden. 

Hvad angår urinalkummer, skal det være muligt at bruge en separat 
skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende 
uden skyllesystem, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt 
hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden. 

 
 
 

 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte 
løsning og dens tekniske parametre. 

separat skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat 
gulvafløbsrende, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt 
hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden. 

Hvad angår urinalkummer, skal det være muligt at bruge en separat 
skylleudløser. Hvad angår standurinaler med separat gulvafløbsrende 
uden skyllesystem, skal der være en separat skylleudløser for maksimalt 
hver 60 centimeter fortløbende væg i bredden. 

For urinaler udstyret med sensorer: 

Sensorbaserede skyllestyringer skal forebygge fejludløsning og sikre, at 
udskylningen kun udløses efter faktisk brug af produktet. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte 
løsning og dens tekniske parametre. Hvad angår produkter med 
sensorbaseret skyllekontrol, skal tilbudsgiveren fremlægge en kort 
beskrivelse af de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik 
på at forebygge fejludløsning og sikre, at udløsningen af skylningen kun 
sker efter faktisk brug af produktet. 

1.3 Justering af skyllemængde 

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således 
at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i 
afløbssystemet. Efter justering i overensstemmelse med 
installationsvejledningen må den fulde skyllemængde ikke overstige 
2 l/skyl. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte 
løsning og dens tekniske parametre. 

1.3 Justering af skyllemængde 

Skyllesystemer skal være forsynet med en justeringsanordning, således 
at montøren kan justere skyllemængden i forhold til de lokale forhold i 
afløbssystemet. Efter justering i overensstemmelse med 
installationsvejledningen må den fulde skyllemængde ikke overstige 
1 l/skyl. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med angivelse af den anvendte 
løsning og dens tekniske parametre. 
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2 Produktegenskaber 2 Produktegenskaber 

2.1 Krav til skyllesystemer til urinaler 

Skyllesystemer skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i 
tabel 2. Kravene til målingen af den nominelle skyllemængde i de 
relevante EN-standarder i tabel 2 nedenfor er undtaget fra dette 
kriterium. 

Tabel 2. EN-standarder for krav til skyllesystemer til urinaler 
Nummer Titel 

EN 14055 Cisterner til wc'er og urinaler 

EN 12541 Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc'er og 
urinaler, PN 10, med automatisk lukning 

EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med 
elektroniske åbne-lukke-funktioner 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktet opfylder kravene i de respektive ovenfor 
anførte EN-standarder eller tilsvarende standarder. 

2.1 Krav til skyllesystemer til urinaler 

Skyllesystemer skal opfylde kravene i de respektive EN-standarder i 
tabel 2. Kravene til målingen af den nominelle skyllemængde i de 
relevante EN-standarder i tabel 2 nedenfor er undtaget fra dette 
kriterium. 

Tabel 2. EN-standarder for krav til skyllesystemer til urinaler 
Nummer Titel 

EN 14055 Cisterner til wc'er og urinaler 

EN 12541 Sanitetsarmaturer – Skylleventiler til wc'er og 
urinaler, PN 10, med automatisk lukning 

EN 15091 Sanitetsarmaturer – Sanitetsarmaturer med 
elektroniske åbne-lukke-funktioner 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktet opfylder kravene i de respektive ovenfor 
anførte EN-standarder eller tilsvarende standarder. 

2.2 Skylleegenskaber for skylleurinaler og urinaler 

Skylleurinalers og urinalers skylleevne skal opfylde kravene i standarden 
EN 13407. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktets skylleevne opfylder kravene i 
standarden EN 13407 eller tilsvarende standarder.  

2.2 Skylleegenskaber for skylleurinaler og urinaler 

Skylleurinalers og urinalers skylleevne skal opfylde kravene i standarden 
EN 13407. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktets skylleevne opfylder kravene i 
standarden EN 13407 eller tilsvarende standarder.  
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2.3 Egenskaber for vandfrie urinaler 

Vandfrie urinaler skal opfylde kravene i tillæg 2 til Kommissionens 
afgørelse (2013/641/EU). 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktet opfylder ovenstående krav.  

2.3 Egenskaber for vandfrie urinaler 

Vandfrie urinaler skal opfylde kravene i tillæg 2 til Kommissionens 
afgørelse (2013/641/EU). 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådan miljømærke ikke, vil en testrapport blive accepteret, 
som dokumenterer, at produktet opfylder ovenstående krav.  

3. Produktlevetid 

Udstyr til skylleurinaler skal være dækket af en reparations- eller 
udskiftningsgaranti i mindst fire år. Garantibetingelserne skal tydeligt 
omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal 
endvidere sikre, at originale reservedele eller reservedele af tilsvarende 
kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra fabrikanten om at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt, accepteres også. 

3. Produktlevetid 

Udstyr til skylleurinaler skal være dækket af en reparations- eller 
udskiftningsgaranti i mindst fem år. Garantibetingelserne skal tydeligt 
omfatte tæthed og eventuelle ventiler i produktet. Tilbudsgiveren skal 
endvidere sikre, at originale reservedele eller reservedele af tilsvarende 
kvalitet er tilgængelige i mindst 10 år fra købsdatoen. 

  
 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation, f.eks. en erklæring fra fabrikanten om at 
ovennævnte bestemmelse er opfyldt, accepteres også. 

4. Væskers bionedbrydelighed og vedligeholdelse af vandfrie 
urinaler 

Vandfrie urinaler skal enten anvende en let bionedbrydelig væske eller 
fungere helt uden væske. Desuden skal tilbudsgiveren specificere den 
nødvendige vedligeholdelsesrutine for vandfrie urinaler, herunder 
eventuelle udskiftningsintervaller for kassetten, og levere en liste over 
tjenesteudbydere for regelmæssig vedligeholdelse af disse produkter. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 

4. Væskers bionedbrydelighed og vedligeholdelse af vandfrie 
urinaler 

Vandfrie urinaler skal enten anvende en let bionedbrydelig væske eller 
fungere helt uden væske. Desuden skal tilbudsgiveren specificere den 
nødvendige vedligeholdelsesrutine for vandfrie urinaler, herunder 
eventuelle udskiftningsintervaller for kassetten, og levere en liste over 
tjenesteudbydere for regelmæssig vedligeholdelse af disse produkter. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
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kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådant miljømærke ikke, vil et eksemplar af 
brugervejledningen blive accepteret, som beskriver den nødvendige 
vedligeholdelsesrutine, og/eller et link til en fabrikants hjemmeside, som 
indeholder disse oplysninger og en beskrivelse af den anvendte teknologi 
samt, hvis der anvendes en væske, en testrapport som dokumenterer, at 
væsken er let bionedbrydelig i henhold til definitionen og testmetoderne i 
vejledningen i anvendelse af CLP-kriterierne 2 i henhold til forordning 
(EF) nr. 1272/2008.  

kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Foreligger et sådant miljømærke ikke, vil et eksemplar af 
brugervejledningen blive accepteret, som beskriver den nødvendige 
vedligeholdelsesrutine, og/eller et link til en fabrikants hjemmeside, som 
indeholder disse oplysninger og en beskrivelse af den anvendte teknologi 
samt, hvis der anvendes en væske, en testrapport som dokumenterer, at 
væsken er let bionedbrydelig i henhold til definitionen og testmetoderne i 
vejledningen i anvendelse af CLP-kriterierne2 i henhold til forordning (EF) 
nr. 1272/2008.  

5. Installationsvejledning og brugeroplysninger 

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den 
dokumentation, der følger med skylleurinaludstyret) og/eller i elektronisk 
format: 

- behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke 
klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det 
specifikke driftstryk, som produktet er egnet til, oplysninger om, 
hvilke typer afløbssystem produktet kan fungere med, oplysninger 
om, hvordan den fulde skyllemængde kan justeres samt 
konsekvenserne (f.eks. med hensyn til spildevandsniveau og 
fyldningsniveau osv.), og for så vidt angår urinaler og skylleurinaler, 
der markedsføres separat, oplysninger om, hvilke produkter de skal 
kombineres med for at udgøre en fuldt funktionsdygtig og 
vandeffektiv enhed 

- rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere 
miljøpåvirkningen, især oplysninger om korrekt brug af produktet for 
at minimere vandforbruget 

- oplysninger om den fulde skyllemængde i l/skyl 

- anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, 
herunder rådgivning om vedligeholdelse og brug af produkterne, 
oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, instruktion 
vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet lækker, 
rengøringsvejledning osv. 

- oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent. 

 

5. Installationsvejledning og brugeroplysninger 

Følgende oplysninger skal forefindes trykt (på emballagen og/eller i den 
dokumentation, der følger med skylleurinaludstyret) og/eller i elektronisk 
format: 

- behørig installationsvejledning, herunder oplysninger om, hvilke 
klasser og/eller typer, produktet er testet for, oplysninger om det 
specifikke driftstryk, som produktet er egnet til, oplysninger om, hvilke 
typer afløbssystem produktet kan fungere med, oplysninger om, 
hvordan den fulde skyllemængde kan justeres samt konsekvenserne 
(f.eks. med hensyn til spildevandsniveau og fyldningsniveau osv.), og 
for så vidt angår urinaler og skylleurinaler, der markedsføres separat, 
oplysninger om, hvilke produkter de skal kombineres med for at 
udgøre en fuldt funktionsdygtig og vandeffektiv enhed 

- rådgivning om, hvordan rationel brug kan minimere 
miljøpåvirkningen, især oplysninger om korrekt brug af produktet for 
at minimere vandforbruget 

- oplysninger om den fulde skyllemængde i l/skyl 

- anbefalinger om korrekt brug og vedligeholdelse af produktet, 
herunder rådgivning om vedligeholdelse og brug af produkterne, 
oplysninger om, hvilke reservedele der kan udskiftes, instruktion 
vedrørende udskiftning af pakninger, hvis produktet lækker, 
rengøringsvejledning osv. 

- oplysninger om korrekt bortskaffelse, når produktet er udtjent. 

 

                                                      
2  Den nyeste udgave af vejledningen (udgave 3.0, november 2012) findes på ECHA's hjemmeside: http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf 

http://echa.europa.eu/documents/10162/13562/clp_en.pdf
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Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, 
accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation, f.eks. skriftligt materiale fra fabrikanten, 
accepteres også som bevis for, at ovennævnte bestemmelse er opfyldt. 

TILDELINGSKRITERIER TILDELINGSKRITERIER 
Der gives point for: Der gives point for: 
1. Ekstra vandbesparelse for skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,25 liter ekstra vandbesparelse på den 
fulde skyllemængde som specificeret under kriterium 1.1. 

 
Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal indsende testresultater i henhold til testproceduren i 
standarden EN 13407 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal 
udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 
eller en tilsvarende standard. Hvad angår skylleurinaler bestående af en 
fortløbende væg (f.eks. standurinaler med separat gulvafløbsrende), 
omfatter den fulde skyllemængde det vand, der skylles ned over en 
60 cm bred fortløbende væg. 

1. Ekstra vandbesparelse for skyl 

Der gives ekstra point for hver 0,25 liter ekstra vandbesparelse på den 
fulde skyllemængde som specificeret under kriterium 1.1. 

 
Verifikation: 

Tilbudsgiveren skal indsende testresultater i henhold til testproceduren i 
standarden EN 13407 eller tilsvarende standarder. Prøvningen skal 
udføres af laboratorier, som opfylder de generelle krav i EN ISO 17025 
eller en tilsvarende standard. Hvad angår skylleurinaler bestående af en 
fortløbende væg (f.eks. standurinaler med separat gulvafløbsrende), 
omfatter den fulde skyllemængde det vand, der skylles ned over en 
60 cm bred fortløbende væg. 

2. Hygiejne 

Der gives ekstra point for berøringsfrie (sensorbaserede) skyllestyringer, 
som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter 
faktisk brug af produktet. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med beskrivelse af den anvendte 
løsningstype og dens tekniske parametre, herunder en kort beskrivelse af 
de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at 
forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter 

2. Hygiejne 

Der gives ekstra point for berøringsfrie (sensorbaserede) skyllestyringer, 
som forebygger fejludløsning og sikrer, at udskylningen kun udløses efter 
faktisk brug af produktet. 

 
Verifikation: 

Produkter med et relevant type 1-miljømærke, der opfylder de anførte 
kriterier, vil blive anset for at opfylde kravene. 

Anden relevant dokumentation vil også blive accepteret, f.eks. en 
erklæring fra fabrikanten/leverandøren med beskrivelse af den anvendte 
løsningstype og dens tekniske parametre, herunder en kort beskrivelse af 
de foranstaltninger, der er truffet i designfasen med henblik på at 
forebygge fejludløsning og sikre, at udskylningen kun udløses efter 
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faktisk brug af produktet. faktisk brug af produktet. 

 

4. FORKLARENDE BEMÆRKNINGER 
Ved indkøb af udstyr til skylletoiletter og urinaler kan de ordregivende myndigheder indgå særskilte kontrakter (f.eks. vedrørende design, levering af 
udstyr og montering) med forskellige leverandører. I disse tilfælde kan flere leverandører således være ansvarlige for at sikre, at de forskellige 
kriterier opfyldes. 

Det skal sikres, at brugeroplysningerne sendes videre til rette person efter fuldført montering (sammen med et link til oplysninger på fabrikantens 
websted). 

Udstyr til skylletoiletter og urinaler kræver korrekt vedligeholdelse, for at sikre at systemet fungerer korrekt. Visse dele i udstyr til skylletoiletter og 
urinaler kan over tid miste deres nødvendige egenskaber, f.eks. pakninger, der ikke beskytter ordentligt mod lækager, og det kan være nødvendigt at 
udskifte dem. Kontrol af udstyret til skylletoiletter og urinalers tilstand og udskiftning af slidte dele bør derfor udføres efter en tidsplan. 

For udstyr til skylletoiletter skal det bemærkes, at det primære kriterium for udvælgelsen, når det fulde kriteriesæt anvendes, er den gennemsnitlige 
skyllemængde som fastsat i "Tekniske specifikationer – 1.4" (kravene til den nominelle fulde og reducerede skyllemængde, som er fastsat i henholdsvis 
1.1 og 1.2, bør opfattes som en sikkerhedsforanstaltning). Ved anvendelse af de centrale kriterier kan tildelingskriterier vedrørende ekstra 
vandbesparelse for fuld skyllemængde (fastsat i "Tildelingskriterier – 1") og ekstra vandbesparelse for reduceret skyllemængde (fastsat i 
"Tildelingskriterier – 2") være nyttige for at opnå højere selektivitet med yderligere vandbesparelse. 

Hvad angår udstyr til skylleurinaler, skal det bemærkes, at det primære udvælgelseskriterium er den nominelle skyllemængde som fastsat i "Tekniske 
specifikationer – 1.1" for enten det centrale eller det fulde kriteriesæt. Tildelingskriterier vedrørende yderligere vandbesparelse for skyllet (fastsat i 
"Tildelingskriterier – 1") kan være nyttige for at opnå højere selektivitet med yderligere vandbesparelse. 

Før man anvender et tildelingskriterium, skal den nationale/lokale lovgivning kontrolleres for at undgå eventuelle konflikter mellem lovens krav og de 
foreslåede tildelingskriterier. 

I bygninger, hvor udstyr til skylletoiletter og urinaler ikke bliver brugt i længere perioder, kan den ordregivende myndighed af hygiejnemæssige hensyn 
medtage krav om aktivering af skyllet for at modvirke stagnation, f.eks. skylning med regelmæssige intervaller (f.eks. en gang om dagen, en gang om 
ugen) af det ubrugte udstyr. 

 
 
5. Livscyklusomkostninger 
Livscyklusomkostninger omfatter produktets samlede omkostninger gennem hele dets levetid inklusive projekterings-, design-, anskaffelses- og 
vedligeholdelsesomkostninger og alle andre omkostninger, som direkte kan henføres til det at eje eller bruge produktet. 
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I bygninger, som ikke er boliger, udgør vandforbruget til et 6/4 l toilet med dobbeltskyl over 80 % af de samlede livscyklusomkostninger. Det 
konkluderes derfor, at beslutninger om offentlige indkøb, hvor der tages hensyn til produktets vandforbrug, fører til de miljømæssigt og økonomisk set 
bedste resultater. 

Figur 1 viser en række skyllesystemer med stigende vandeffektivitet for et toilet til ikke-husholdningsbrug for at vise den indvirkning, det har på 
livscyklusomkostningerne. 
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Figur 1: Livscyklusomkostninger for forskellige toiletter (i EUR2011) 

 
Som det fremgår af Figur 1, falder de samlede livscyklusomkostninger for et toilet til ikke-husholdningsbrug markant, når man skifter fra et 6 l toilet med 
enkeltskyl til det mest effektive 3,5/2 l toilet med dobbeltskyl. Besparelserne hidrører udelukkende fra et lavere vandforbrug. Eksempelvis udgør de 
samlede livscyklusomkostninger for et 3,5/2 l toilet med dobbeltskyl (ca. 1 500 EUR i 2011-priser) lidt under halvdelen af de samlede 
livscyklusomkostninger for et 6 l toilet med enkeltskyl (over 3 100 EUR). I dette eksempel falder vandforbrugets andel af de samlede 
livscyklusomkostninger fra 86 % (6 l toilet) til 70 % (3,5/2 l toilet). 
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