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1 INDLEDNING 
 

EU's kriterier for grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement – GPP) har til formål at lette offentlige myndigheders indkøb af produkter, 
tjenester og bygge- og anlægsarbejder, som har færre miljøpåvirkninger. Det er frivilligt at anvende kriterierne. Kriterierne er formuleret på en sådan 
måde, at de, hvis det anses for relevant af den enkelte myndighed, kan blive (helt eller delvist) indarbejdet i myndighedens udbudsmateriale med 
minimale tilpasninger. Inden offentliggørelsen af et udbud rådes offentlige myndigheder til at undersøge det disponible udbud af de varer, 
tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, de påtænker at købe på det marked, hvor de opererer. Dette dokument indeholder EU's kriterier for 
grønne offentlige indkøb, der er udviklet til produktgruppen "indendørs rengøringstjenester". En tilhørende teknisk baggrundsrapport indeholder 
yderligere oplysninger om baggrunden for udvælgelsen af disse kriterier og henvisninger til yderligere oplysninger. 

Kriterierne er delt op i udvælgelseskriterier, tekniske specifikationer, tildelingskriterier og bestemmelser vedrørende kontraktens opfyldelse. Der er to 
former for kriterier: 

• Nøglekriterier – som skal sikre nem anvendelse af grønne offentlige indkøb med fokus på et produkts vigtigste miljøvirkninger og skal holde 
virksomhedernes administrative omkostninger på et minimum. 

• Brede kriterier – der inddrager flere aspekter eller en kraftigere miljøvirkning og er møntet på myndigheder, som ønsker at gå videre i fremme 
af miljømæssige og innovative målsætninger. 

Udtrykket "samme krav for nøglekriterier og brede kriterier" anvendes, hvis kriterierne er de samme for begge typer. 
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1.1 Definition og anvendelsesområde 
 

Produktgruppen "indendørs rengøringstjenester" omfatter: 

• miljøbevidst rutinemæssig indendørs professionel rengøring, der udføres i områder, som omfatter kontorer, sanitære faciliteter, som f.eks. 
toiletter og håndvaske, og andre offentligt tilgængelige områder 

• rengøring af glasoverflader, som kan nås uden brug af specialudstyr eller maskiner. 

Produktgruppen "indendørs rengøringstjenester" omfatter ikke: 

• desinfektion og sanitetsaktiviteter samt rengøringsaktiviteter, der omfatter brug af biocidholdige produkter, der hører ind under 
anvendelsesområdet for Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 om tilgængeliggørelse på markedet og anvendelse af 
biocidholdige produkter 

• Rengøringsaktiviteter på produktionssteder. 

 

Produktgruppen omfatter også miljømæssige kriterier for rengøringsprodukter (se punkt 3.2.1), tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude, mopper – se 
punkt 3.2.2) og andre produkter, der ofte leveres af rengøringsvirksomheder (håndsæbe, tekstilhåndklæder og papirprodukter – jf. punkt 3.2.4). I visse 
tilfælde kan de ordregivende myndigheder købe disse produkter direkte frem for gennem rengøringstjenesterne. I sådanne tilfælde bør de ordregivende 
myndigheder henvise til de miljømæssige kriterier, der er relevante for de produkter, som de køber. 

 

Følgende tekniske definitioner skal hjælpe dem med at anvende kriterierne (se den tekniske rapport for nærmere oplysninger og yderligere tekniske 
definitioner): 

"rutine": professionelle rengøringstjenester, som leveres mindst en gang om måneden, undtagen rengøring af glasflader, og som anses for at 
være rutinemæssige, selv hvis den foretages mindre hyppigt (f.eks. mindst en gang hver tredje måned). 
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1.2 Generel bemærkning om kontrol 
 

For en række kriteriers vedkommende foreslås kontrollen gennemført gennem fremlæggelse af prøvningsrapporter. For hvert kriterium er de relevante 
metoder til prøvning angivet. Det er op til den offentlige myndighed at beslutte, på hvilket trin disse prøvningsresultater skal fremlægges. Generelt ser 
det ikke ud til at være nødvendigt at kræve, at alle tilbudsgiverne forelægger prøvningsresultater fra begyndelsen. For at mindske byrden for 
tilbudsgiverne og de offentlige myndigheder kan en egenerklæring anses for tilstrækkelig ved afgivelse af bud. Derefter er der forskellige muligheder 
for, om og hvornår disse prøver kan kræves: 

 

a) På udbudsstadiet: 

I forbindelse med kontrakter om engangsleverance kan tilbudsgiveren med det økonomisk mest fordelagtige bud blive afkrævet denne 
dokumentation. Hvis dokumentationen anses for tilstrækkelig, kan kontrakten tildeles. Hvis dokumentationen anses for at være utilstrækkelig 
eller for ikke at overholde kravene: 

i) vil tilbudsgiveren med det næsthøjeste pointtal, når kontrollen sker på baggrund af en teknisk specifikation, blive bedt om at fremsende 
dokumentation, og denne vil så blive taget i betragtning med henblik på tildeling af kontrakten 

ii) når kontrol sker på baggrund af et tildelingskriterium, vil de ekstra tildelte point blive trukket tilbage, og placeringen i udbudsresultatet 
genberegnes med alle de deraf følgende konsekvenser. 

I en prøvningsrapport kontrolleres det, at en produktprøve er blevet afprøvet i forhold til visse krav, ikke de emner, der rent faktisk leveres i 
henhold til kontrakten. For rammekontrakter kan situationen være en anden. Dette scenario er nærmere behandlet i næste punkt om kontraktens 
opfyldelse og i de supplerende forklaringer nedenfor. 

 

b) Under opfyldelsen af kontrakten: 

Prøvningsresultater kan rekvireres for en eller flere genstande, der leveres i henhold til kontrakten, enten generelt, eller hvis der er tvivl om 
falske erklæringer. Dette er særlig vigtigt i forbindelse med rammekontrakter, hvor der ikke er fastsat en indledende ordre. 
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Det anbefales, at der udtrykkeligt fastsættes bestemmelser om kontraktens opfyldelse. Af disse bør det fremgå, at den ordregivende myndighed 
har ret til at foretage vilkårlige kontrolprøvninger på et hvilket som helst tidspunkt i kontraktens løbetid. Hvis resultaterne af sådanne 
prøvninger viser, at de leverede produkter ikke opfylder kriterierne, har den ordregivende myndighed ret til at pålægge sanktioner og har 
mulighed for at opsige kontrakten. Nogle offentlige myndigheder medtager betingelser om, at såfremt produktet efter prøvningen opfylder 
deres krav, skal omkostningerne bæres af den offentlige myndighed. Men hvis kravene ikke er opfyldt, skal omkostningerne bæres af 
leverandøren. 

For rammeaftaler afhænger det tidspunkt, hvor der stilles krav om dokumentation, af den specifikke udformning af kontrakten: 

i) For rammekontrakter med en enkelt operatør, hvor de enkelte modeller, der skal leveres, identificeres ved tildelingen af 
rammekontrakten, og det blot er et spørgsmål om, hvor mange enheder der er brug for, gør de samme overvejelser sig gældende som 
ved kontrakter om engangsleverance som beskrevet ovenfor. 

ii) For rammekontrakter med forhåndsudvælgelse af flere potentielle leverandører med efterfølgende konkurrence blandt de 
forhåndsudvalgte, skal tilbudsgivere i denne første forhåndsudvælgelsesfase kun bevise deres evne til at levere produkter, som opfylder 
mindstekravene til rammekontraktens opfyldelse. Ved de efterfølgende call-down-kontrakter (eller ordrer), der tildeles efter 
konkurrence blandt de forhåndsudvalgte leverandører, gælder i princippet de samme betragtninger som under a) og b) ovenfor, hvis der 
skal fremlægges dokumentation for supplerende krav under konkurrencen. Hvis konkurrencen afgøres udelukkende på grundlag af pris, 
bør det overvejes at foretage en kontrol ved gennemførelsen af kontrakten. 

Det er ligeledes vigtigt at fremhæve muligheden for, at tilbudsgivere kan sikre kontrol baseret på produkter, der har et EU-miljømærke eller et 
andet relevant type I-miljømærke (i henhold til ISO 14024), der opfylder de samme krav. Disse produkter bør anses for at overholde de 
relevante kriterier, og der vil kun være behov for kontrol i henhold til den samme metode, som er fastlagt for prøvningsresultater. 

Det bør bemærkes, at i henhold til artikel 44, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU skal de ordregivende myndigheder acceptere anden passende 
dokumentation. Dette kan være et teknisk dossier fra fabrikanten, hvis den pågældende operatør ikke har haft adgang til prøvningsrapporter 
eller ikke har haft mulighed for at fremskaffe dem inden for de relevante tidsfrister. Betingelsen herfor er, at den manglende adgang ikke 
skyldtes den pågældende operatør, og at den pågældende operatør dokumenterer, at de bygge- og anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, 
som denne har leveret, opfylder kravene eller kriterierne i de tekniske specifikationer, tildelingskriterierne eller betingelserne for kontraktens 
opfyldelse. Hvis der henvises til et certifikat/en prøvningsrapport udarbejdet af et bestemt overensstemmelsesvurderingsorgan med hensyn til 
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udførelsen af prøvningerne, vil de ordregivende myndigheder også acceptere certifikater/prøvningsrapporter udstedt af andre tilsvarende 
vurderingsorganer. 
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2 DE VÆSENTLIGSTE MILJØPÅVIRKNINGER 
 

På grundlag af den tilgængelige videnskabelige dokumentation sammenfattes de vigtigste miljøvirkninger af indendørs rengøringstjenester fra 
livsforløbsperspektivet i nedenstående tabel (yderligere oplysninger findes i den tekniske rapport). Den samme tabel indeholder også EU's GPP-tilgang 
for at afbøde eller mindske disse virkninger. 

De væsentligste miljøpåvirkninger i produktets livscyklus  EU's GPP-tilgang 

• Formulering af rengøringsmidler og brug af 
råmaterialer, fremstilling og bortskaffelse af 
rengøringsmidler og rengøringsartikler 

• Energi- og vandforbrug i brugsfasen for 
rengøringsmidler og elapparater 

• Udledning af spildevand i forbindelse med brug af 
rengøringsmidler 

• Affaldsdannelse (fast og flydende) 

 • Krav om nøglekompetencer og anvendelse af centrale 
miljøledelsesforanstaltninger og -metoder fra tjenesteyderen 

• Krav om passende og løbende videreuddannelse af 
tjenesteyderens personale 

• Krav om brug af rengøringsmidler med færre miljøpåvirkninger 
• Fremme af koncentration af rengøringsmidler ved køb 
• Krav om brug af rengøringsartikler med færre miljøpåvirkninger 

(herunder mikrofiberprodukter) 
• Krav om anvendelse af energieffektive elapparater til rengøring 

(herunder støvsugere) 
• Krav om levering af forbrugsvarer med færre miljøpåvirkninger 

Miljøpåvirkningernes rækkefølge afspejler ikke nødvendigvis deres omfang. 

Detaljerede oplysninger om indendørs rengøringstjenester, herunder oplysninger om relateret lovgivning, standarder og tekniske kilder, der anvendes 
som dokumentation, kan findes i den tekniske rapport. 
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3 EU'S GPP-KRITERIER FOR INDENDØRS RENGØRINGSTJENESTER 
 

3.1 Genstand og udvælgelseskriterier  
 

GENSTAND 

Levering af rengøringstjenester med færre miljøpåvirkninger 

Nøglekriterier Brede kriterier 

UDVÆLGELSESKRITERIER 
SC1 Tilbudsgivers kompetencer 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Tilbudsgiveren skal have relevante kompetencer og erfaring i at yde miljøbevidste indendørs rengøringstjenester, der som minimum omfatter 
følgende: 

• brug af rengøringsmidler, som har fået tildelt EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader eller et andet EN ISO 14024 type I-
miljømærke, som er nationalt eller regionalt anerkendt i medlemsstaterne, for mindst 50 % af rengøringsopgaverne i en kontrakt 

• uddannelse af personalet ved interne eller eksterne undervisere, som omfatter miljømæssige aspekter som f.eks. korrekt fortynding og 
dosering af rengøringsmidler, bortskaffelse af spildevand og affaldssortering. 

 
Kontrol: 
Dokumentation i form af oplysninger og referencer i relevante kontrakter opfyldt inden for de seneste fem år, som omfattede ovennævnte elementer. 
Dette skal understøttes af fortegnelser over personaleaktiviteter, hvor de relevante emner er opført. 

Virksomheder, der har fået tildelt EU-miljømærket for indendørs rengøringstjenester, eller et andet EN ISO 14024 type I-miljømærke, som er 
nationalt eller regionalt officielt anerkendt i medlemsstaterne, vil blive anset for at opfylde kravene. 
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3.2 Tekniske specifikationer (TS) og tildelingskriterier (AC) 
 

3.2.1 Rengøringsmidler 
Nøglekriterier Brede kriterier 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
TS1.1 Brug af miljømærkede rengøringsmidler 

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 
Følgende typer af rengøringsmidler [liste over rengøringsmidler 
fastlægges af den ordregivende myndighed – f.eks. 
universalrengøringsmidler, sanitetsrengøringsmidler], der bruges til at 
udføre opgaver i forbindelse med kontrakten, skal opfylde kriterium 1 og 
kriterium 4 i EU's miljømærke for rengøringsmidler til hårde overflader1 
på henholdsvis toksicitet for vandorganismer og udelukkede eller 
begrænsede stoffer. 
 
Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens 
opfyldelse) 
Mindst A %a) af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der 
bruges til at udføre opgaver vedrørende kontrakten, skal opfylde 
kriterium 1 om toksicitet for vandorganismer og kriterium 4 om 
udelukkede eller begrænsede stoffer for EU-miljømærket til 

TS1.1 Brug af miljømærkede rengøringsmidler 

Alle rengøringsmidler, der bruges til at udføre opgaver i tilknytning til 
kontrakten, skal opfylde kriterium 1 og kriterium 4 for EU-miljømærket 
til rengøringsmidler til hårde overflader1 om henholdsvis toksicitet for 
vandorganismer og udelukkede eller begrænsede stoffer. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil 
blive brugt til at opfylde kontrakten og dokumentere, at de opfylder 
kravene. Produkter, som har fået tildelt EU-miljømærket for 
rengøringsmidler til hårde overflader1, vil blive anset for at opfylde 
kravene. 

                                                           
1 EUT L 180 af 12.7. 2017, s. 45-62. KOMMISSIONENS AFGØRELSE (EU) 2017/1217 af 23. juni 2017 om opstilling af kriterier for EU-miljømærket til rengøringsmidler til hårde overflader. Kriterierne kan findes her: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017D1217&from=DA. 
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rengøringsmidler til hårde overflader1. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil 
blive brugt til at opfylde kontrakten, og dokumentere, at de opfylder 
kravene. Produkter, som har fået tildelt EU-miljømærket for 
rengøringsmidler til hårde overflader1, vil blive anset for at opfylde 
kravene. 
 TS1.2 Brug af koncentrerede ufortyndede rengøringsmidler 

Mulighed A (lettere at kontrollere under kontraktens opfyldelse) 
Følgende rengøringsmidler [liste over rengøringsmidler fastlægges af 
den ordregivende myndighed – f.eks. universalrengøringsmidler, 
sanitetsrengøringsmidler], der bruges til at udføre opgaver i forbindelse 
med kontrakten, skal mindst have en fortyndingsgrad på 1:80. 
 
Mulighed B (mere kompliceret at kontrollere under kontraktens 
opfyldelse) 
Mindst B %a) af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der 
bruges til at udføre opgaver i forbindelse med kontrakten, skal mindst 
have en fortyndingsgrad på 1:80. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil 
blive brugt til at opfylde kontrakten og dokumentere, at de opfylder 
kravene. 
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For hver vare skal der fremlægges dokumentation for fortyndingsgraden 
(sikkerhedsdatablade, brugerinstrukser eller anden relevant 
dokumentation). Hvis et produkt kan bruges i forskellige 
fortyndingsgrader, skal den mest anvendte fortyndingsgrad som angivet i 
interne instrukser til personalet, oplyses. For brugsklare produkter skal 
fortyndingsgraden angives som 1. 

TILDELINGSKRITERIER 
AC1.1 Brug af miljømærkede rengøringsmidler 

Kun relevant i forhold til Teknisk specifikation 1.1 – Mulighed B 
Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end A %a) af alle 
rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der bruges til at udføre 
opgaver i forbindelse med kontrakten, skal opfylde kriterium 1 og 
kriterium 4 om EU's miljømærke for rengøringsmidler til hårde 
overflader1 om henholdsvis toksicitet for vandorganismer og udelukkede 
eller begrænsede stoffer. 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil 
blive brugt til at opfylde kontrakten og dokumentere, at de opfylder 
kravene. Produkter, som har fået tildelt EU-miljømærket for 
rengøringsmidler til hårde overflader1, vil blive anset for at opfylde 
kravene. 

 

AC1.2 Brug af koncentrerede ufortyndede rengøringsmidler 

Der gives point til tilbud i forhold til den procentdel af alle 
rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der skal bruges til at 
udføre opgaver vedrørende kontrakten med en fortyndingsgrad på 1:80. 
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Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de rengøringsmidler, der vil 
blive brugt til at opfylde kontrakten og dokumentere, at de opfylder 
kravene. 

For hver vare skal der fremlægges dokumentation for fortyndingsgraden 
(sikkerhedsdatablade, brugerinstrukser eller anden relevant 
dokumentation). Hvis et produkt kan bruges i forskellige 
fortyndingsgrader, skal den mest anvendte fortyndingsgrad som angivet i 
interne instrukser til personalet, oplyses. For brugsklare produkter skal 
fortyndingsgraden angives som 1. 

Forklarende noter 
Anbefalede værdier for (A %) – Brug af miljømærkede rengøringsmidler 

50-70 % af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der skal anvendes til at opfylde kontrakten, opfylder kriterierne om toksicitet for 
vandorganismer og udelukkede eller begrænsede stoffer i EU-miljømærket for rengøringsmidler til hårde overflader. 

Anbefalede værdier for (B %) – Brug af koncentrerede ufortyndede produkter 

30-50 % af alle rengøringsmidler, baseret på indkøbt mængde, der skal anvendes til at opfylde kontrakten, har som minimum en fortyndingsgrad på 
1:80. 

Bemærk: Der kan gøres undtagelser, hvis myndighederne har særlige krav vedrørende rengøring, og de fornødne rengøringsmidler i sig selv ikke 
opfylder kriterierne. Undtagelse fra kravene kan gives, når det kan påvises, at der ikke er nogen varer på markedet. 

a) A og B udgør den grænse, der skal fastlægges af ordregiveren (tekniske specifikationer og tildelingskriterier). Henstillinger vedrørende værdien er angivet i forklarende 
bemærkninger. 
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3.2.2 Tekstilrengøringsartikler 
Nøglekriterier Brede kriterier 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 

TS2.1 Brug af mikrofiberprodukter 

Mindst C %b) af alle tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), 
der skal anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal 
være fremstillet af mikrofiber. 
Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, 
som angiver produktets brug og vaskeanvisninger. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, 
som vil blive anvendt til at opfylde kontrakten, især dem, der er 
fremstillet af mikrofiber, og hvis tekniske datablad indeholder en 
vedligeholdelsesvejledning. 

Teknisk specifikation 2.1 Brug af mikrofiberprodukter og 
miljømærkede rengøringsartikler 

Alle tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der anvendes til 
at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal være fremstillet af 
mikrofiber eller opfylde kravene i EU's miljømærke til tekstilprodukter2 
Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, 
som angiver produktets brug og vaskeanvisninger. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over tekstilrengøringsartikler, der 
vil blive anvendt til opfyldelsen af kontrakten, især dem, der er 
fremstillet af mikrofiber, eller som er blevet tildelt EU-miljømærket for 
tekstiler2, og hvis tekniske datablad indeholder en 
vedligeholdelsesvejledning. 

 TS2.2 Brug af miljømærkede rengøringsartikler 

Mindst D %b) af alle tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), 

                                                           
2 EUT L 174 af 13.6. 2014, s. 45-83. KOMMISSIOENS AFGØRELSE af 5. juni 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til tekstilprodukter. Kriterierne kan findes her: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0350&from=DA. 
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der anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal 
opfylde de tekniske krav, der er fastsat i EU's miljømærke til 
tekstilprodukter2. 
Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, 
som angiver produktets brug og vaskeanvisninger. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, 
der vil blive anvendt til opfyldelsen af kontrakten, og dokumentere, at de 
opfylder kravene. 
Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter2 
eller tilsvarende, og hvis tekniske datablad indeholder en 
vedligeholdelsesvejledning, vil blive anset for at opfylde kravene. 

TILDELINGSKRITERIER 
AC2.1 Brug af mikrofiberprodukter 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end C %b) af alle 
tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til 
at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal være fremstillet af 
mikrofiber. 
Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, 
som angiver produktets brug og vaskeanvisninger. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, 
som vil blive anvendt til at opfylde kontrakten, især dem, der er 
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fremstillet af mikrofiber, og hvis tekniske datablad indeholder en 
vedligeholdelsesvejledning. 
 
 
 
AC2.2 Brug af miljømærkede rengøringsartikler 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor en procentdel af alle de 
tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til 
at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, opfylder de tekniske krav, 
der er fastsat i EU's miljømærke til tekstilprodukter2. 
Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, 
som angiver produktets brug og vaskeanvisninger. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, 
der vil blive anvendt til opfyldelsen af kontrakten, og dokumentere, at de 
opfylder kravene. 
Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter2, og 
hvis tekniske datablade indeholder en vedligeholdelsesvejledning, vil 
blive anset for at opfylde kravene. 

AC2.2 Brug af miljømærkede rengøringsartikler 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor mere end D %1) af alle 
tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til 
at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, opfylder de tekniske krav, 
der er fastsat i EU's miljømærke til tekstilprodukter2. 
Produktvedligeholdelse bør understøttes af produktets tekniske datablad, 
som angiver produktets brug og vaskeanvisninger. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de tekstilrengøringsartikler, 
der vil blive anvendt til opfyldelsen af kontrakten, og dokumentere, at de 
opfylder kravene. 
Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter2, og 
hvis tekniske datablade indeholder en vedligeholdelsesvejledning, vil 
blive anset for at opfylde kravene. 

Forklarende noter 
Anbefalede værdier for (C %) – Brug af mikrofiberprodukter 

50-75 % af alle de tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at udføre opgaver i tilknytning til kontrakten, skal være 
fremstillet af mikrofiber. 
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Anbefalede værdier for (D %) – Brug af miljømærkede rengøringsartikler 

20-50 % af alle de tekstilrengøringsartikler (f.eks. klude og mopper), der skal anvendes til at opfylde kontrakten, skal være i overensstemmelse med 
kravene i EU's miljømærke til tekstiler. 

 

Bemærk: Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan procentdelen udregnes, enten i antal tekstilartikler eller værdi. 

Der kan gøres undtagelser, hvis myndighederne har særlige krav vedrørende rengøring. 

Undtagelse fra kravene kan gives, når det påvises, at der ikke er nogen varer på markedet. 

b) C og D er den grænse, der fastsættes af ordregiveren (tekniske specifikationer og tildelingskriterier). Henstillinger vedrørende værdien er angivet i forklarende bemærkninger. 

 

3.2.3 Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder 
Nøglekriterier Brede kriterier 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
TS3 Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

 

Tilbudsgiveren skal have operationelle procedurer, der vil blive anvendt i forbindelse med kontraktens opfyldelse: 
 
1. Overvågning og registrering af de indikatorer, som skal angives i tilbuddet. Mindstefrekvensen for overvågning skal være mindst en gang hver 
fjerde måned for en repræsentativ dag og skal omfatte følgende indikatorer: 
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• mængden af anvendte rengøringsmidler (med angivelse af, om de er miljømærkede, og deres fortyndingsgrad, hvor det er relevant) 

• anvendte rengøringsartikler (type og om de kan genbruges eller ikke) 
• den mængde vand, der er brugt til rengøringen, og placeringen af vandudledningen 
• anvendte elapparater (med angivelse af energiklasse) og varighed 

• mængden af fast affald, der frembringes som del af rengøringen, og sortering deraf. 

2. Minimering af miljøpåvirkningen i forbindelse med de indikatorer, der overvåges og registreres i 1, mod et bestemt mål. Procedurerne skal 
navnlig tage hensyn til følgende aspekter og søge at: 

• reducere brugen af rengøringsmidler så vidt muligt 
• bruge miljømærkede rengøringsmidler 
• reducere brugen af rengøringsartikler til engangsbrug 

• mindske vandforbruget 
• forbedre energiklassen af de anvendte elapparater 

• reducere den mængde fast affald, der frembringes som en del af rengøringen, og øge sorteringen/genanvendelsen deraf. 

3. Evaluering af gennemførelsen af punkt 1 og 2 ved at spore ændringer i indikatorerne og gennemførelsen af procedurer. 

4. I tilfælde af afvigelser gennemføres de nødvendige foranstaltninger for at afhjælpe disse afvigelser og, hvis det er muligt, forhindre dem i 
fremtiden. 

5. Udarbejdes en årlig rapport om ændringer af disse indikatorer. 

 

Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en skriftlig beskrivelse af proceduren for: 
1. Overvågning og registrering af de indikatorer, som er nævnt i punkt 1) mindst en gang hver anden måned. Det skal også være en beskrivelse af de 
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foranstaltninger, der gennemføres for at minimere miljøpåvirkningen fra indikatorerne i punkt 1) og i overensstemmelse med de i punkt 2) opstillede 
kriterier. 
2. Sikring af gennemførelsen af de operationelle procedurer. 
3. Korrigering af de afvigelser, som er konstateret i evalueringen, og om muligt forhindre dem i fremtiden. 
Miljøledelsessystemer certificeret efter ISO 14001 eller registreret i henhold til fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)3, og 
tjenester, der har et EU-miljømærke til indendørs rengøringstjenester, anses for at være i overensstemmelse, hvis de omfatter krav til indberetning 
og målet om at minimere miljøpåvirkningen. 

TILDELINGSKRITERIER 
AC3 Miljøledelsessystemer 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

 

Der gives point i forhold til kvaliteten af det miljøledelsessystem, som tilbudsgiverne forpligter sig til at indføre for at opfylde kontrakten. 

Følgende bør tages i betragtning i evalueringen: 

 

a) afdækning af væsentlige direkte og indirekte miljøforhold (baseret på deres miljøpåvirkninger) og afdækning af passende foranstaltninger til 
at minimere deres virkninger 

b) et præcist handlingsprogram til sikring af, at de afdækkede foranstaltninger anvendes hensigtsmæssigt i forhold til de ydede tjenester. 
Handlingsprogrammet skal også fastsætte mål for miljøpræstationer med hensyn til de afdækkede miljømæssige aspekter (f.eks. 
nedbringelse af mængden af anvendte rengøringsmidler) 

c) en årligt udført intern evaluering, der tillader kontrol af organisationens resultater i forhold til de mål, der er fastsat i handlingsprogrammet. 
Resultaterne af evalueringen skal anvendes af organisationens bestyrelse til løbende at opnå forbedringer gennem ajourføringer af 

                                                           
3 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1221/2009 af 25. november 2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for miljøledelse og miljørevision (EMAS) og om ophævelse af forordning (EF) nr. 761/2001 og Kommissionens beslutning 2001/681/EF og 2006/193/EF (EUT L 342 af 

22.12.2009, s. 1). 
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miljøhandlingsprogrammet (mål og aktioner) 
d) tredjepartsevaluering udført af et overensstemmelsesvurderingsorgan, dvs. et organ, der er akkrediteret eller har licens – i overensstemmelse 

med EU-lovgivningen eller internationale standarder – til at foretage en overensstemmelsesvurdering af miljøledelsessystemer 
e) kapacitet til at levere materiale eller dokumentation, som er efterprøvet af en tredjepart, og som bekræfter, at der ikke er nogen 

dokumentation for manglende overholdelse af lovbestemte miljøkrav 
f) en forpligtelse til løbende at forbedre miljøpræstationerne for de afdækkede miljøaspekter, navnlig gennem regelmæssig overvågning og 

offentligt tilgængelige rapporter om organisationernes miljøpræstationer. Miljøpræstationer bør evalueres på grundlag af generiske og 
sektorspecifikke indikatorer med fokus på centrale miljøområder. Miljøindikatorer bør sikre, at oplysningerne er relevante og 
sammenlignelige, og gøre det muligt for organisationen at sammenligne organisationens miljøpræstationer såvel i forskellige 
rapporteringsperioder som med miljøpræstationer i andre organisationer eller sektorbestemte benchmarks. 

g) obligatorisk offentliggørelse af en miljøredegørelse mindst hvert fjerde år, som er valideret af en tredjepart, som er miljøkontrollør, og som 
indeholder en beskrivelse af: 

• strukturen og aktiviteterne i organisationen 
• miljøpolitik og miljøledelsessystem 
• miljøaspekter og miljøvirkninger 
• miljøprogrammet, herunder foranstaltninger og mål 
• miljøpræstationer og overholdelse af gældende lovbestemte miljøkrav 

h) en aktiv inddragelse af arbejdstagerne, herunder både inddragelse af og oplysninger til de enkelte medarbejdere og deres repræsentanter. 
Dette omfatter arbejdstagernes inddragelse i processen med konstant at forbedre organisationens miljøpræstationer ved at engagere sig i alle 
faser af miljøledelsessystemet. 

 
Kontrol: 

Tilbudsgiveren skal give en beskrivelse af de foranstaltninger, der vil blive iværksat for at opfylde ovennævnte krav. 

Miljøledelsessystemer, der er certificeret i forhold til ISO 14001, vil blive anset for at opfylde punkt a), b), c) og d). Miljøledelsessystemer, der er 
registreret under EMAS, vil blive anset for at opfylde alle de ovennævnte punkter. 
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3.2.4 Forbrugsvarer 
Nøglekriterier Brede kriterier 

TEKNISKE SPECIFIKATIONER 
(følgende kriterier gælder kun, hvis den ordregivende myndighed anmoder om levering af forbrugsvarer som led i udbuddet) 

TS4.1 Håndsæbe 

Mindst E %c) af al håndsæbe, baseret på indkøbt mængde, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal 
opfylde de tekniske krav, der stilles af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses4. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over håndsæber, som leveres til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, og dokumentere, at de 
opfylder kravene. Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket til kosmetiske produkter, der afrenses4, vil blive anset for at opfylde kravene. 
TS4.2 Tekstilhåndklæder 

Mindst F %c) alle tekstilhåndklæderuller, udtrykt i antallet af ruller, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i 
kontrakten, skal være i overensstemmelse med de tekniske krav i EU's miljømærke til tekstilprodukter2. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal indsende en liste over produkter, som vil blive leveret til den ordregivende myndighed som led i kontrakten og dokumentere, at 

                                                           
4 EUT L 354 af 11.12. 2014, s. 47-61. KOMMISSIONENS AFGØRELSE af 9. december 2014 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses (rinse-off). Kriterierne kan findes her: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/DA/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014D0893&from=DA. 
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de opfylder kravene. Produkter, der er blevet tildelt EU-miljømærket for tekstilprodukter2, vil blive anset for at opfylde kravene. 
TS4.3 Papirprodukter 

Alle papirprodukter, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i overensstemmelse med 
kravene i [et EN ISO 14024 type I-mærke, som skal fastsættes af den ordregivende myndighed]5. 
 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal indsende en liste over produkter, som vil blive leveret til den ordregivende myndighed som led i kontrakten og dokumentere, at 
de opfylder kravene. 

Forklarende noter 
Anbefalede værdier for (E %) – Håndsæbe 

70 % af al håndsæbe, baseret på indkøbt mængde, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i kontrakten, skal være i 
overensstemmelse med kravene i EU-miljømærket til kosmetiske produkter, som afrenses4. 

Anbefalede værdier for (F %) – Tekstilhåndklæde 

50-75 % af alle tekstilhåndklæderuller, udtrykt i antallet af ruller, som tilbudsgiveren skal levere til den ordregivende myndighed som led i 
kontrakten, skal være i overensstemmelse med kravene i EU's miljømærke til tekstilprodukter2. 

 

Bemærk: Den ordregivende myndighed skal angive, hvordan procentdelen udregnes, f.eks. efter mængde eller værdi. 

Der kan gøres undtagelser, hvis myndighederne har særlige krav vedrørende rengøring. 

Der kan gøres undtagelse fra kravene på betingelse af, at der ikke er nogen varer på markedet. 

c) E og F svarer til den grænse, der skal fastlægges af ordregiveren (teknisk specifikation og tildelingskriterier). Henstillinger vedrørende værdien er angivet i forklarende 

                                                           
5 Kriterier for EU-miljømærket til papirprodukter er for øjeblikket under revision. Den reviderede udgave forventes at blive offentliggjort ved udgangen af 2018. 



 

22 

 

bemærkninger. 

 

3.2.5 Energieffektivitet for støvsugere 
Nøglekriterier Brede kriterier 

TILDELINGSKRITERIER 
AC4. Energieffektivitet for støvsugere 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

 

Der gives forholdsmæssige point til tilbud, hvor en procentdel af alle støvsugere, der bruges til at udføre opgaver i forbindelse med kontrakten, på 
købstidspunktet mindst opfylder følgende energieffektivitetsklasser som fastlagt i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 på 
købstidspunktet: 

• klasse A for støvsugere købt før den 1. september 2017 
• klasse A+ for støvsugere købt efter den 1. september 2017. 

 
Kontrol: 
Tilbudsgiveren skal fremlægge en liste over de støvsugere, der bruges til at opfylde kontrakten, og dokumentere, at de opfylder kravene. 
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3.3 Bestemmelser om kontraktens opfyldelse 
 

3.3.1 Rengøringsmidler og deres anvendelser 
Nøglekriterier Brede kriterier 

BESTEMMELSER OM KONTRAKTENS OPFYLDELSE (CPC) 
CPC1.1 Rengøringsmidler og -artikler 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

 

I kontraktens løbetid skal kontrahenten dokumentere og indberette følgende aspekter mindst to gange om året til den ordregivende myndighed: 
1. Type, fortyndingsgrad og den indkøbte mængde rengøringsmidler anvendt til rengøringstjenesten med angivelse af de produkter, der opfylder 
kravene i TS1.1, TS1.2, AC1.1 eller AC1.2, alt efter hvad der er relevant. 
2. Typen og mængden af rengøringsartikler anvendt til rengøringstjenesten med angivelse af de produkter, der opfylder kravene i TS2.1, TS2.2, 
AC2.1 eller AC2.2, alt efter hvad der er relevant. 

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse. 

CPC1.2 Dosering af rengøringsmidler 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

 

Kontrahenten skal stille det rette doserings- og fortyndingsudstyr til de anvendte rengøringsmidler (f.eks. automatiske dispensere, målebægre/låg, 
håndpumper, spray) til rådighed for rengøringspersonalet og give adgang til de tilhørende instruktioner i korrekt dosering og fortynding, enten på 
rengøringsstedet eller i kontrahentens lokaler, alt efter hvad der er relevant. 

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse. 
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3.3.2 Uddannelse af personalet 
Nøglekriterier Brede kriterier 

BESTEMMELSER VEDRØRENDE KONTRAKTENS OPFYLDELSE 

CPC2 Uddannelse af personale 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

 

I kontraktens løbetid skal kontrahenten have indført et internt uddannelsesprogram for personalet eller give personalet mulighed for at deltage i et 
eksternt uddannelsesprogram, der dækker de emner, der er anført nedenfor, hvor de er relevante for de opgaver, som personalet udfører som led i 
kontrakten: 
 
Rengøringsmidler: 

– Personalet skal uddannes i korrekt dosering af midlerne til hver enkelt opgave. 

– Personalet skal uddannes i korrekt fortynding af ufortyndede rengøringsmidler og i at anvende det relevante doseringsudstyr. 

– Personalet skal uddannes i korrekt opbevaring af rengøringsmidler. 

– Uddannelsen skal omfatte minimering af udvalget af anvendte rengøringsmidler for at minimere risikoen for overforbrug og misbrug af 
rengøringsmidler. 

Energibesparelser: 

– Personalet skal uddannes i at anvende uopvarmet vand til fortynding af midlerne, medmindre andet er angivet af producenten. 

– Hvor det er relevant, skal personalet uddannes i at anvende det rette program og den rette temperatur i både industri- og 
husholdningsvaskemaskiner. 
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– Hvor det er relevant, skal personalet uddannes i at slukke lyset efter sig, når de har afsluttet deres opgaver. 

Vandbesparelser: 

– Personalet skal uddannes i at anvende mikrofiberprodukter, hvor det er relevant, for at minimere brugen af vand og rengøringsmidler. 

Affald: 

– Personalet skal uddannes i at anvende holdbare rengøringsartikler, der kan genbruges, og minimere brugen af engangsrengøringsartikler (f.eks. 
handsker), når dette ikke er til skade for personalets sikkerhed og i strid med hygiejnekravene. 

– Personalet skal uddannes i korrekt bortskaffelse af spildevand. 

– Personalet skal modtage specifik uddannelse i sortering af affald, der dannes under rengøringsarbejde. Uddannelsen skal omfatte håndtering af fast 
affald både i virksomhedens lokaler og på rengøringsstederne. 

Sundhed og sikkerhed: 

– Personalet skal oplyses om sundhed, sikkerhed og miljøspørgsmål i forbindelse med rengøringen og tilskyndes til at følge bedste praksis. Dette 
skal omfatte oplysninger om: 

• sikkerhedsdatablade og håndtering af kemiske stoffer 

• ergonomiske principper og gældende national arbejdsmiljølovgivning 

• fjernelse, rengøring og opbevaring af handsker, der kan genbruges (hvis relevant) samt 

• trafiksikkerhed og miljøvenlig kørsel (gældende for ansøgere med eget kørende personale i forbindelse med leveringen af 
rengøringstjenester). 

 

Kontrahenten skal sikre, at alt nyt personale (fastansatte og midlertidigt ansatte), der udfører rengøringsopgaver som led i kontrakten, modtager 
passende uddannelse inden for seks uger efter ansættelsen. Alt personale, der udfører opgaver som led i kontrakten, skal ajourføres i alle aspekter af 
dette kriterium mindst en gang om året. Selv om denne ajourføring ikke skal være en gentagelse af det oprindelige kursus, skal den dække alle de 
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omhandlede miljøspørgsmål og sikre, at det relevante personale er fuldt ud klar over deres ansvarsområder. 

Kontrahenten skal indberette uddannelsen til den ordregivende myndighed. 

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse. 

 

Forklarende noter 
Anbefalede værdier 

For fastansatte og midlertidigt ansatte med kontrakter på over et år: 16 timers grunduddannelse, 8 timers uddannelse som led i den årlige 
ajourføring. 

For midlertidigt ansatte med kontrakter, der ikke overstiger et år: 8 timers grunduddannelse. 

Uddannelsens varighed kan tilpasses udbuddets behov og betingelser. 

 

3.3.3 Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder 
Nøglekriterier Brede kriterier 

BESTEMMELSER VEDRØRENDE KONTRAKTENS OPFYLDELSE 
CPC3 Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

Kontrahenten skal i kontraktens løbetid dokumentere og indberette: 
– resultaterne af overvågningen af indikatorer og 
– resultaterne af evalueringen og korrigerende og forebyggende foranstaltninger, hvor dette er relevant, i henhold til de skriftlige procedurer for 
kontrol af TS3. 
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Disse rapporter skal stilles til rådighed for den ordregivende myndighed med henblik på kontrol. 

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse. 

 

3.3.4 Forbrugsvarer 
Nøglekriterier Brede kriterier 

BESTEMMELSER VEDRØRENDE KONTRAKTENS OPFYLDELSE 
(følgende kriterier gælder kun, hvis den ordregivende myndighed anmoder om levering af forbrugsvarer som led i udbuddet) 

CPC4 Forbrugsvarer 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

 

I kontraktens løbetid skal kontrahenten mindst to gange om året over for den ordregivende myndighed dokumentere og indberette typen og 
mængden af forbrugsvarer, der leveres som en del af TS4.1, TS4.2 og TS4.3, alt efter hvad der er relevant. 
Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse. 
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3.3.5 Køb af nye støvsugere 
Nøglekriterier Brede kriterier 

BESTEMMELSER VEDRØRENDE KONTRAKTENS OPFYLDELSE 

CPC5 Køb af nye støvsugere 

(samme krav for nøglekriterier og brede kriterier) 

 

Alle nye støvsugere købt af kontrahenten til udførelse af opgaver i forbindelse med kontrakten skal opfylde klasse A+ eller højere vedrørende 
energieffektivitet som defineret i Kommissionens delegerede forordning (EU) nr. 665/2013 på købstidspunktet. 

Kontrahenten skal indberette køb af nye støvsugere til den ordregivende myndighed. 

Den ordregivende myndighed kan fastsætte regler for anvendelsen af sanktioner for manglende overholdelse. 
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4 BEREGNING AF LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER 
 

Livscyklusomkostninger (LCC) er en metode, der anvendes til at vurdere de samlede omkostninger ved det undersøgte produkt eller den undersøgte 
tjenesteydelse. Den tager højde for alle omkostninger i forbindelse med købet, de samlede udgifter til rengøring og alle omkostninger til bortskaffelse 
af affald. Formålet med livscyklusomkostninger er at anslå de samlede omkostninger ved projektalternativer og at vælge produktet og/eller tjenesten 
med de laveste samlede omkostninger i overensstemmelse med varens/tjenesteydelsens kvalitet og/eller funktion. Livscyklusomkostninger bør 
gennemføres på et tidligt tidspunkt i købsprocessen. 

Brug af livscyklusomkostninger i GPP-procedurer kan bidrage til at fastslå de laveste omkostninger til evaluering af tilbud. Faktisk kan 
livscyklusomkostninger hjælpe myndighederne med ikke blot at overveje omkostningerne til erhvervelse af et produkt eller en tjenesteydelse (f.eks. 
råmaterialer og produktionsomkostninger), men også andre omkostninger, der normalt skal identificeres og beregnes af køberen (f.eks. 
vedligeholdelsesomkostninger, løbende omkostninger, omkostninger ved bortskaffelse og genanvendelse osv.). Disse omkostninger skal lægges til 
købsprisen for at få et bredt skøn over et produkts eller en tjenesteydelses livscyklusomkostninger. 

Derudover tages der i livscyklusomkostninger højde for de miljømæssige eksterne virkninger af produktet eller tjenesteydelsen i løbet af livscyklussen, 
når det er muligt at fastslå en økonomisk værdi. Brugen af livscyklusomkostninger kan give et mere indgående billede af omkostningerne ved en 
tjenesteydelse gennem dens forskellige livscyklusstadier, herunder f.eks. ikke kun udgifter til produkter, udstyr og maskiner, men også til drift af 
tjenesten (f.eks. elektricitet og vand, der anvendes under rengøringen) og arbejdskraftomkostninger. 

Direktiv 2014/24/EU om offentlige indkøb angiver de omkostninger, der skal tages højde for i en økonomisk analyse af de indkøb, der skal foretages. 
Yderligere oplysninger herom kan findes i den tekniske rapport. 

Ved hjælp af grønne offentlige indkøb kan de offentlige myndigheder give industrien reelle incitamenter til at udvikle grønne teknologier. I nogle 
sektorer kan virkningen være af særlig stor betydning, da de offentlige indkøbere styrer en stor del af markedet (f.eks. energieffektive bygninger, 
offentlig transport, facility management). Hvis de samlede levetidsomkostninger for en kontrakt tages i betragtning, kan grønne offentlige indkøb 
skabe besparelser og samtidig have færre miljøpåvirkninger. Ved at købe fornuftigt kan man spare materialer og energi, mindske affaldsmængde og 
forurening og fremme bæredygtige adfærdsmønstre. 
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Det specifikke marked og de gennemførte omkostningsanalyser for indendørs rengøringstjenester fører til følgende konklusioner (nærmere oplysninger 
herom kan findes i den tekniske rapport): 

Begrænset tilgængelighed af oplysninger og detaljerigdom – Oplysninger om livscyklusomkostninger er begrænsede, og der blev ikke afdækket 
detaljerede datakilder hos leverandøren for denne analyse. De afdækkede oplysninger om livscyklusomkostninger var nationalt aggregerede 
oplysninger fra et begrænset antal EU-medlemsstater (yderligere oplysninger herom kan findes i den tekniske rapport). Ingen af de reviderede 
undersøgelser viser en detaljeret analyse af livscyklusomkostninger for en rengøringsleverandør, men giver et godt indblik i omkostningsstrukturen for 
sektoren. De nationale oplysninger gjorde det muligt at sammenligne traditionelle og grønne versioner af rengøringstjenester. Variablerne i disse 
undersøgelser er begrænset til rengøringsmidler og visse rengøringsartikler (f.eks. mopper og klude). Andre aspekter af rengøringstjenester betragtes 
som konstanter (f.eks. lønninger og elapparater til rengøring) og varierer ikke mellem konventionelle og grønne udgaver. Ingen offentligt tilgængelige 
undersøgelser, der giver en mere bred dækning af forskellige typer af grønne tiltag, blev afdækket. Én kilde gav detaljerede omkostningsoplysninger 
om en leverandør af rengøringstjenester, men disse omfattede ikke en sammenligning af grønne og traditionelle tjenester, og leverandøren var baseret i 
USA. Generelt er det vanskeligt at indhente oplysninger til en analyse af livscyklusomkostninger på grund af den høje grad af hemmeligholdelse, der 
omgærder de finansielle oplysninger for individuelle leverandører af rengøringstjenester. 

Personalelønninger udgør den største omkostning – Arbejdskraftomkostninger udgør den største andel af omkostningerne til rengøringstjenester. Dette har to væsentlige 
følger for grønne produkter og metoder: 1) eventuelle ændringer af ikkelønmæssige omkostninger vil sandsynligvis være ubetydelige i forbindelse med 
rengøringstjenester, og 2) grønne produkter og metoder, der kan sænke personaleomkostningerne (f.eks. ved at reducere rengøringstiden) vil 
sandsynligvis medføre de største omkostningsfordele. 

Omkostningerne til "grønne" rengøringsmidler er lave i forhold til sektorens overordnede omkostningsstruktur – De reviderede kilder påviste, at grønne rengøringstjenester 
er økonomisk fordelagtige. Idet personaleomkostninger er den største enkeltstående udgift, vil investeringer i grønne rengøringsmidler og metoder 
sandsynligvis ikke medføre en betydelig stigning i omkostningerne. 

De absolutte omkostninger til grønne produkter varierer mellem landene – Reviderede undersøgelser (se den tekniske rapport for flere oplysninger) viser, at prisen på grønne 
rengøringsmidler ikke behøver at være højere end på traditionelle produkter, selv om prisen varierer fra land til land. Interessenter fremhævede desuden, at prisen på og 
tilgængeligheden af grønne produkter (herunder rengøringsmidler og rengøringsartikler) varierer betydeligt fra land til land. Forskellen mellem landene 
kan være stor, og der bør ikke foretages generaliseringer om omkostninger og tilgængelighed. 

Der er mange fordele ved at anvende "grønne" rengøringsartikler eller -metoder – Reviderede undersøgelser af mikrofiberprodukter (se den tekniske rapport for flere 
oplysninger) viser kompleksiteten ved at foretage en samlet undersøgelse af livscyklusomkostninger for rengøringstjenester: Omkostningerne til mikrofiberklude er højere 
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end til traditionelle bomuldsklude, men deres anvendelse forbedrer i høj grad rengøringseffektiviteten ved at reducere rengøringstid, brug af 
rengøringsmidler og negative virkninger for personalets sundhed og kan medføre en betydelig nedbringelse af omkostningerne. Andre former for 
grønne rengøringsmetoder, såsom bedre uddannelse af personalet, vil sandsynligvis have mange lignende fordele og medføre betydelige 
omkostningsbesparelser. 

 

4.1 Omkostningerne ved de foreslåede kriterier 
 

Nyligt foreslåede GPP-kriterier Betydelig forskel mellem grønne og ikkegrønne 
Anslået betydning for 
livscyklusomkostninger for 
rengøringstjenester 

Uddannelse af personalet 
Betydelig indvirkning på livscyklusomkostninger, men 
vanskeligt at kvantificere på en omfattende måde 

Ca. 1 % 

Miljøledelsesforanstaltninger og -metoder 
Etableringsomkostningerne (udformning af EMS) er 
overkommelige, men gennemførelsesomkostningerne kan 
være betydelige, og lønsomheden er ukendt 

Etableringsomkostninger er < 1 % af 
livscyklusomkostningerne. 
Gennemførelsesomkostningerne kan 
være betydelige. 

Brug af rengøringsmidler med færre 
miljøpåvirkninger 

Grønne produkter kan være betydeligt dyrere Mellem 1 % og 3 % 

Brug af koncentrerede, ufortyndede 
rengøringsmidler 

Ufortyndede rengøringsmidler er billigere end brugsklare 
produkter på langt sigt 

Reduktion på ca. 1-3 % 

Brug af mikrofiberprodukter 
Mikrofiberprodukter er dyrere, men giver betydelige 
besparelser på livscyklusomkostninger 

Reduktion på 9 % (+1 % i 
omkostninger, -10 % i personaletid) 
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Brug af rengøringsartikler med færre 
miljøpåvirkninger 

Utilstrækkelige markedsdata til at kunne drage konklusioner  Mindre end 1-2 % 

Energieffektivitet for støvsugere Utilstrækkelige markedsdata til at kunne drage konklusioner  Ca. 2 %  

(Se den tekniske rapport for flere oplysninger) 

 


