
Miljømærkning Danmark
Der er flere end 4.000 miljømærkede produkter at vælge imellem.
En lang række produkter og serviceydelser, som bruges i virk
somheders daglige drift, kan nemt erstattes med et tilsvarende 
miljømærket produkt.  
Tjek hvilke af din virksomheds indkøb, der kan erstattes med 
miljømærkede produkter: Klik ind på ecolabel.dk og vælg boksen 
”Indkøber” på forsiden. 
Det europæiske miljømærke Blomsten og det nordiske miljømærke 
Svanen er Danmarks officielle miljømærker. De administreres af 
Miljømærkning Danmark. Blomsten og Svanen hjælper dig med at 
vælge miljøvenlige varer. Miljømærkning er en frivillig ordning for 
virksomheder, hvis produkter lever op til mærkernes krav. Virk
somhederne betaler et gebyr for at opnå mærket og for retten til at 
anvende det på produkter.

Miljømærkning Danmark:
Telefon 7230 0450 eller info@ecolabel.dk

MILJØMINISTERIET 
Miljøstyrelsen støtter aktivt op om bæredygtige indkøb for offent
lige og professionelle indkøbere. Det sker blandt andet i Panelet 
for professionelle miljøbevidste indkøb med repræsentanter fra 
toneangivende indkøbsorganisationer samt indkøbere fra private 
virksomheder og offentlige organisationer. 
På gronindkobsportal.dk kan du læse om andres erfaringer samt finde 
tips og tricks til at analysere og optimere dine egne bæredygtige ind
køb. Miljøstyrelsen har desuden udgivet en serie af produktspecifikke 
miljøvejledninger, der gør det nemmere for indkøbere at gennemføre 
bæredygtige indkøb. Find dem på miljoevejledninger.dk.

Kom nemt i gang med dine grønne indkøb.  
Klik ind på gronindkobsportal.dk

Miljøministeriets Informationscenter: 
Telefon 7012 0211 eller info@mim.dk
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Deltag i konferencen
‘Grønne indkøb 

og samfundsansvar’
Tirsdag den 1. september 2009 kl. 10-17 

på Scandic Copenhagen

tilmeld dig på 
gronindkobsportal.dk

”Nej, det handler bare om 
sund fornuft. Der er jo 
rigtig meget at spare ved at 
købe grønt ind.” 

Hanne Christensen, klimadirektør i Rambøll

Har du et godt råd til andre virksomheder, der 
overvejer at indføre en grøn indkøbspolitik?
Først og fremmest skal politikken forankres i ledelsen. Uden 
virksomhedens daglige ledelse når man ingen steder. Derefter 
bør man fastlægge en strategi for området og forankre denne i 
et egentligt regelsæt. Det sidste og meget afgørende step er at 
få skabt nogle resultater og få kommunikeret disse resultater 
ud i hele virksomheden. 

Har I en politik for grønne indkøb?
Ja, indkøb til produktionsapparatet, dvs. indkøb til brug for 
kontorer, kantinen og rengøring samt indkøb af IThardware 
skal dokumenteres. Og det skal ske inden for nogle fastsatte 
kriterier for såvel miljø som økonomi. Vi lægger altså vægt 
på, at man så vidt muligt vælger produkter med anerkendt 
miljømærkning, som Svanen eller Blomsten. 

Hvornår begyndte I at fokusere på
grønne indkøb?
Vi begyndte at fokusere på strømbesparelser for 45 år 
siden. Dengang fokuserede vi især på vores ITinfrastruktur. 
Virtuelle servere afløste fysiske servere ligesom bærbare pc’er 
afløste stationære med store strømbesparelser til følge. Senest 
har vi også fokuseret på bæredygtig afskaffelse af udstyret 
ved at eksportere det på en sikker og ansvarlig måde til andre 
steder i Europa, hvor man stadig kan anvende det.

Hvad får Rambøll ud af at have fokus 
på mere bæredygtige indkøb?
Umiddelbart styrker det virksomhedens profil – både internt 
og eksternt. Men det handler mere om sund fornuft end om 
følelser og image. Der er jo rigtig meget at spare ved at købe 
grønt ind. Især på den lange bane. 

”70% af DE NoRDISkE vIRkSoMhEDER
DER I DaG haR EN kLIMa- oG 
MILJØSTRaTEGI haR opNåET
oMkoSTNINGSbESpaRELSER.”
Konsulenthuset Accenture i en undersøgelseaf ca. 200 

store nordiske virksomheder, december 2008

ER DET bESvæRLIGT aT STILLE MILJØkRav TIL 
vIRkSoMhEDENS INDkØb?

”
”

Besøg messen 
'Mærk dine indkøb 

med blomster og Svaner'
Torsdag den 18. juni 2009 kl. 10-18 

i Pressen, Rådhuspladen 37

bestil billet nu på 
politikenbillet.dk

(kategori “øvrige arrangementer”)



Er miljømærkede produkter grimme? 

“I dag er der tusindvis af miljømærkede produkter på markedet 
– også til professionel brug. Og de er mindst ligeså flotte som 
andre produkter – miljømærkningen er bare et ekstra plus.“

Lisbeth Engel Hansen, sekretariatschef  
Miljømærkning Danmark  www.ecolabel.dk

Spar 75% med miljørigtige pc´ere: 
En gennemsnitlig pc bruger ca. 400 kWh pr. år. De mest 
energibesparende bruger 75% mindre energi. På 50 arbejds
pladser giver det en årlig besparelse på 15.000 kWh = ca. 
25.000 kr. inkl. afgifter. Samtidig skånes miljøet for: 11.5 
ton CO

2
.

Elsparefonden og energinet.dk

Er miljømærkede produkter dårlig kvalitet? 
“Så forskellige produkter som miljømærket shampoo, solcreme, deodorant 
og vaskepulver har TÆNK  testet til at være lige så gode eller effektive som 
andre varer.”

Henrik Teglgaard Lund, Testchef hos TÆNK

Er det en dårlig forretning at satse 
på miljøet?

•  Tag bæredygtige indkøb med i miljøpolitikken 
 for din virksomhed

•  Udpeg en miljøansvarlig

• Køb produkter mærket med Svanen 
 og/eller Blomsten

•  Efterspørg mere miljøvenlige varer hos 
 dine leverandører

•  Følg op – resultaterne motiverer medarbejdere 
 og giver et bedre  omdømme

•  Benyt dig af andres erfaringer – læs mere 
 på gronindkobsportal.dk

”Der er en stigende opmærksomhed på, hvad miljødimensionen betyder for virksomhederne. 
De bruger miljø som konkurrenceparameter og er bevidste om, at det er en god forretning. En 
klog og effektiv indretning af driftsindkøbet giver både fordele for miljø og økonomi.”

Vicedirektør Anne-Marie Rasmussen, Miljøstyrelsen

“I staten samlede vi vores indkøb af 
rengøringsartikler og sparede otte millioner 
kroner om året, samtidig med at vi overgik 
til 100% svanemærkede produkter.”

Vicedirektør Anne-Marie Rasmussen, Miljøstyrelsen

Indirekte indkøb* udgør en væsentlig andel af en virksom
heds udgifter. Selv i rene servicevirksomheder er den typisk 
på mindst 20%. Derfor er det også en god forretning at have 
fokus på at minimere sine driftsomkostninger. Uden at sætte 
miljøet over styr.”

Søren Vammen, administrerende direktør
 Dansk Indkøbs- og Logistik Forum

* varer, der indkøbes til virksomhedens drift, men ikke indgår i de produkter 
eller ydelser, som virksomheden afsætter

kom nemt og hurtigt i gang:

Miljøstyrelsen


