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Miljøministeriet
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Strandgade 29

1401 København K.

Tlf. 7254 4000

www.mst.dk

mst@mst.dk

Hvad indebærer 
partnerskabet?
Partnerskabets deltagere forpligter sig til at leve op til partnerskabets konkrete 

grønne indkøbsmål i fremtidige indkøb. Derudover skal en grøn indkøbspolitik 

være tilgængelig på de tilsluttede kommuners hjemmesider.

Se mere om partnerskabet og dets indkøbsmål på www.groenneindkoeb.dk  

og find kontaktpersoner på hjemmesiden, hvis du har yderligere spørgsmål 

eller gerne vil tilmelde din kommune.



Du kan gøre det lettere for din kommune, at købe grønt ind – hvad 
enten der er tale om legepladser, computere, papir til kopiering, 
rengøringsmidler eller andre større indkøb til din kommune.

Partnerskab for  
offentlige grønne indkøb

Partnerskab for Offent lige Grønne Indkøb, 

er et samarbejde mellem Miljøministeriet 

og kommuner, der ønsker at gøre en ekstra 

og fælles indsats for miljøet gennem deres 

indkøb.

Ved at slå sig sammen kan kommunerne 

påvirke markedet til at udvikle og producere 

grønne løsninger. 

Hvorfor tilslutte sig partnerskabet?

Grønne indkøb er et værktøj til grøn omstil-

ling. Det er ikke bare en gevinst for miljøet, 

grønne indkøb kan også styrke det private 

erhvervsliv, være med til at skabe arbejds-

pladser og styrke kommunens image.

For dig som kommune er der mange 

fordele ved at deltage i partnerskabet. 

Skyd genvej 

• Spar tid på at udforme egne grønne krav 

– benyt i stedet partnerskabet og dets 

fælles, grønne indkøbsmål. 

• Del erfaringer med andre og få let adgang 

til miljøfaglig indkøbsviden. 

Bliv synlig

• Gå foran og styrk kommunens grønne 

image gennem partnerskabet.

• Få adgang til partnerskabets fælles 

markedsføring af kommunernes gode 

historier om grønne indkøb.

Sammentænk miljø og økonomi

• Tænk langsigtet og medregn hele 

produktets levetid. Miljø- og energirigtige 

produkter betaler sig på sigt. 

• Få mere miljø for de offentlige indkøbs-

kroner.

• Gør det lettere for leverandørerne at efter-

leve mere ensartede miljøkrav.
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