
Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder
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GRØNNE INDKØB OG 
GRØNNE PRODUKTER 
SKABER GRØN VÆKST

Miljøstyrelsen har undersøgt de økonomiske og miljømæssige effekter på 

markedet ved grønne offentlige indkøb gennem syv business cases. Og 

konklusionen fra virksomhederne er klar: Grønne indkøb skaber synergi hos 

leverandørerne i form af øget markedsføringspotentiale, innovation,  salg og 

eksport samt flere arbejdspladser. Samtidig kan grønne indkøb også være en 

økonomisk fordel for indkøberen, ligesom det giver gevinst for både miljø, 

arbejdsmiljø og sundhed.



Konklusioner fra casestudierne 
Effekterne af grønne offentlige indkøb er vurderet på baggrund af syv business cases, hvor 

både indkøbere og leverandører har sat ord og tal på potentialet ved grønne indkøb.

Casene viser, at det offentliges prioritering af grønne 

indkøb har betydning, der rækker ud over det enkelte 

indkøb. Et salg til det offentlige er for mange virksomheder 

et effektfuldt udstillingsvindue, der både åbner nye døre 

på det offentlige og det private marked. Det er samtidig 

med til at generere produktinnovation, der i flere tilfælde 

rummer eksportpotentiale.

Casene viser også, at virksomheders satsning på grønne 

produkter og profiler betaler sig. Dels for virksomhederne i form af øget salg. Dels for 

indkøberne i form af lavere driftsudgifter. Endelig viser casene, at de grønne indkøb har 

stor betydning for en reduceret miljøbelastning, ligesom de i flere tilfælde også er med til at 

forbedre arbejdsmiljø og sundhed. 

Konkret er det bl.a. brug af livscyklusomkostninger, funktionsudbud, genanvendelse/

recirkulering af materialer samt bevægelsen fra køb og salg af produkter til services, som 

skaber de mange positive effekter. 

Grønne indkøb spreder sig som ringe i vandet og bliver en mangedoblet win-win-situation.

Case 1:   Spildevandsanlæg – Salget af et spildevandsanlæg til Flyvestation Karup åbnede et 

eksportvindue til England

Case 2:   Varmepumper – En udgift blev til en indtægt, da Hedensted Kommune valgte  

 Cronborgs Recool-teknologi

Case 3:   Rengøring – Et rengøringsudbud fik fire vindere: Viima, Lolland Kommune, miljøet 

og medarbejderne

Case 4:   Byggeri – De offentlige grønne indkøb giver visuelle showcases i det offentlige rum

Case 5:   Møbler – Møbelvirksomhed er blevet eneleverandør på en fælleskommunal ind-

  købsaftale

Case 6:   Byggeri – Egedal Kommunes miljøkrav til byggerier i ny bydel baner vej for mere 

bæredygtigt byggeri.

Case 7:   Hospitalsudstyr – Et ønske om at være proaktiv driver den grønne innovationsproces

 

GRØNNE INDKØB 
SPREDER SIG SOM RINGE 
I VANDET OG BLIVER EN 
MANGEDOBLET 
WIN-WIN-SITUATION.



SPILDEVANDSANLÆG

1

SALGET AF ET 
SPILDEVANDSANLÆG 
TIL FLYVESTATION 
KARUP ÅBNEDE ET 
EKSPORTVINDUE TIL 
ENGLAND

Envotherms anlæg til spildevandsrensning sparer Flyvestation 

Karup for en årlig udgift på 1,1 mio. kr. og reducerer forbruget af vand, 

energi og transport. Nu står Envotherm over for muligheden for at 

eksportere deres spildevandsløsning til en engelsk flyvestation.

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder

G
R

Ø
N

N
E

 IN
D

K
Ø

B

BUSINESS
CASE



DER ER NU EN AFKLARINGSPROCES I 
GANG, DER SKAL VISE, OM DEN 
ENGELSKE FLYVESTATION SKAL 

GENTAGE KARUPS SUCCESOPLEVELSE. 
DET VIL I SÅ FALD ÅBNE GODE 

MULIGHEDER FOR, AT ENVOTHERM 
KAN FÅ LUFT UNDER VINGERNE TIL ET 

ENGELSK EKSPORTEVENTYR.

Envotherm har udviklet en teknolo-

gi, som renser forurenet spildevand 

ved hjælp af inddampning. Det 

destillerede vand er efterfølgende 

så rent, at det kan genanvendes 

til industrielle processer – eller 

udledes som almindeligt spildevand. 

Ved at bruge Envotherms 

spildevandsanlæg kan kunderne 

overholde grænseværdier for 

udledninger, og de undgår at 

skulle bortskaffe forurenet 

spildevand som farligt affald. 

Inddampningsteknologien sikrer, 

at vandet kan renses for omkring en 

tredjedel af de omkostninger, som 

andre løsninger koster. 

Envotherm gør en stor indsats 

for at markedsføre deres løsning 

over for offentlige kunder, og 

salget af et anlæg til Flyvestation 

Karup var Envotherms første salg 

til det offentlige. Det viste sig at 

blive en rigtig god reference i det 

videre arbejde med at komme 

ind på det offentlige marked. 

Flyvestation Karup bruges som 

”show case” over for nye kunder, og 

medarbejderne på flyvestationen 

taler meget positivt om anlægget, 

når andre offentlige indkøbere 

forhører sig. Der er allerede solgt 

et anlæg til en anden kunde som 

direkte konsekvens af en vellykket 

fremvisning på flyvestationen.

En af de mest interessante effekter 

af salget til Flyvestation Karup 

er, at en engelsk flyvestation har 

henvendt sig til Envotherm. De 

har fået kendskab til de fordele, 

Karup har opnået gennem deres 

køb af anlægget, og der er nu en 

afklaringsproces i gang, der skal vise, 

om den engelske flyvestation skal 

gentage Karups succesoplevelse. 

Det vil i så fald åbne gode mulig-

heder for, at Envotherm kan få 

luft under vingerne til et engelsk 

eksporteventyr.

Fik en økonomisk fordel ved at 

løse en stor miljøudfordring

Flyvestation Karup udleder hvert 

år store mængder spildevand fra 

bl.a. vask af materiel. Det forløb 



INDEN VI FIK ANLÆGGET FRA 
ENVOTHERM, SAMLEDE VI 
SPILDEVANDET OP OG FIK DET FRAGTET 
TIL KOMMUNEKEMI VIA 
AFFALDSANLÆGGET I VIBORG. 
DET KOSTEDE 2 KR. LITEREN 
ALENE I BEHANDLING, OG ÉN 
HELIKOPTERVASK GENERERER 
2.000-3.000 LITER SPILDEVAND.
Michael Damkjer, miljømedarbejder, Karup Flyvestation

Envotherm har op-
levet en række fordele 
ved offentlige grønne 
indkøb:

•  Øget omsætning

• Showcase og markeds-

 føringsmuligheder

•  Direkte afledt mulighed 

for eksport af løsningen til 

England

 

problemfrit i en årrække, indtil 

analyser af spildevandsprøver 

viste, at flyvestationens spildevand 

var mere forurenet, end hvad 

kommunen kunne tillade.

- Vi fik et krav fra Viborg Kommune 

om at overholde grænseværdier i 

spildevandet, og da vi fik analyseret 

vandprøverne, viste det sig, at 

spildevandet indeholdt cadmium 

fra vask af helikopterne, fortæller 

Michael Damkjer, miljømedarbejder 

på Flyvestation Karup. 

Den umiddelbare løsning blev at 

sende spildevandet med tankvogn 

til det kommunale affaldsanlæg. 

En dyr og tidskrævende løsning. 

Flyvestation Karup undersøgte 

forskellige renseteknologier 

som alternativ løsning, men de 

opfyldt ikke flyvestationens krav. 

De løsninger, hvor man bruger 

kemikalier til at få de forurenende 

elementer til at bundfælde, var 

problematiske for både miljø og 

arbejdsmiljø. Og elektrolysebaserede 

teknologier kunne ikke fjerne 

nok cadmium til, at spildevandet 

overholdt grænseværdierne. Kun 

en enkelt løsning levede op til 

flyvestationens skrappe krav – et 

anlæg fra Envotherm, som både var 

det mest miljøvenlige og økonomisk 

fordelagtige.

- Inden vi fik anlægget fra Envo-

therm, samlede vi spildevandet op 

og fik det fragtet til Kommunekemi 

via affaldsanlægget i Viborg. 

Det kostede 2 kr. literen alene i 

behandling, og én helikoptervask 

genererer 2.000-3.000 liter 

spildevand. Det blev en årlig udgift 

på omkring 1,1 mio. kr. Hertil kom 

udgifterne til transport, fortæller 

Michael Damkjer. 

Etableringsudgiften for Envotherms 

løsning var 2,2 mio. kr., og de årlige 

udgifter til at drifte anlægget 

ligger på 48.000 kr. Sammenholdt 

med de hidtidige årlige udgifter 

på 1,1 mio. kr., var fordelen til at 

få øje på. Beregningerne viste, at 

investeringen var tjent hjem på lidt 

over to år.



Med i beregningerne er indkøb 

af en opbevaringstank til beskidt 

vand, en destillattank til rent vand 

og etablering af en tilbygning til 

anlægget. Anlægget er ikke lydløst, 

så det blev besluttet at rykke det ud 

i en tilbygning, så medarbejderne 

ikke føler sig generede.

Besparelser ved at fokusere på 

udgifter til drift og ikke kun til 

indkøb

Hos Envotherm så man gerne, at de 

offentlige indkøbere i højere grad 

anlægger et langsigtet økonomisk 

blik på deres indkøb i stedet for blot 

at fokusere på et enkelt års budget. 

Envotherm oplever, at potentielle 

offentlige kunder ofte er skeptiske i 

forhold til investeringsstørrelsen ved 

køb af deres spildevandsanlæg, men 

at det gavner at vise dem det fulde 

økonomiske billede ud fra beregning 

af livscyklusomkostninger. På den 

måde bliver det tydeligt, at anlægget 

hurtigt kan spare dem en masse 

penge.

- Vi bruger meget tid på at fortælle 

om livscyklusomkostninger, for 

det er ikke med i kundernes 

overvejelser, fortæller Vibeke 

Svendsen, CEO hos Envotherm. 

- Der er typisk en tilbagebetalingstid 

på vores anlæg på 2-4 år, og det har 

en levetid på 12-15 år, så måske 

allerede i år 2 eller 3 begynder 

anlægget at være en indtægt.

DER ER TYPISK EN TILBAGEBETALINGSTID PÅ 
VORES ANLÆG PÅ 2-4 ÅR, OG DET HAR EN LEVETID PÅ 
12-15 ÅR, SÅ MÅSKE ALLEREDE I ÅR 2 ELLER 
3 BEGYNDER ANLÆGGET AT VÆRE EN INDTÆGT.
Vibeke Svendsen, CEO, Envotherm

3 gode råd fra Vibeke Svendsen, CEO og partner i 
Envotherm

•  Undersøg det enkelte marked grundigt, inden du bruger alle dine  

ressourcer – brug dit netværk, brancheorganisationer, ambassader 

m.fl.

•  Undersøg de lokale handelsbarrierer, f.eks. certificeringer – hvad 

koster de, og hvad er tidshorisonten?

•  Undersøg, om der er lokale eller europæiske regler på vej, som 

 fremmer eller hindrer din forretningscase?

 



Kort om Envotherm

Envotherm er en mindre virksomhed, som har udviklet en ressourcebe-

varende teknologi til at rense  og genanvende spildevand. Envotherm 

blev stiftet i 2006 af Richard Dines Schmidt, kemiingeniør og teknisk 

direktør, og Vibeke Svendsen, cand.merc.aud. og adm. direktør. Vækst-

fonden blev medejer i 2008, hvor fonden indskød i alt 8 mio. kr. i virk-

somheden.

De seneste 3 år har Envotherm tredoblet sin omsætning. Virksom-

heden har en overskudsgrad på ca. 9 pct. Envotherms mål er at blive 

førende globalt inden for håndtering af farligt spildevand med ind-

damperteknologi. 

Envotherm modtog EU’s miljøpris i 2012 for et af deres andre miljøven-

lige produkter; et system til bilvaskehaller, der reducerer vandforbruget 

fra 150 liter til 3 liter pr. bilvask.

Virksomheden ligger i Nordborg.

Antal ansatte: 8-10

I forsvaret, som er overordnet 

indkøbsorganisation for 

Flyvestation Karup, har man 

fokuspå livscyklusomkostninger. 

Alle investeringer med en 

tilbagebetalingstid på mindre end 5 

år skal gennemføres.

Miljøet spares for minimum 123 

ton CO2 om året

Fraregnet anlæggets energiforbrug, 

opnås der i alt en besparelse på 123 

ton CO
2
 om året ved at inddampe 

spildevandet frem for at lade 

Kommunekemi håndtere det. Heri er 

ikke indregnet den CO
2
-besparelse, 

der opnås ved, at transporten af 

spildevandet stort set er ophørt. 

Inden Flyvestation Karup købte 

anlægget fra Envotherm, kørte 

medarbejdere fra flyvestationen 

spildevandet fra helikoptervask til 

Viborg 15-18 gange årligt. Det er nu 

reduceret til 4 årlige ture for at levere 

koncentrat til affaldsbehandling. 

Sammenligner man den nuværende 

løsning med miljøforholdene inden, 

der kom fokus på det problematiske 

spildevand, spares miljøet nu for 

udledningen af problematiske 

mængder cadmium hvert år.

 

Envotherm er ikke det eneste 

system, der inddamper spildevand, 

men deres løsning er meget 

energieffektiv. Hvor man normalt 

inddamper med vakuum, kan 

Envotherm inddampe ved 

atmosfærisk tryk. Det og en 

række andre energibesparende 

foranstaltninger i anlægget betyder 

et reduceret energiforbrug fra 836 

kWh til 15-30 kWh pr. m3 alt efter 

spildevandstype. 

Den effektive proces skyldes 

anvendelsen af en særlig 

varmeveksler, som spildevandet 

ledes ned over. Varmeveksleren 

giver en effektiv fordampning af 

vandet på overfladen af væsken i 

stedet for på overfladen af metallet. 

Det sikrer, at udfældninger ikke 

sker på hedefladerne og giver 

en konstant varmeoverførsel til 

fordampningen. Fordamperen 

genbruger energien fra den damp, 

der genereres, så der kun anvendes 

1-2 pct. af den mængde energi, 

der ellers skulle anvendes til at 

fordampe vandet. 
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EN UDGIFT BLEV TIL 
EN INDTÆGT, DA 
HEDENSTED KOMMUNE 
VALGTE CRONBORGS 
RECOOL-TEKNOLOGI

Funktionsudbud åbner for mere innovative løsninger end de tradi-

tionelle udbud. Tidligere lukkede Hedensted Kommune varmen fra 

deres store servere ud til gråspurvene, men efter at have indkøbt 

Cronborgs RECOOL-teknologi sparer kommunen 73.000 kr. om året, 

og miljøet bliver sparet for 28 ton CO
2

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder
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Cronborg har udviklet et nyt pro-

dukt ud fra eksisterende teknologi-

er. Deres varmepumpe kan opsam-

le spildvarme fra eksempelvis et 

serverrum og genbruge det til rum-

opvarmning og varmt brugsvand via 

bygningens eksisterende varmesy-

stem. Systemet kaldes RECOOL og 

er både miljøvenligt og økonomisk 

rentabelt. 

- Kundens varmeudgifter nedsæt-

tes, når spildvarmen genbruges. 

Samtidig udledes der mindre CO
2
 

fra anvendelse af andre opvarm-

ningskilder, og køle- og varmepum-

peløsningen er baseret på naturlige 

kølemidler, der ikke belaster miljø-

et, fortæller Hanne Kronborg, med-

stifter og direktør hos Cronborg. 

Hun forklarer, at RECOOL tager var-

men ind i varmesystemet, uanset 

hvilken temperatur varmen i syste-

met har, og uanset hvordan varmen 

i systemet er genereret. Det giver 

stor fleksibilitet i både installation 

og brug. 

De offentlige grønne indkøb har 

stor betydning for Cronborg

Når Cronborg skal sælge sine løsnin-

ger til det offentlige, er det klart, at 

de økonomiske argumenter

vejer tungt. Kommunerne vil gerne 

købe grønt og energirigtigt. 

- De grønne indkøb har ekstrem stor 

betydning for os. Det gør, at vores 

produkter bliver efterspurgte. Vi 

passer ind i energipolitikken, og vi 

løser en opgave på ressourceeffek-

tiv vis. De offentlige institutioner vil 

gerne investere i noget, der både 

sparer CO2
 og vender en udgift til en 

indtægt, fortæller Hanne Kronborg.

Indtil videre har 10 kommuner inve-

steret i løsninger fra Cronborg – her-

af  er de syv klimakommuner.

Hedensted Kommune kunne se 

fordele for både økonomi og 

klima

I Hedensted Kommune vidste man 

godt, at det var spild af ressourcer 

DE GRØNNE INDKØB GØR, AT VORES 
PRODUKTER BLIVER EFTERSPURGTE. 
VI PASSER IND I ENERGIPOLITIKKEN, 
OG VI LØSER EN OPGAVE PÅ 
RESSOURCEEFFEKTIV VIS.  
Hanne Kronborg, direktør, Cronborg



at sende overskudsvarmen fra 

rådhusets serverrum ud via et ven-

tilationssystem. Derfor var det ikke 

svært for Cronborg at overbevise 

kommunen om det rentable og mil-

jømæssigt forsvarlige i at købe og 

installere en RECOOL-løsning.

- Vi blev præsenteret for et godt pro-

jekt. Der var udsigt til en økonomisk 

besparelse og en mulighed for at 

forbedre kommunens klimaregn-

skab. Det var vigtigt, at vi kunne spa-

re CO
2
, fortæller maskinmester Niels 

Abildsten fra Intern Byg i Hedensted 

Kommune.

Det specifikke system hos Heden-

sted koster årligt 32.000 kr. i elfor-

brug. Til gengæld sparer kommunen 

ca. 105.000 kr. på varme, så det 

årlige driftsoverskud er omkring 

73.000 kr. Anlæggets indkøbspris 

inkl. montage var godt 400.000 kr. 

Det giver en tilbagebetalingstid på 

omkring 5,5 år.

Der levereres cirka 700 kWh fra ser-

verrummet i døgnet. Det svarer til 

døgnforbruget for 24 husstande, og 

det medfører, at serverrummet kan 

generere 50 pct. af den varme, som 

rådhuset i Hedensted har brug for i 

kolde perioder. Når udendørstempe-

raturen bliver mere venlig, leverer 

systemet op mod 75 pct. af rådhu-

sets varmeforbrug. 

Samlet set sparer Hedensted Kom-

mune omkring 10.000 liter fyrings-

olie om året. Det svarer til, at kom-

munen sparer 28 ton CO
2
. 

Indtægten på den varme, der gen-

bruges, er større end udgiften til det 

totale elforbrug til systemet.

Funktionsudbud åbner for mere 

innovative løsninger

Cronborg står med en ny, innovativ 

løsning på et eksisterende problem. 

En løsning, der kan spare penge for 

det offentlige og reducere CO
2
-ud-

slip og ressourceforbrug. Alligevel 

kan virksomheden ikke byde ind 

med deres system, når det offentli-

ge gennemfører standardudbud på 

området.

VI BLEV PRÆSENTERET FOR ET GODT 
PROJEKT. DER VAR UDSIGT TIL EN 
ØKONOMISK BESPARELSE OG EN 
MULIGHED FOR AT FORBEDRE 
KOMMUNENS KLIMAREGNSKAB. 
Niels Abildsten, maskinmester, Hedensted Kommune

SÅ LÆNGE DER GENNEMFØRES 
TRADITIONELLE UDBUD, HVOR 

SYSTEMETS SPECIFIKATIONER SKAL 
MATCHE UDBUDDETS BESKRIVELSER 

AF FRIKØL, MÅ VI SIDDE 
UDBUDDENE OVERHØRIGE. 

Hanne Kronborg, direktør, Cronborg

Cronborg har oplevet 
en række fordele ved 
offentlige grønne ind-
køb:

•  Øget omsætning – indtil vide-

re er der solgt anlæg til bl.a. 

10 kommuner, svømmehal-

ler, forsvaret og flere uddan-

nelsesinstitutioner.

•  Cronborg og underleverandø-

rer forventer at oprette over 

40 nye arbejdspladser i åre-

ne 2013-2014; bl.a. som følge 

af salget til det offentlige.

•  Gode referencer til PR og  

markedsføring.



- De offentlige indkøbere beskriver 

typisk det traditionelle køl i udbuds-

materialet, og så kan RECOOL ikke 

komme i betragtning, forklarer Han-

ne Kronborg og tilføjer:

- Så længe der gennemføres traditi-

onelle udbud, hvor systemets spe-

cifikationer skal matche udbuddets 

beskrivelser af frikøl, må vi sidde 

udbuddene overhørige. 

Cronborg ville have bedre mulighed 

for at udbrede deres løsning, hvis 

kommuner og stat i stedet anvender 

funktionsudbud.  Ved funktionsud-

bud stilles der krav til funktionen af 

en ønsket ydelse, ikke til de forven-

tede aktiviteter, der kan resultere 

i ydelsen. Det giver leverandøren 

frihed til at byde ind med løsninger, 

der tager udgangspunkt i markedets 

ekspertviden og skaber mere frihed 

til innovative løsninger.

En anden barriere for salg til det 

offentlige er, at RECOOL ikke er med 

i ESCO-løsningerne, hvor bygnings-

ejeren indgår et samarbejde med 

et privat energitjenesteselskab, 

som planlægger og gennemfører 

energioptimerende renoveringer 

i bygningerne. Investeringerne 

finansieres gennem de opnåede 

energibesparelser. ESCO rådgiverne 

har ikke det fornødne kendskab til 

RECOOL og medtager derfor ikke løs-

ningen i deres anbefalinger.

- Der vil komme større besparelser 

ved, at RECOOL løsning bliver tilbudt 

kommunerne i ESCO-udbud, fortæl-

ler Hanne Kronborg.

Indtægten på den varme, der genbruges, er større end udgiften til det totale elforbrug til systemet.

3 gode råd fra Hanne Kronborg, 
medstifter og direktør i Cronborg

•  Genbrug, før du køber nyt!

 Genbrug den energi, der allerede er købt, i stedet for at sende den ud  

 til fuglene for derefter at købe ny energi.

 

•  Invester i grønne løsninger, der også giver besparelser på  

bundlinjen. Det er win/win!

 Reducer CO
2
-udslippet og spar på energiudgifterne.

 

• Invester i grønne løsninger, der egner sig til Smart Grid!

 Så man kan bruge el, når den er billig.



- Vi kontakter ESCO-udbyderne og op-

lyser, at kommunerne vi har talt med, 

gerne vil have RECOOL løsningen med 

i sparekataloget, som ESCO-udbyde-

ren udarbejder. Kommunerne kan 

forlange, at RECOOL-baseret genbrug 

af varme skal med i sparekataloget, 

men det kræver, at den, der skriver 

udbudsmaterialet, kender RECOOL 

løsningen, og det er ressourcetungt 

for os at komme ud til de enkelte ind-

købere med budskabet, lyder det fra 

Hanne Kronborg. 

Cronborg har samtidig løst et 

arbejdsmiljøproblem 

Gennem indkøbet af RECOOL fik 

Hedensted Kommune ikke kun for-

bedret klimaregnskabet – der skete 

også forbedringer på arbejdsmiljø-

området. Det gamle frikøl-system 

stod uden for kontorvinduerne og 

støjede til gene for medarbejderne. 

RECOOL har 0 dcb i støj, hvilket glæ-

der den del af medarbejdergruppen, 

der nu slipper for udluftningssyste-

mets konstante brummen.

Både Cronborg og underleveran-

dørerne vækster 

Cronborg fordobler deres omsætning 

hvert år. Men det er ikke kun Cron-

borg, der mærker succesen; også 

underleverandørerne vækster. Alene 

i årene 2013-2014 forventes det, at 

Cronborg og underleverandører kan 

oprette i alt 41 nye arbejdspladser. 

I dette regnestykke indgår grønne 

indkøb af varmesystemer hos både 

offentlige og private kunder.

Salget til Hedensted Kommune hjæl-

per med at sikre den positive udvik-

ling, fortæller Hanne Kronborg.

- Vi har nemmere ved at komme 

igennem til nye kunder, når vi for-

tæller, at vi har solgt et anlæg til 

Hedensted. Vi kan mærke, at det gør 

en forskel.

Kort om Cronborg

Cronborg er etableret og ejet af to energirådgivere, Hanne Kronborg og 

Karsten Pedersen, der har udviklet en række produkter relateret til var-

mepumpeteknologi. Udover RECOOL til serverrum producerer virksom-

heden varmegenbrugsløsninger til svømmehaller, fødevarevirksomhe-

der og andre produktionsvirksomheder.

Virksomheden har hidtil fordoblet sin omsætning hvert år. Overskuddet 

investeres i udvikling, markedsføring og salg.

Virksomheden ligger i Holstebro.

Antal ansatte: 8-10

CRONBORG VILLE HAVE BEDRE 
MULIGHED FOR AT UDBREDE 

DERES LØSNING, HVIS  
KOMMUNER OG STAT ANVENDER 

FUNKTIONSUDBUD. 
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RENGØRING

3

ET RENGØRINGSUDBUD 
FIK FIRE VINDERE: 
VIIMA, LOLLAND 
KOMMUNE, MILJØET 
OG MEDARBEJDERNE

Viimas kemikaliefrie rengøringssystem vandt et udbud om rengøring i 

institutionerne i Lolland Kommune. Det har sparet Lolland Kommune 

for 1,3 mio. kr. i mandetimer, det har skånet miljøet for kemikalier, 

det har sparet meget vand, og medarbejderne har i dag færre gener 

og sygedage. Viima har styrket bundlinjen og dermed muligheden for 

at videreudvikle virksomheden.

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder
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Hos Viima oplever man ofte, at 

nye potentielle kunder stiller sig 

skeptiske over for de effekter, deres 

rengøringssystem kan levere. 

– Jeg har arbejdet med rengøring 

i 30 år, så jeg må erkende, at 

jeg er forudindtaget, når nogen 

præsenterer mig for et nyt, ’smart’ 

rengøringssystem, fortæller Jette 

Wede, servicechef i Lolland Kom-

mune. 

– Men jeg blev overbevist allerede 

ved den første præsentation af 

Viima. Jeg blev hurtigt interesseret i 

at afprøve det. Det viste sig at være 

en god beslutning.

Rengøringsrutiner bygger typisk 

på vanetænkning og nedarvede 

arbejdsgange, som ikke er lette 

at udfordre. Men Viima udfordrer. 

Rengøringssystemet er et opgør 

med den klassiske rengøring, hvor 

vand, sæbe og kemikalier er de 

grundlæggende elementer. Med 

Viima anvender man kun særlige 

mikrofiberklude og små mængder 

vand. Alligevel er det dokumenteret, 

at Viima gør bedre rent.

Viima udnytter fysikkens love 

fremfor kemiens

Viima er et produkt og en service 

under De Forenede Dampvaskerier. 

Konceptet er baseret på brugen 

af mikrofiberklude og -mopper af 

specialudviklede, tynde komposit-

fibre. Når en moppe eller en klud 

med kompositfibre anvendes på en 

tør overflade, bliver fibrene elek-

HVER GANG EN OFFENTLIG MYNDIGHED 
TØR GÅ FORAN OG VISE, AT GRØNNE 
INDKØB KAN GIVE FORDELE FOR BÅDE 
MILJØ OG ØKONOMI, ER DER ANDRE, 
DER BLIVER LIDT MINDRE USIKRE OG 
TØR GÅ SAMME VEJ. 
Jan Matthiesen, Markedschef, Viima



DET ER KLART, AT VI HAR GAVN AF 
STORE, OFFENTLIGE KONTRAKTER. 

EN STOR KUNDE GENERERER ET 
KAPITAL-FLOW, DER GØR, AT VIIMA-

KONCEPTET KAN UDVIKLES 
– OGSÅ I RETNING AF EKSPORT.

Jan Matthiesen, Markedschef, Viima

Viima har oplevet en 
række fordele ved of-
fentlige grønne ind-
køb:

•  Den øgede omsætning er 

med til at sikre, at Viima kan 

investere i udvikling.

•  Offentlige kunder som Lol-

land Kommune er indirekte 

med til at markedsføre 

Viima, når de fortæller om 

deres gode erfaringer med 

systemet.

•  Når det offentlige tør, tør 

andre typer kunder også.

trisk ladet og tiltrækker partikler af 

snavs og bakterier. Ved at tilsætte 

en smule vand på kluden eller mop-

pen, medfører kapillær-kraften i 

fibrene, at urenheder trækkes op og 

fastholdes i fibrene. Resultatet er, 

at man fjerner snavs og bakterier 

mere effektivt end med traditionel 

rengøring med sæbe og kemikalier. 

Viimas mikrobiologiske analyser af 

overflader med et stærkt overpodet 

antal af stafylokokker har dokumen-

teret, at man med vand og Viima kan 

nedbringe antallet af stafylokokker 

fra 2.000.000.000 til under 10 – uden 

at bruge desinfektionsmidler.

Viima tilbyder en full serviceydelse, 

hvor de stiller rengøringsredskaber til 

rådighed, afhenter og vasker beskidte 

mopper og klude samt leverer red-

skaberne tilbage til kunden.

En stor kunde genererer et 

kapital-flow 

I 2011 besluttede Lolland Kommune 

sig for at afprøve Viimas rengørings-

system.

- Vores salg til Lolland Kommune 

har haft en positiv effekt i forhold til 

andre kunders beslutningsmønster, 

fortæller Jan Matthiesen, markeds-

chef hos Viima og fortsætter:

- Hver gang en offentlig myndighed 

tør gå foran og vise, at grønne ind-

køb kan give fordele for både miljø 

og økonomi, er der andre, der bliver 

lidt mindre usikre og tør gå samme 

vej. Lolland Kommune har endda 

delt deres gode erfaringer med 

Viima med andre kommuner og har 

på den måde været med til at øge 

vores kundegrundlag.

- Det er klart, at vi har gavn af store, 

offentlige kontrakter. En stor kunde 

genererer et kapital-flow, der gør, 

at Viima-konceptet kan udvikles – 

også i retning af eksport. De store, 

offentlige kunder giver en stabil 

omsætning og sikrer, at Viima kan 

investere i egen produktudvikling, 

afrunder Jan Matthiesen.

Lolland Kommune lagde ud med 

et pilotprojekt, men endte i stor-

skala

Viimas og Lolland Kommunes sam-

arbejde startede i det små. Efter en 



HVIS IKKE LEVERANDØRERNE KUNNE 
LEVE OP TIL MÅLENE MED DERES 
PRODUKTER OG SERVICES, KUNNE DE 
IKKE KOMME I BETRAGTNING TIL AT 
GIVE BUD. DET ER ET EKSEMPEL PÅ EN 
OFFENTLIG MYNDIGHED, DER TAGER 
ANSVAR OG STILLER KRAV TIL SINE 
LEVERANDØRER. 
Jan Matthiesen, Markedschef, Viima

række afklarende møder mellem Jan 

Matthiesen og en repræsentant fra 

Lolland Kommune, blev det besluttet 

at gennemføre pilotprojekter på en 

række af kommunens institutioner. 

Både medarbejder- og kvalitetseval-

ueringer faldt positivt ud, og så var 

der givet grønt lys til at introducere 

Viima i større skala. Hurtigt var så 

mange enheder i kommunen inter-

esserede i konceptet, at et udbud 

var påkrævet.

Hos Lolland Kommune var der 

enighed om, at medarbejdernes 

arbejdsmiljø, det ydre miljø (res-

sourceforbrug), hygiejne, kvalitet og 

økonomi var de afgørende parame-

tre i udvælgelseskriterierne.

- Kommunen lagde ud med at 

beslutte, hvad de ville opnå med 

rengøringen. Det sparede tid for 

både kommunen og leverandørerne. 

Hvis ikke leverandørerne kunne leve 

op til målene med deres produkter 

og services, kunne de ikke komme 

i betragtning til at give bud. Det er 

et eksempel på en offentlig myn-

dighed, der tager ansvar og stiller 

krav til sine leverandører, fastslår 

Jan Matthiesen fra Viima. 

Jan Matthiesen anbefaler andre 

kommuner at gennemføre funktion-

sudbud på rengøringsområdet, så 

de ikke låser sig fast på, hvilke typer 

af rengøringsselskaber der kan byde 

ind på opgaverne.

Forbedret arbejdsmiljø har givet 

resultater på bundlinjen 

Lolland Kommune var meget op-

mærksomme på medarbejdernes 

ergonomi og generelle arbejdsmiljø, 

da de skulle vælge leverandør. Det 

var en af årsagerne til, at Viima 

vandt, og det var et af deres vigtig-

ste salgsargumenter.

Viimas lave forbrug af vand og ke-

mikalier afspejles tydeligt i medar-

bejdernes fysiske belastning. Den 

er markant lavere end ved traditio-

nel rengøring. Der er ingen løft af 

tunge spande, ingen våde og fugtige 

hænder, ingen opvridning af klude, 

forbedrede arbejdsstillinger og en 

minimal brug af rengøringsmidler. 

Beregninger hos Lolland Kommune 

viser, at kommunen har sparet 

mandetimer for 1,3 mio. kr., siden 

man skiftede til Viima i 2011. Tidsbe-

sparelserne er dels hentet i arbejds-

gangene, dels i færre sygedage. 

Personalet skal ikke længere bruge 

3 gode råd fra Jan Matthiesen, markedschef i 
Viima

•  Den “grønne” løsning skal have substans – greenwashing må ikke 

forekomme. Det er dybt useriøst og skader generelt seriøse udby-

dere.

•  Den tilbudte “grønne” løsning bør være dokumenteret på et 

realistisk grundlag. Dokumentation skal selvsagt være udført af 

eksterne, uafhængige akkrediterede institutter.

•  Som leverandør skal man objektivt overveje, om det, man tilbyder,  

ligger i kategorien “Doing good” eller “Doing less bad”. Og dette skal 

man være ærlig omkring. 



Kort om Viima

Viima er et produkt og en serviceydelse hos De Forenede Dampvaskerier, 

DFD. Navnet er en forkortelse af konceptets nøglekomponenter: VIden, 

Innovation, Metode, Adfærd.

DFD er en familieejet virksomhed, som bl.a. tilbyder udlejning, vask, 

vedligeholdelse og levering af arbejdstøj, sengelinned, duge, servietter 

og rengøringsudstyr til en lang række brancher.

Viima vandt EU’s miljøpris i 2012.

Virksomheden ligger i Odense.

Antal ansatte hos DFD: 1.200

Ansatte hos Viima: 11

Omsætning i DFD i 2012: 591.725.000 kr.

tid på opgaver som vask af mop-

per, bestilling af rengøringsmidler 

og opfyldning af spande med vand. 

Sygemeldingerne er færre, da flere 

har oplevet, at tidligere arbejdsre-

laterede smerter i kroppen er fors-

vundet. Det skyldes bl.a., at de ikke 

længere bærer tunge spande med 

vand. Det har alt i alt vist sig at være 

en positiv oplevelse for både økono-

mi, miljø og medarbejdere at skifte 

fra indkøb af rengøringsprodukter til 

indkøb af Viimas rengøringsservice.

Markante ressourcebesparelser

Viimas fordele på miljøområdet gør 

det ikke til en dyrere løsning for 

kommunen i indkøbs-pris – tværti-

mod. Når miljøet bliver sparet for 

kemikalier, og vandforbruget bliver 

reduceret, gavner det både miljø 

og økonomi. Kemikalieforbruget 

er faldet mellem 30 og 50 pct., og 

vandforbruget er faldet med 1.425 

m3. Samtidig sparer kommunen 

85.000 kWh om året på strøm til 

vaskemaskiner og tørretumblere. 

Derudover er en udgiftspost på ca. 

100.000 kr. årligt til anskaffelse og 

reparation af vaskemaskiner og 

tørretumblere blevet fjernet, da 

Viima håndterer al vask af klude og 

mopper centralt.

Viima har via akkrediterede institut-

ter fået beregnet, at deres system 

– i forhold til sammenlignelige 

rengøringssystemer – kan reducere 

kemikalieforbruget med op til 90 

pct., vandforbruget med ca. 85 pct. 

og CO
2
-udslippet med godt 70 pct. De 

primære årsager til den bedre kli-

ma-præstation er, at der anvendes 

færre mopper, som samtidig vejer 

mindre og har en længere levetid 

end ’traditionelle’ mopper. Det be-

tyder bl.a., at der ved renhold af 100 

m2 gulv på et år kun anvendes 1/6 

mopper og vaskes knap 1/3 kg ved 

brug af Viima. Sammenholdt med en 

centraliseret og effektiv vaskepro-

ces hos moderselskabet DFD opnås i 

alt store CO
2
-besparelser.
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Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder

DE OFFENTLIGE 
GRØNNE INDKØB GIVER 
VISUELLE SHOWCASES I 
DET OFFENTLIGE RUM 

Børnehuset Brobækken er bygget af mursten, der stammer fra 

Odenses borgeres byggeaffald. Gamle Mursten har udviklet en 

patenteret rensningsteknologi til at genbruge byggeaffald. De gamle 

mursten renses, sorteres og stables – og er derefter klar til igen at 

indgå i et byggeri. På den måde sparer man 1 ton CO
2
, hver gang man 

genanvender 2.000 mursten



Med et solidt fodfæste i cirkulær øko-

nomi sparede Gamle Mursten miljøet 

for CO
2
 og anvendelse af nye ressour-

cer, da Odense Kommune genbrugte 

sine egne mursten til at bygge Dan-

marks første svanemærkede børne-

have. Udover et fokus på genbrug af 

materialer er en lang række miljø- og 

indeklimaforhold tænkt ind i byg-

geriet, så det opfylder det nordiske 

miljømærke Svanens kriterier. Der 

er bl.a. stillet krav til energiforbrug i 

huset, der er hverken anvendt mil-

jøskadelige eller sundhedsskadelige 

byggeprodukter, og der er stillet krav 

til ventilation og støj.

Miljø og æstetik var grundstene-

ne i valget af de genanvendte byg-

gematerialer

Regnestykket bag Gamle Murstens 

produkt er illustrativt. Der spares 

1 ton CO
2
, hver gang der genbruges 

2.000 mursten. Der skal ikke indvin-

des ny ler, og der bruges ikke energi 

til en energikrævende teglbrænding 

af nye sten. Der anvendes 98 pct. 

mindre energi til at genbruge en 

mursten frem for at producere en 

ny. Renseprocessen af de brugte 

sten er maskinel. Og desuden bliver 

der hverken brugt kemikalier eller 

vand, så der er ingen udledning af 

farlige stoffer fra produktionen.

DER ER LEVERET 30.000 MURSTEN TIL 
BROBÆKKEN. DET BETYDER, AT 

VALGET AF DISSE MURSTEN 
FREMFOR NYE HAR SPARET MILJØET 

FOR 15 TON CO2 



NÅR VI ER LEVERANDØR TIL ET 
OFFENTLIGT BYGGERI, BEVISER VI 
OVER FOR VORES KUNDER, AT VI KAN 
KOMME IGENNEM ALLE DE KVALITETS-
KRAV, DET OFFENTLIGE STILLER. 
Claus Juul Nielsen, direktør, Gamle Mursten

ANDRE KUNDER MOTIVERES AF, 
AT NÅR DET OFFENTLIGE TØR, 

SÅ TØR DE OGSÅ.
Claus Juul Nielsen, direktør, Gamle Mursten

Gamle Mursten har 
oplevet en række 
fordele ved offentlige 
grønne indkøb:

•  Salg til bl.a. offentlige byg-

gerier har været med til at 

sikre en udvidelse af virk-

somheden med en ny fabrik 

og 6-7 nye arbejdspladser.

•  Afsætningen til det of-

fentlige giver en øget volu-

men, så produktionsappara-

tet udnyttes jævnt.

•  Offentlige kunder giver 

showcases i det offentlige 

rum.

•  Salg til det offentlige er et 

kvalitetsstempel, som andre 

kunder bemærker og anerk-

ender.

Der er leveret 30.000 mursten til 

Brobækken. Det betyder, at valget af 

disse mursten frem for nye har spa-

ret miljøet for 15 ton CO
2
. Murstene 

er muret op i hydraulisk kalkmørtel; 

det har den særlige effekt, at mur-

stene let kan renses og genbruges 

endnu engang, hvis Brobækken en 

dag skal rives ned. Den cirkulære 

tankegang lever videre.

Gamle Murstens produkt blev valgt 

til børnehaven pga. den tydelige mil-

jøprofil og de æstetiske kvaliteter.

- Det er klart, at der lå æstetiske 

overvejelser bag valget af Gamle 

Mursten som leverandør, men det 

er jo kun godt, når æstetik og miljø 

følges ad, siger Vagn Jensen, bygge-

leder i Odense Kommune og fort-

sætter:

- Det opfyldte vores krav til instituti-

onens miljøprofil, at Gamle Mursten 

sparer på nye ressourcer og har et 

produkt, der giver besparelser i ud-

ledningen af CO
2
.

Gamle Mursten bidrager også til 

børnehusets gode indeklima

I kravene til et svanemærket hus er 

listet en række forhold vedrørende 

indeklima, som skal opfyldes. Valget 

af mursten til ydermurene hjælper 

på at holde det gode indeklima, da 

mursten er et naturprodukt, som 

naturligt fugtregulerer. 

Børn, forældre og ansatte i Bro-

bækken fortæller, at indeklimaet 

i huset er behageligt, og der er set 

eksempler på, at børn med astma er 

mindre belastede, efter de er blevet 

flyttet dertil.

De offentlige grønne indkøb har 

stor betydning for Gamle Mursten

Gamle Mursten har god erfaring 

med salg til det offentlige og har 

efterhånden leveret mursten til en 

del offentlige byggerier. Det giver 

god omsætning og volumen. Sidst-

nævnte er med til at sikre, at man 

kan have en ensartet produktion, så 

produktionsapparatet udnyttes. Den 

vigtigste effekt af de offentlige kun-

der er dog den markedsføringsmæs-

sige værdi, det afføder. Bl.a. fordi, 

der er flere, der ser en børnehave 

end en villa bag hækken. 



- Når vi er leverandør til et offentligt 

byggeri, beviser vi over for vores 

kunder, at vi kan komme igennem 

alle de kvalitetskrav, det offentlige 

stiller. Det er jo som oftest et bygge-

ri, der er politisk besluttet, og som 

både brugere og embedsfolk har 

stillet krav til. Så når vi er godkendt, 

er det et kvalitetsstempel. Andre 

kunder motiveres af, at når det of-

fentlige tør, så tør de også, fortæller 

Claus Juul Jensen, ejer og direktør 

hos Gamle Mursten.

- Desuden er der mange brugere 

af en offentlig bygning, så der er 

mange, der ser vores produkt. Det er 

virkelig vigtigt for os at få placeret 

showcases i det offentlige rum.

CLAUS JUUL NIELSEN HÅBER, 
AT GAMLE MURSTEN KAN FÅ ADGANG 

TIL AT GENANVENDE DE 30 MILLIONER 
MURSTEN, DER HVERT ÅR SMIDES UD 

SOM BYGGEAFFALD I DANMARK. DET 
VILLE SKABE 400 NYE ARBEJDSPLADSER, 
OG DE AFLEDTE ENERGIBESPARELSER VIL 

SVARE TIL OPVARMNINGEN AF 
3.000 BOLIGER ÅRLIGT.  

Børnehuset Brobækken har allere-

de vist sit værd som reklamesøjle. 

Mindst ét hus er blevet bygget med 

sten fra Gamle Mursten, efter at 

kunden havde set børnehavens fa-

cademure.

Patenteret teknologi og miljøven-

lig tankegang skaber nye jobs 

Gamle Murstens teknologi renser 

de brugte mursten med vibratio-

ner. I enkelte tilfælde håndrenses 

stenene. Claus Juul Nielsen håber, 

3 gode råd fra Claus Juul Nielsen, direktør i 
Gamle Mursten

•  Udover at være grønt skal produktet have væsentlige fortrin i 

forhold til konkurrerende produkter, f.eks. på design eller kvalitet.

•  Forsøg aldrig at markedsføre produktet, hvis det lugter af ”green-

wash”. Dine kunder er klogere end dig!

•  Undgå produkter, der ikke kan indgå i en ny cirkel – de  er sikkert 

ikke værd at satse på. End of Life-produkter er ”old school”. 



Kort om Gamle Mursten

Gamle Mursten genbruger byggeaffald ved at rense og genbruge gamle 

mursten fra nedrevne bygninger. Virksomhedens rensningsteknologi er 

patenteret, og de er de eneste, der kan maskinrense murstenene. Det 

giver en effektiv produktion; der kan renses op mod 5.000-6.000 sten i 

timen.

Gamle Mursten er ejet af Claus Juul Nielsen, som overtog virksomheden i 

2003 fra den oprindelige idémager og iværksætter, Rudi Rusfort.

Virksomheden har hovedsæde i Svendborg og produktion i både Svend-

borg og Hedehusene. I 2011 modtog Gamle Mursten EU-finansiering til et 

Eco-Innovation-projekt, som har til formål at udvikle og markedsmodne 

Gamle Murstens produkt.

Antal ansatte: 11

Omsætning: 5,5 mio. kr.

at Gamle Mursten kan få adgang 

til at genanvende de 30 millioner 

mursten, der hvert år smides ud 

som byggeaffald i Danmark. Det ville 

skabe 400 nye arbejdspladser, og de 

afledte energibesparelser vil svare 

til opvarmningen af 3.000 boliger 

årligt. Allerede på nuværende tids-

punkt har Gamle Murstens succes 

med salg til bl.a. offentlige byggerier 

været medvirkende til, at virksom-

heden kan udvide med en ny fabrik 

i Hedehusene, hvilket er med til at 

skabe 6-7 nye jobs.

Gamle Mursten er ved at konsolidere 

sig som en solid, cleantech-virk-

somhed. Med 11 medarbejdere, en 

årlig omsætning på 5,5 mio. kr. og en 

overskudsgrad på 15 pct. har Gamle 

Mursten vist, at cirkulær økonomi 

ikke kun er miljømæssigt bæredyg-

tigt; det kan også skabe en finan-

sielt bæredygtig forretning. 

Et grønt valg behøver ikke at være 

et dyrt valg

I budgettet for byggeriet forventede 

Odense Kommune, at Brobækken 

ville blive 10 pct. dyrere at bygge end 

andre institutioner. Men Brobækken 

endte med at koste det samme som 

andre institutioner. Institutionens 

driftsomkostninger er tillige lavere 

end andre institutioners pga. det 

lave energiforbrug.

Claus Juul Nielsen fortæller, at det er 

hans erfaring, at prisen på de miljø-

venlige mursten ikke må ligge uden 

for et almindeligt prisniveau:

- Vi ligger midt i prisfeltet. Vi bliver 

valgt fra, hvis vi prissætter os uden 

for markedet. Vi skal være konkur-

rencedygtige. Man kan ikke prissæt-

te sig højere, fordi det er grønt.
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MØBELVIRKSOMHED 
ER BLEVET 
ENELEVERANDØR PÅ EN 
FÆLLESKOMMUNAL 
INDKØBSAFTALE 

Et offentligt udbud med strenge miljø- og kvalitetskrav – og ikke mindst 

dokumentationskrav – fra Statens og Kommunernes Indkøbs Service 

(SKI) betyder vækst og innovation for møbelproducenten Duba-B8. Virk-

somheden er ikke kun blevet eneleverandør til 66 kommuner. De for-

venter også øget salg til private og øget eksport – bl.a. af en ny produkt-

serie, der blev udviklet til udbuddet fra SKI.

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder
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For Duba-B8 var det en stor sejr 

at blive eneleverandør på den 

fælleskommunale indkøbsaftale. 

Sejren kom i hus efter en lang 

og grundig proces, hvor bl.a. 

miljøforholdene i produktion og 

produkter skulle strammes op og 

dokumenteres.

- Langt hen ad vejen opfyldte vi 

allerede de miljøkrav, der blev stillet 

i aftalen, men det krævede en del 

ressourcer at dokumentere vores 

indsats, fortæller Anne Stokvad 

Madsen, projekt- og kvalitetschef i 

Duba-B8.

Den fælleskommunale aftale 

giver vækst, innovation og et nyt 

muligt eksportprodukt

De mange tiltag har været en 

investering for Duba-B8. Det 

forventes, at den bindende 

aftale med kommunerne vil give 

omsætning for godt 200 mio. kr. 

over de fire år, aftalen løber.

- Det er klart, at vi har måttet 

tilskære vores priser på netop 

denne aftale, så vi kunne være 

konkurrencedygtige, men til gengæld 

har vi en begrundet forventning 

om, at der vil være en god volumen 

i kommunernes samlede indkøb. 

De er forpligtet til at lægge mindst 

80 pct. af deres indkøb på aftalen, 

fortæller Anne Stokvad Madsen. 

Aftalen er udbudt af SKI i samar-

bejde med KL, og for kommunerne 

betyder den, at de kan spare 26 pct. 

i forhold til markedsprisen.

DUBA-B8 FORVENTER VÆKST SOM 
FØLGE AF AFTALEN. VIRKSOMHEDEN 
HAR ALLEREDE ANSAT OMKRING 
5 NYE MEDARBEJDERE, OG 
UNDERLEVERANDØRER VIL FÅ EN 
ØGET OMSÆTNING. DER ER OGSÅ 
OPSTÅET MULIGHED FOR NY EKSPORT. 



DUBA-B8 MARKEDSFØRER 
SIG PÅ AT KUNNE LEVE OP 

TIL DET OFFENTLIGES MANGE 
MINDSTEKRAV.

Duba-B8 har oplevet 
en række fordele ved 
offentlige grønne ind-
køb:

•  Den fælleskommunale ind-

købsaftale forventes at give 

en omsætning på 200 mio. 

kr. over fire år.

•  Der er oprettet 4-6 nye stil-

linger som følge af aftalen.

•  Der er udviklet en ny kontor-

stol-serie, som forventes at 

blive en eksportsucces.

•  Duba-B8 kan markedsføre 

sig på at kunne leve op til 

det offentliges krav.

•  Arbejdet med at forbedre 

produkternes miljøforhold 

og de afledte dokumenta-

tionsprocesser har forbed-

ret dialogen med underlev-

erandørerne.

Duba-B8 forventer vækst som 

følge af aftalen. Virksomheden 

har allerede ansat omkring 5 nye 

medarbejdere, og underleveran-

dører vil få en øget omsætning. 

Der er også opstået mulighed for 

ny eksport. Der er udviklet en ny 

kontorstol-serie til aftalen for at 

leve op til kravspecifikationerne, og 

Duba-B8 forventer, at den vil være 

en succesfuld eksportvare.

Skrappe mindstekrav i SKI’s 

udbudsproces kan betyde øget 

salg til private

Når kommunerne køber møbler 

via den fælleskommunale aftale, 

kan de være sikre på, at en række 

minimumskrav til miljøforhold er 

overholdt. Det er med til at sikre en 

reduceret belastning af både det 

eksterne miljø og arbejdsmiljøet. 

Bl.a. skal produkterne overholde 

en række krav fra det nordiske 

miljømærke Svanens kriterier for 

møbler og inventar, og 70 pct. af 

det anvendte træ skal være enten 

bæredygtigt eller genbrugstræ. 

At Duba-B8 nu opfylder alle 

miljøkravene, gavner dem i salget 

til private. I flere og flere byggerier 

stilles der krav til indeklimatest, 

og her kan Duba-B8 bevise, at 

de opfylder betingelserne. De 

mange dokumentationsprocesser, 

virksomheden har været igennem, 

kan altså ikke kun anvendes i salg til 

det offentlige – det  er også nyttigt 

i salget til private. Virksomheden 

markedsfører sig på at kunne 

leve op til det offentliges mange 

mindstekrav.

- Det giver os også en fordel i forhold 

til eksportmarkedet, hvor det er en 

fordel at kunne komme med grønne 

løsninger til kunderne, siger Anne 

Stokvad Madsen

Det offentlige må gerne 

blive bedre til at bede om 

dokumentation

I mange af de udbud, Duba-B8 

møder, stilles der mindstekrav til 



miljø- og indeklimaforhold. Det er 

ikke et problem for virksomheden 

at leve op til kravene. Til gengæld 

hænder det ofte, at de offentlige 

indkøbere ikke beder om 

dokumentation. Anne Stokvad 

Madsen fortæller:

- Vi synes som virksomhed, at 

det kan være problematisk, hvis 

leverandører kan vinde aftaler uden 

reelt at opfylde de kriterier, der er 

sat for at være med i konkurrencen. 

Da den fælleskommunale aftale 

blev udbudt, var der ingen vej 

udenom. Der var testkommuner, 

der skulle vurdere kvaliteten af 

møblerne, og der blev gennemført 

tests hos Teknologisk Institut. 

Miljøpræstationen skulle 

dokumenteres via certificeringer. 

Det kostede mange ressourcer, men 

det er positivt, når kunden følger op 

på de krav, de selv stiller. Vi håber, 

SKI-udbuddet danner skole, så det 

fremadrettet er helt naturligt at 

skulle præsentere dokumentation 

for, at man kan overholde kravene, 

inden man kan begynde at levere på 

aftalen. 

Hos Duba-B8 oplever man andre 

fordele ved certificeringerne 

end den let-kommunikerbare 

dokumentation, man opnår. 

- Når vi eksempelvis vælger at få et 

FSC-mærke, så er det ikke kun for 

at få et stempel på hjemmesiden. 

Vi har været ude at finde de rigtige 

leverandører, og vi har lagt om 

NÅR VI EKSEMPELVIS VÆLGER AT FÅ ET 
FSC-MÆRKE, SÅ ER DET IKKE KUN FOR 
AT FÅ ET STEMPEL PÅ HJEMMESIDEN. VI 
HAR VÆRET UDE AT FINDE DE RIGTIGE 
LEVERANDØRER, OG VI HAR LAGT OM I 
PRODUKTIONEN. 
Anne Stokvad Madsen, projekt- og kvalitetschef, Duba-B8

i produktionen. Det har været 

dyrt for os, fordi vi bliver mere 

låst på leverandører, men det 

har til gengæld givet os et bedre 

samarbejde i leverandørkæden, 

som giver os fordele, fortæller Anne 

Stokvad Madsen og fortsætter:

- Vi får adgang til information 

tidligere end konkurrenterne, 

og vi er med til at udvikle deres 

produkter. Det gavner vores 

produktion, at vi har indflydelse 

og bliver taget med i processen. Vi 

bliver brugt som sparringspartnere, 

når underleverandørerne udvikler.

Duba-B8 har fokus på 

genanvendelse og at forlænge 

møblernes levetid 

I den fælleskommunale aftale er det 

et krav, at alle møbler skal kunne 

skilles ad, så man kan udskifte 

enkeltdele. Duba-B8 producerer bl.a. 

arbejdsborde, hvis komponenter 

kan bruges flere gange. Oftest er det 

de elektriske funktioner, der først 

slides ned. Duba-B8 tager bordet 

retur, skiller det ad og genanvender 

3 gode råd fra Anne Stokvad Madsen, projekt- og 
kvalitetschef i Duba-B8

•  Sæt jer godt ind i kravene – hvert krav skal kunne dokumenteres

•  Lav standardmateriale til jeres leverandører til indhentning af doku-

mentation – indføj gerne krav i kontrakterne. Husk opfølgning.

•  Brug standarder til at sikre teknisk kvalitet, miljøkrav mv.



Kort om Duba B8

Duba-B8 er resultatet af en fusion i 2005 mellem System B8 Møbler og 

Duba Møbelindustri.

Duba blev grundlagt i København i 1922 og producerede i en længere 

årrække dele til cykler. I 1960 indledte Duba produktionen af kontor-

møbler.

System B8 blev grundlagt i 1914 med opkøb af Bjerringbro Savværk og 

etableringen af en møbelproduktion. 

Duba-B8 er i dag en dansk kontormøbelvirksomhed med speciale i 

totalindretning og med kernekompetencer inden for indretningsråd-

givning, produktudvikling og logistik.

Virksomheden har afdelinger i Bjerringbro, Søborg, Odense og Oslo. 

Antal ansatte: 147

Omsætning 2011: 350 mio. kr.

delene på forskellig vis. Metaldelene 

kan typisk renoveres og genbruges 

til endnu en brugscyklus. Metaldele, 

der er udtjente, bliver omsmeltet 

og på den måde genanvendt. Alle de 

elektriske dele genanvendes under 

WEEE. Nedslidte bordplader bliver 

sendt til Novopan, som genanvender 

pladerne til nye spånplader. 

For at forlænge møblernes levetid 

tilbyder Duba-B8 en serviceaftale, 

hvor montører vedligeholder, 

justerer og reparerer møblerne hos 

kunden.

Skrappe miljøkrav er nøgle til 

fremtidens forretning

Hos møbelvirksomheden er det 

vigtigt, at miljøforhold står i 

centrum for deres produktion. 

Når man opnår en miljøgevinst 

på et produkt eller i produktionen 

på baggrund af et krav fra en 

kunde, sørger man for, at andre 

produkter opfylder samme krav. Der 

er altså ikke en ’grøn linje’ og en 

’konventionel linje’ hos Duba-B8. 

- Vi tror på, at det på den lange 

bane er den bedste forretning at 

bruge miljørigtige materialer og 

processer, fordi det tvinger os til at 

blive effektive, og det forventede 

øgede pres på ressourcer gør, at 

VI TROR PÅ, AT DET PÅ DEN LANGE BANE ER DEN 
BEDSTE FORRETNING AT BRUGE MILJØRIGTIGE 
MATERIALER OG PROCESSER, FORDI DET TVINGER OS 
TIL AT BLIVE EFFEKTIVE, OG DET FORVENTEDE ØGEDE 
PRES PÅ RESSOURCER GØR, AT VI HAR ET FORSPRING, 
NÅR DER BLIVER BEDRE FORRETNING I AT 
GENOPFRISKE EKSISTERENDE MØBLER END 
AT KØBE HELT NYT.
Anne Stokvad Madsen, projekt- og kvalitetschef, Duba-B8 

vi har et forspring, når der bliver 

bedre forretning i at genopfriske 

eksisterende møbler end at købe 

helt nyt, afslutter Anne Stokvad 

Madsen.
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EGEDAL KOMMUNE 
STILLER HØJE MILJØKRAV 
TIL BYGGERIERNE I NY 
BYDEL OG BANER MED 
SIT UDBUD VEJ FOR MERE 
BÆREDYGTIGT BYGGERI 

Stenløse Syd er et helt byområde, som er udviklet efter et samlet 

bæredygtighedskoncept. Netop krav til bæredygtighed i de offentlige 

udbud kan være med til at øge efterspørgslen på det private marked.   

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder
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NÅR VI BYDER PÅ DENNE TYPE 
BYGGERIER, VÆGTER BÅDE ØKONOMI 
OG MILJØ. HELDIGVIS HÆNGER DE TO 
TING OFTE SAMMEN.
Jan Johansen, Divisionschef, CG Jensen 

På et område på 73 hektar har 

Egedal Kommune udviklet bydelen 

Stenløse Syd. Kommunen har stået 

bag planlægning, byggemodning og 

udbud af grunde til 750 nye boliger. 

Egedal Kommune har som planmyn-

dighed valgt at udvikle en lokalplan 

med tekniske specifikationskrav til 

forbedret indeklima, lavt energi- og 

vandforbrug og reduktion af miljø-

farlige materialer i byggeriet. 

Udover krav om et lavt energiforbrug 

for den enkelte bolig har Egedal 

Kommune stillet krav om etablering 

af regnvandsanlæg til toiletskyl og 

nedlagt forbud mod brug af trykim-

prægneret træ og PVC i byggerierne. 

Der er også krav om min. 3 m2 

solfangere på hvert tag, intelligent 

styring og dataopsamling af energi 

og vandforbrug samt genvinding af 

varme via ventilationsanlægget. Det 

er desuden et krav i lokalplanen, at 

entreprenøren skal have erfaring 

med lignende byggeri.

Både miljøet og beboernes penge-

pung bliver sparet i Stenløse Syd 

Hele Stenløse Syd opføres som 

lavenergibebyggelse og er dermed 

et af landets største samlede laven-

ergiboligområder. Kommunen reg-

ner med samlet at spare 3,6 million-

er kWh (630 tons CO
2
) og 22.000 m3 

vand årligt i forhold til konventionelt 

byggeri. En anden effekt af de omfat-

tende krav til byggematerialerne er, 

at den nye bydel undgår brug af 200 

tons trykimprægneret træ.

De mange miljøkrav er en 

udfordring, men CG Jensen er på 

forkant med udviklingen

Boligforeningen AAB står bag op-

førelsen af 62 familieboliger i Sten-

løse Syd. Efter et EU-udbud er CG 

Jensen valgt som totalentreprenør. 

CG Jensen har stor erfaring inden for 

bæredygtigt byggeri, bl.a. med fokus 

på energi- og ressourcebesparelser 

gennem design og materialevalg. 

Det betyder bl.a., at husene isoleres 

yderligere, og at der etableres ven-

tilationsanlæg med varmevinding. 

I tilbudsprocessen tilbød CG Jensen 

yderligere ressourcebesparende 

og miljøvenlige løsninger inden for 

materialevalg og energiløsninger. 

- Når vi byder på denne type byg-

gerier, vægter både økonomi og 

miljø. Heldigvis hænger de to ting 

ofte sammen. Mange miljøforhold 

som eksempelvis brug af regnvand 

har også en driftsmæssig betydning, 

siger Jan Johansen, divisionschef 

hos CG Jensen.

Offentligt udbud kan både gene-

rere øget efterspørgsel og 

innovation 

CG Jensen kan generelt mærke en 

stigning i interessen for bæredygtigt 

byggeri, især hos de offentlige ud-

bydere. Og virksomhedens erfaring 



JO MERE EFTERSPØRGSEL DER ER PÅ 
DET BÆREDYGTIGE BYGGERI, DES MERE 

MOTIVERES VI TIL AT ARBEJDE MED 
MILJØOPTIMERINGER.

Jan Johansen, Divisionschef, CG Jensen

CG Jensen har oplevet 
en række fordele ved 
offentlige grønne ind-
køb:

•  De offentlige byggerier giver 

volumen i omsætningen.

•  Offentlige, bæredygtige byg-

gerier driver en udvikling, 

hvor også private byggerier 

bliver mere miljøvenlige. 

CG Jensen kan udnytte sine 

erfaringer og referencer fra 

det offentlige på det private 

marked.

•  Det giver en konkurrenc-

efordel at kunne dokumen-

tere, at man lever op til de 

offentlige krav til miljøperfo-

mance.

 

inden for bæredygtig byggeri har 

gjort, at de har modtaget et stigende 

antal opgaver, hovedsageligt fra det 

offentlige, hvor krav til bæredyg-

tighed indgår i udbuddene. 

CG Jensen forventer, at også det 

private marked i højere grad vil 

begynde at efterspørge bæredygtigt 

byggeri– noget, som det det of-

fentlige fokus kan være med til at 

sætte i gang. 

- Jo mere efterspørgsel der er på det 

bæredygtige byggeri, des mere mo-

tiveres vi til at arbejde med miljøop-

timeringer, fortæller Jan Johansen 

og tilføjer:

- Især totalentreprise-projekterne 

giver mulighed for dette, da de 

ofte giver frie tøjler i forhold til at 

integrere innovative og grønne løs-

ninger i byggeprocesserne. Det giver 

anledning til at tænke ud af boksen.

Øget omsætning og et tilskud til 

den grønne konkurrenceevne

Byggeriet i Stenløse Syd har givet CG 

Jensen et skub i den rigtige retning. 

Med en kontraktsum på 64 millioner 

kr. udgør beløbet en god andel af 

virksomhedens omsætning i de 1½ 

år, hvor byggeriet har stået på. 

Udover den umiddelbare gevinst i 

form af omsætning har CG Jensen 

også gavn af den erfaring og omtale, 



som Stenløse Syd-projektet har givet 

dem. Nu kan virksomheden eksem-

pelvis lettere dokumentere, at de 

kan leve op til de høje miljøkrav, og 

det giver dem en konkurrencefordel. 

Det specifikke byggeri i Stenløse Syd 

gav en lavere overskudsgrad end 

konventionelle byggerier, da der 

UDOVER DEN UMIDDELBARE GEVINST 
I FORM AF OMSÆTNING HAR CG JENSEN 
OGSÅ GAVN AF DEN ERFARING 
OG OMTALE, SOM STENLØSE SYD-
PROJEKTET HAR GIVET DEM. NU KAN 
VIRKSOMHEDEN EKSEMPELVIS LETTERE 
DOKUMENTERE, AT DE KAN LEVE OP TIL 
DE HØJE MILJØKRAV, OG DET GIVER DEM 
EN KONKURRENCEFORDEL.

Kort om CG Jensen

CG Jensen er en mellemstor virksomhed, der udfører anlægsopgaver i 

form af fag-, hoved- og totalentrepriser. CG Jensen er en erfaren virk-

somhed inden for bæredygtigt byggeri med særligt fokus på energi- og 

ressourcebesparelser. 

CG Jensen har siden sin opstart i 2008 haft fokus på miljø, og i 2009 blev 

virksomheden ISO 14001-certificeret. Virksomhedens etiske retningslin-

jer inkluderer også en miljøpolitik, hvoraf det fremgår, at virksomheden 

tilstræber at stille krav til deres indsats, der ligger over den gældende 

lovgivning. De stiller ligeledes krav til deres samarbejdspartnere og 

leverandører om at respektere og efterleve denne miljøpolitik. Udover at 

efterleve kundernes eventuelle miljøkrav, vejleder CG Jensen kunderne i 

mulighederne for miljøforbedrende alternativer. 

Fra sin opstart i 2008 til 2012 har CG Jensen fordoblet omsætningen. 

Virksomheden har hovedkontor i Glostrup samt regionskontorer i 

Odense og Lystrup.

Antal ansatte: 263

Omsætning i 2012: 691,7 mio. kr.

Overskudsgrad: 2 pct.

skulle indarbejdes nye procedurer 

vedrørende miljøvenlige byggerier. 

Til gengæld forventer man hos CG 

Jensen, at miljøvenlige byggerier 

fremadrettet vil give den samme 

overskudsgrad som andre byggerier, 

når procedurerne er blevet mere 

indarbejdet. 

CG Jensen arbejder mere og mere 

målrettet på at udvikle deres byg-

geri og ydelser i en bæredygtig 

retning, hvor man bl.a. overvejer 

at se på livscyklusvurderinger af 

de anvendte materialer. Mange af 

disse tiltag er dog i opstartsfasen, 

og det er tydeligt for CG Jensen, at 

en stigende efterspørgsel for alvor 

vil sætte skub i den grønne udvikling 

– ikke bare hos dem, men i bygge-

branchen generelt. 
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HOSPITALSUDSTYR

7

ET ØNSKE OM AT VÆRE 
PROAKTIV DRIVER 
DEN GRØNNE 
INNOVATIONSPROCES

Ambu, som producerer udstyr til hospitaler og ambulancer, har en 

meget klar forventning om, at ftalatfrit hospitalsudstyr er vejen til 

konkurrencefordele i hospitalssektoren. Danske Regioner bekræfter, 

at de i udbuddene stiller stigende krav til produkters miljø-

egenskaber.

Business cases for offentlige grønne indkøb er en serie af syv cases, der formidler eksempler på offentlige indkøbs 

bidrag til grøn omstilling i samfundet. Fokus er på de grønne indkøbs effekter hos leverandørerne inden for vækst,  

jobskabelse, innovation, eksport og markedsføringsmuligheder
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DET ER AMBUS FORVENTNING, AT 
INDFØRELSE AF ET FTALAT-FRIT 
PRODUKT VIL ØGE VIRKSOMHEDENS 
OMSÆTNING – SOM OMVENDT VIL 
VÆRE FALDENDE, HVIS AMBU IKKE 
PRODUKTUDVIKLER.

PVC har siden 1960’erne været et 

almindeligt anvendt materiale 

til at fremstille udstyr til 

hospitalssektoren, og næsten 30 

pct. af alt plastbaseret medicinsk 

udstyr er i dag lavet af PVC. 

Det er især beholdere og 

slanger, der bliver produceret af 

plastmaterialet, og for at sikre, at 

det er blødt og fleksibelt, tilsættes 

ftalater, som blødgører plasten. 

Ftalat-frit produkt vil øge Ambus 

omsætning

I regionernes offentlige indkøb til 

hospitalssektoren er man begyndt 

at fokusere på indkøb af ftalat-frie 

produkter. Virksomheden Ambu er 

bevidst om tendenserne og ønsker 

at være på forkant med udviklingen. 

De har derfor netop færdigudviklet 

en ftalat-fri larynx-maske, som kan 

anvendes i anæstesien. 

Ambu har udviklet en business 

case på deres ftalat-frie produkt, 

der viser de fordele, de forventer at 

opnå globalt. Udviklingsscenariet 

for det miljøvenlige produkt er 

sammenholdt med et scenarie, hvor 

Ambu fortsætter med det hidtidige 

sortiment. 

Det er Ambus forventning, at 

indførelse af et ftalat-frit produkt 

vil øge virksomhedens omsætning 

– som omvendt vil være faldende, 

hvis Ambu ikke produktudvikler, 

da markedets efterspørgsel af 

produkter med ftalat vil aftage. 



FORRENTNINGEN AF INVESTERINGEN I 
PRODUKTERNE ER BEREGNET 

TIL 46 PCT. OVER 4 ÅR. 
AMBU FORVENTER GENERELT ET ØGET 

SALG SAMT EN 
MARKEDSFØRINGSFORDEL.

Ambu forventer en 
række fordele ved 
regionernes grønne 
indkøb:

•  En stigende omsætning 

frem for en faldende.

•  Stigende fortjeneste. 

•  Forrentningen af investerin-

gen i produkterne er bereg-

net til 46 pct. over 4 år.

•  Virksomheden forventer 

generelt et øget salg samt 

en markedsføringsfordel.

 

Ambu vurderer, at salget for de 

ftalat-frie produkter vil stige 

med 2 pct., og at fortjenesten 

vil være 9 pct. i år 2012-2013. 

I det efterfølgende år er det 

forventningen, at salget vil stige 

med 10 pct., og at fortjenesten vil 

være 15 pct. Tilbagebetalingstiden 

for investeringerne i 

udviklingsprocessen beregnes på 

den måde til at være 5 måneder. 

Forrentningen af investeringen i 

produkterne er beregnet til 46 pct. 

over 4 år. Virksomheden forventer 

generelt et øget salg samt en 

markedsføringsfordel.

Der er allerede efterspørgsel 

efter produkterne

Ambu har allerede oplevet udbuds-

processer, hvor den nyudviklede 

maske kunne have givet en 

konkurrencefordel.

- Ved det seneste udbud af larynx-

masker til Region Hovedstaden var 

der i udbudsmaterialet et ønske 

om ftalat-frie produkter. Det var 

ikke et krav. Da vores nye produkt 

først er kommercielt klart om et par 

måneder, endte vi desværre med at 

tabe opgaven til et konkurrerende 

produkt med ftalat, fortæller Lars 

Nilaus, Vice President of Corporate 

Marketing, Ambu.

- Jeg er overbevist om, at vi havde 

vundet udbuddet, som vi indtil for 

nylig var leverandør på, hvis vores 

larynx-maske allerede nu havde 

været ftalat-fri. Det havde lige netop 

givet os den fordel, der havde gjort 

vores produkt til vinderen.

Stigende krav til produkters 

miljøegenskaber i regionernes 

udbud

Danske Regioner bekræfter, at 

ftalat-frie produkter vil være vejen 

til en konkurrencefordel. Det 

understreges dog, at ftalat-frie 

produkter kun vinder et udbud, hvis 

de overholder udbuddenes strenge 

kvalitetskrav. 



- Der er stigende krav til produkters 

miljøegenskaber i udbuddene 

fra regionerne, og der bliver 

fremadrettet stillet krav om bl.a. 

ftalatfrie produkter. Det er mere 

i fokus end tidligere. Hensynet til 

patientens og medarbejdernes 

sikkerhed vejer dog højest, dernæst 

pris og miljø, udtaler Jan Arnoldi, 

konsulent i Danske Regioner.

Jan Arnoldi forventer en udvikling, 

hvor et ftalat-frit produkt bliver et 

tildelingskriterium. Det betyder, 

at produktet først skal opfylde en 

række ultimative krav på kvalitet 

og funktion, og at der efterfølgende 

scores på bl.a. miljø og pris.

- Det er en rigtig god idé for et firma 

som Ambu at være first mover på 

det her område; det kan give dem 

konkurrencefordele, vurderer Jan 

Arnoldi. 

Det globale marked for ftalat-

frie produkter er med til drive 

udviklingen

I Danmark bliver udviklingen i køb 

af ftalatfrie hospitalsprodukter 

primært drevet af regionerne, som 

har et formaliseret samarbejde 

omkring fastsættelse af miljøkrav 

i udbuddene. Deres indsats spejler 

en generel udvikling i Europa.

I 2010 indførte EU nye krav til 

ftalatholdige medicinske produkter, 

der stillede skærpede krav til 

anvendelsen og dokumentationen, 

hvis produktet anvendes til gravide, 

ammende eller børn. Fremadrettet 

er der lagt op til, at ftalater skal 

mærkes på alle produkter for 

at højne sundhedspersonalets 

opmærksomhed på indholdet.

I Frankrig er lovgiverne gået et 

skridt videre. Fra juli 2015 vil 

der være forbud mod ftalat i 

Tre gode råd fra Ole Markersen, R&D Manager, 
Ambu:

•  Miljøarbejdet skal forankres hos topledelsen.

•  Miljøtiltag, som hurtigt tjenes hjem, kan let implementeres.

•  Det er vigtigt med gode relationer i leverandørkæden, hvis ændringer 

skal gennemføres.

DER ER STIGENDE KRAV TIL PRODUK-
TERS MILJØEGENSKABER I UDBUDDENE 
FRA REGIONERNE, OG DER BLIVER 
FREMADRETTET STILLET KRAV OM BL.A. 
FTALATFRIE PRODUKTER.
Jan Arnoldi, konsulent i Danske Regioner

JEG ER OVERBEVIST OM, AT VI HAVDE 
VUNDET UDBUDDET, SOM VI INDTIL FOR 

NYLIG VAR LEVERANDØR PÅ, 
HVIS VORES LARYNX-MASKE ALLEREDE 

NU HAVDE VÆRET FTALAT-FRI. 
DET HAVDE LIGE NETOP GIVET OS DEN 

FORDEL, DER HAVDE GJORT VORES 
PRODUKT TIL VINDEREN.

Lars Nilaus, Vice President, Ambu



Kort om Ambu

Siden 1937 har Ambu skabt løsninger til hospitaler, klinikker og 

ambulancetjenester verden over. Ambus udstyr tæller opfindelsen af 

den første ventilationspose, velansete EKG-elektroder og aScopeTM - 

verdens første fleksible videoskop til engangsbrug.

 

Ambu er en global virksomhed med hovedsæde i Danmark og godt 2.250 

ansatte i Europa, Nordamerika, Asien og i Stillehavsområdet.

 

Omsætning i 2012: 1.045 mio. kr.

plastslanger på børne- og barsels-

afdelinger samt på neonatal. 

Samtidig lægger loven op til at 

indføre et generelt forbud i Frankrig 

mod tre specifikke ftalater i alt 

hospitalsudstyr, såfremt der findes 

kvalitetsmæssigt acceptable 

alternativer.

Det er denne globale udvikling, 

Ambu ønsker at imødekomme.

- Ud over udviklingen i Frankrig ser 

vi et vigtigt marked i bl.a. Sverige, 

fortæller Lars Nilaus fra Ambu.

- I udbuddene i Sverige er ftalat-

frie produkter altid et ønske og i 

nogle dele af landet et decideret 

krav. De udbud bliver vi nu 

konkurrencedygtige på.

Ambu opprioriterer CSR på 

ledelsesniveau

Hos Ambu er man så overbevist om, 

at der er god forretning i at agere 

miljøvenligt og socialt ansvarligt, at 

CSR er forankret på direktørniveau. 

Det har bl.a. resulteret i et øget 

fokus på miljøpåvirkninger i 

leverandørkæden, og Ambu gør en 

række tiltag for at samarbejde med 

leverandørerne om forbedrede 

miljøforhold. Udviklingen af 

det ftalat-frie produkt, som 

snart sendes på markedet, 

skete i tæt samarbejde med 

underleverandørerne. På den 

måde er der grobund for, at Ambus 

miljøtiltag spreder sig til andre dele 

af industrien.

DET ER EN RIGTIG GOD IDÉ FOR ET FIR-
MA SOM AMBU AT VÆRE FIRST MOVER 
PÅ DET HER OMRÅDE; DET KAN GIVE DEM 
KONKURRENCEFORDELE.
Jan Arnoldi, konsulent i Danske Regioner



Business cases for grønne indkøb er finansieret af Miljøstyrelsen og udarbejdet af PlanMiljø ApS og Operate A/S. 

Layout er udviklet af DesignKonsortiet.

Case 1:   Spildevandsanlæg – Salget af et spildevandsanlæg til Flyvestation Karup åbnede et eksportvindue til England

Case 2:   Varmepumper – En udgift blev til en indtægt, da Hedensted Kommune valgte Cronborgs Recool-teknologi

Case 3:   Rengøring – Et rengøringsudbud fik fire vindere: Viima, Lolland Kommune, miljøet og medarbejderne

Case 4:   Byggeri – De offentlige grønne indkøb giver visuelle showcases i det offentlige rum

Case 5:   Møbler – Møbelvirksomhed er blevet eneleverandør på en fælleskommunal indkøbsaftale

Case 6:   Byggeri – Egedal Kommunes miljøkrav til byggerier i ny bydel baner vej for mere bæredygtigt byggeri.

Case 7:   Hospitalsudstyr – Et ønske om at være proaktiv driver den grønne innovationsproces

 

www.mst.dk/baeredygtigeindkoeb_cases

Vil du vide mere om bæredygtige indkøb, se www.ansvarligeindkob.dk

Maj 2013 




