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Dette er grønne offentlige indkøb 
Hvis du arbejder med offentlige indkøb, arbejder du med et kraftfuldt værktøj til at føre markedet i 
en grøn retning, mindske miljøbelastningen og spare penge på samme tid.  
 
Grønne offentlige indkøb (GPP) omfatter indkøb af alt fra moderne elbiler, energibesparende 
pærer, FSC-mærket træ, energieffektivt it-udstyr til fair-trade kaffe og meget mere. Men det kan 
også være at købe kvalitetsprodukter med lang levetid og benytte tjenester, der har bruger nye og 
mere miljøvenlige metoder som fx rengøring med mikrofiber. 
 
Ideen er ganske enkelt at opstille miljøkriterier for de påkrævede varer og tjenesteydelser og lade 
leverandørerne konkurrere om at finde de bedste og mest miljøvenlige løsninger, der opfylder dine 
behov. 
 
 

Potentialet 
Offentlige indkøb i EU udgør 2.000 mia. euro om året. 2.000 mia. euro er mange penge. Som 
offentlig indkøber råder du over en del af disse penge. Med så stor en indkøbsvolumen er der 
mulighed for at gøre en reel forskel for miljøet samtidig med at du sparer penge - idet der kan 
opnås resultater på begge områder samtidig.  
 
Øvelse  
Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 
 

Miljø, profit, personer 

Miljøfordele, penge sparet og sociale aspekter eller miljø, profit og personer er de tre områder, 
man normalt taler om, når det drejer sig om fordelene ved grønne indkøb. Begynd med at spørge 
jer selv som offentlige indkøbere, hvad I finder mest relevant?  
 

Miljø 

Der er oplagte muligheder og fordele set ud fra et miljømæssigt synspunkt. Mindre udslip af 
drivhusgasser, lavere niveauer af farlige kemikalier, mindre vandforbrug osv., som alt sammen vil 
gavne vores liv i det lange løb.  
 
Blot for at nævne et par eksempler fra EU-regionen. 
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Hvis alle it-indkøbere i Europa fulgte frontløbernes eksempel og indkøbte de mest effektive it-
produkter, som er til rådighed, ville energiforbruget blive reduceret med omkring 30 terawatt/time - 
hvilket nogenlunde svarer til el-forbruget i 7,5 millioner villaer. 
 
En omlægning til 75 % økologiske fødevarer i den offentlige cateringsektor i Danmark vil øge det 
økologisk dyrkede areal med omkring 20.000 ha og beskytte ca. 30 mia. liter grundvand for mødet 
med pesticider. 
 
CO2-emissionen ville blive reduceret med 15 mio. tons om året, hvis hele EU indførte de samme 
kriterier for energieffektivitet til belysning og kontorudstyr som den finske by Turku, der har 
reduceret elforbruget med 50 %. 
 

Profit 

Vinderne af den globale konkurrence vil være de lande og virksomheder, der forstår at udnytte 
ressourcerne mere effektivt. 
 
Når det handler om at spare penge, er der også et stort potentiale i grønne offentlige indkøb. 
Uanset om du ser på det på et lokalt, nationalt eller EU-plan, er der penge at spare. Lad os se på 
nogle eksempler her.  
 
Øvelse  
Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 
 
Eksempel: Der kan spares 40 mio. euro om året ved at udskifte den gamle belysning med en ny type.  
Spørgsmål: EU /land /by /handling? 
Svar: Land, alle skoler i Sverige, resultatet svarer til den samlede årsløn for 1.029 pædagoger eller 
prisen på 38 mio. kantinefrokoster. 
 
Eksempel: 20 % CO2-besparelse og en potentiel økonomisk besparelse på 25 % ved at optimere 
bilparken og indfase elbiler. 
Spørgsmål: EU /land /region /by /handling? 
Svar: Region, Fredericia Kommune i Danmark  
 
Eksempel: Mellem 2004 og 2007 blev der sparet 44 mio. euro gennem et Eco Buy-program. 
Spørgsmål: EU /land /region /by /handling? 
Svar: Byen Wien  
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Det gode ved disse eksempler er, at de viser, hvordan du kan bevise og beregne fordele. Årligt, 
periodisk, samlet eller pr. specifik enhed.  
 
 

Personer 

Sociale aspekter kan være det vanskeligste potentiale at omdanne til tal, men det betyder ikke, at 
disse ydelser ikke eksisterer eller ikke tæller. Du er bare nødt til at arbejde med dem på en anden 
måde. 
 
Ved at bygge en Svanemærket børnehave (det officielle miljømærke i de nordiske lande) sparede 
Odense Kommune penge på energi og opnåede et langt bedre indeklima for børn og personale. 
En konkret effekt af det optimerede indeklima er, at en af børnehavens pædagoger, der har lidt 
meget af astma, ikke længere behøver at tage medicin, når hun er på arbejde. 
 
Albertslund Kommune fandt i samarbejde med deres skilteproducent en ny lim til skilte. Med den 
nye lim kan skilte monteres og fjernes ved hjælp af varme, og kommunen kan undgå at bruge 
opløsningsmidler, der er skadelige for miljøet og arbejdsmiljøet. Medarbejderne undgår kontakt 
med organiske opløsningsmidler, der blandt andet indeholder xylen. 
 
Selskabet Telge AB, der ejes af Södertälje Kommune i Sverige, har indgået en kontrakt, der 
indeholder klausuler om social ansvarlighed. Kontrakten forpligtede den vindende leverandør, til at 
ansætte et antal personer på særlige vilkår. I praksis var klausulen i kontrakten en vej til at ansætte 
langtidsledige og nyankommne flygtninge. Södertälje by kan sammen med et netværk af 
virksomheder, som er en del af Telge AB bestille tjenester gennem kontrakten.  
 
Alle svenske regioner og amter samarbejder for at bruge enslydende sociale kriterier i deres 
indkøb og også dele resultaterne fra opfølgningen. Ved hjælp af en risikoanalyse blev en række 
produktkategorier udvalgt, som det er særligt vigtigt at følge op på. Disse produkter omfatter 
lægemidler, it, instrumenter og medicinske produkter i rustfrit stål, kirurgiske engangsartikler, 
handsker, beklædning og tekstiler, og de produceres hovedsagelig i Syd- og Østasien. 
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Organisation og indkøbspolitik 
Grønne offentlige indkøb kræver en effektiv inddragelse af og samarbejde mellem forskellige 
afdelinger og medarbejdere i en organisation, f.eks. samarbejde mellem indkøbs- og 
miljøafdelingen. Alt afhængig af hvad der udbydes er det naturligt også at inddrage fagpersonale 
inden for eksempelvis byggeri, it, fødevarer og energi.  
 
Desuden anses en høj grad af opbakning, støtte og engagement fra den administrative og politiske 
ledelse generelt for at være vigtige succesfaktorer for en effektiv udførelse af grønne offentlige 
indkøb. 
 
Mange offentlige myndigheder har valgt at vedtage en indkøbspolitik med grønne elementer, eller 
at integrere grønne indkøb i andre politikker såsom klimapolitikken eller en politik for bæredygtig 
udvikling.  
 
Formålet med indkøbspolitikken  
 

- At sætte ord på ambitionsniveauet i forhold til grønne indkøb  
- At afklare organiseringen og ansvarsfordelingen ved grønne indkøb 
- At beskrive principperne for organisationens indkøb, f.eks. organisationens prioritering af 

grønne indkøb  

Suppler med en handlingsplan 
Det er en god idé at supplere indkøbspolitikken med en handlingsplan, som du reviderer med 
jævne mellemrum. Den kan indeholde: 

- Beskrivelse af særlige indsatsområder 
- En oversigt over målsætning, initiativer og tidsfrister med navn på ansvarlig 

indkøber/koordinator  
- Plan for organisering, f.eks. gennem en koordinationsgruppe, der repræsenterer berørte 

medarbejdere eller indkøbere i organisationen og herunder metoder til at inddrage 
miljøafdelingen. Det er vigtigt for at sikre den brede opbakning 

- Kortlægning af indkøbene, så du får mulighed for at udpege de rette indsatsområder og 
opgøre og følge udviklingen i de grønne indkøb  

 

En politik om grønne offentlige indkøb skal rettes ind efter eventuelle eksisterende politikker og 
strategier og udvikles i samråd med nøgleaktører, såsom interne brugere, leverandører og 
ledelsen. Når en politik er på plads, skal en eller anden form for operationel implementeringsplan 
udarbejdes, som beskriver særlige opgaver, ansvar og en tidsplan. Politik og implementeringsplan 
bør videregives så bredt som muligt, især til de medarbejdere, som især er omfattet heraf. 
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Roller 
Grønne indkøb er ikke en enmandsopgave og du kan, som indkøber, med stor fordel involvere 
andre i arbejdet.  Mange kommuner har fx gode erfaringer med at etablere et samarbejde mellem 
indkøbsafdelingen og miljøafdelingen, så en miljøkyndig inddrage i udbuddene. Her beskriver vi, 
hvem du fx. kan involvere i arbejdet med grønne indkøb. 
 
Beslutningstagere  
Det er organisationens administrative eller politiske ledelse, der  træffer beslutning om indkøbs- og 
miljøpolitikker og derigennem fastlægger organisationens ambition for grønne indkøb, men det er 
indkøberne som i praksis fører politikken ud i livet. Som indkøber har du brug for politisk støtte til at 
prioritere grønne indkøb, fx fordi det undertiden kræver, at der træffes beslutning om at købe 
dyrere produkter for til gengæld at opnå større besparelser i driftsfasen. 
 
Miljø- og klimaansvarlige medarbejdere  
Hvis din organisation har egne miljø- og klimamedarbejdere, kan de være en vigtig ressource i 
arbejdet med grønne offentlige indkøb. De har et indgående kendskab til miljøområdet og dermed 
ofte også forudsætninger for at rådgive om produkters miljøbelastning og bedste praksis inden for 
grønne løsninger. De kan således bidrage med relevant viden i indkøbsprocessen. 
 
Samarbejd med miljøafdelingen, når du skal fastlægge grønne krav i udbudsmaterialet. De kan 
hjælpe dig med at prioritere mellem forskellige miljøaspekter og vejlede dig i at finde de rette 
kriterier. 
 
Indkøbere  

Som indkøber har du en central andel i, at indkøb rent faktisk bliver grønne. Men du behøver ikke 
at gøre det helt alene. Brug foruddefinerede kriterier og få hjælp fra eksperter internt i 
organisationen, f.eks. miljømedarbejdere, eller træk på eksterne eksperter som fx konsulenter og 
leverandører osv. Leverandørerne har typisk det bedste kendskab til produkternes miljøforhold og 
viden om ny og grønne teknologi. Du kan også involvere dig i indkøbsnetværk eller grønne 
netværk og derigennem trække på andres viden og erfaringer med grønne indkøb. Hvis din 
organisation fx vælger at tilslutte sig Miljøstyrelsens partnerskab for offentlige grønne indkøb 
(POGI) så vil du af den vej kunne trække på andres viden og erfaringer. Du kan se flere forslag til 
netværk her: 

http://www.ansvarligeindkob.dk/temaer/partnerskab.aspx 
 
Men selv med hjælp fra den miljømæssige ekspertise i eller uden for din organisation er det en stor 
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fordel, hvis du har en vis viden om grønne indkøb, herunder metoder, mulige kriterier, værktøjer og 
standarder, samt hvilke produkter og løsninger der er til rådighed for grønne indkøb. 

Konsulenter  
Der findes mange konsulenter, som kan rådgive om indkøb generelt samt om grønne indkøb. Det 
kan fx være inden for indkøb, jura, energieffektivitet eller andet med relation til indkøb og miljø. Der 
findes også i perioder forskellige muligheder for at søge om tilskud til arbejdet med grønne indkøb. 
I 2013 er det fx muligt at ansøge fødevarestyrelsen om tilskud til omlægning af offentlige 
storkøkkener til økologi. 
 
Leverandører  
At være i dialog med leverandørerne vil give dig god viden om markedet og dermed give dig 
muligheder for at forbedre dine grønne resultater. 
 
Leverandørerne er interesseret i at sælge varer og tjenester på det offentlige marked. Hold dem 
informeret om indkøb og opgaver, der sendes ud i licitation. Det er den bedste måde at give dem 
en god chance for at få oplysninger om, hvad der er nødvendigt for at levere attraktive produkter 
og tjenester. Og det vil give dig mere at vælge imellem i det lange løb. En dialog med markedet er 
vigtig, da de bedste tilbud skabes sammen, men vær opmærksom på, at offentlige indkøbere er 
forpligtet til at følge EU's indkøbsregler i forhold til markedsdialog. Det kommer vi ind på senere.  
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Lovgrundlag 
Rammerne for national lovgivning om offentlige indkøb udgøres af EU-direktiv 2004/18/EF og 
2004/17/EF. Direktiverne giver mere dybdegående oplysninger om muligheder for at indføre 
miljøhensyn i de tekniske specifikationer for udvælgelses- og tildelingskriterier samt 
ydelsesbestemmelser for offentlige indkøb.  
 
Alle juridiske principper, såsom ligebehandling, gennemsigtighed samt fri bevægelighed for varer, 
skal opfyldes i den offentlige indkøbsprocedure. De tager sigte på at opfylde to hovedopgaver: at 
tilskynde til en effektiv udnyttelse af penge og forhindre fortrinsbehandling eller korruption i indkøb. 
 
Der er også nationale rammer for grønne offentlige indkøb. Se figur nedenfor. 

 
Her kan man se, hvilke rammer der gælder for henholdsvis stat, kommuner og regioner. Statens 
skal overholde cirkulære om energieffektivisering og kommuner og regioner skal overholde 
politiske aftaler – alle tre dele betyder, at stat, kommuner og regioner skal købe ind efter 
Energistyrelsens indkøbsvejledning. Stat, kommuner og regioner skal desuden overholde 
bekendtgørelsen om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport som indebærer, at der skal 
medtages miljøkrav i offentlige udbud af køretøjer.  
 
Miljøbeskyttelsesloven betyder, at offentlige myndigheder skal medvirke til at værne om natur og 
miljø bl.a. gennem anlæg og drift af offentlige virksomheder samt ved indkøb og forbrug. Læs mere 
her: https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id= 13072 

 
Øvelse  
Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 

Stat

•Cirkulære om 

energieffektivisering i 

statens institutioner

•overholdes via 
Energistyrelsens 

indkøbsvejledning

Kommuner

•Politisk aftale mellem 

KL og Transport- og 

energiministeren

•overholdes via 
Energistyrelsens 

indkøbsvejledning

Regioner

•Politisk aftale mellem 

Danske regioner og 

Klima- og 
energiministeren

•overholdes via 

Energistyrelsens 

indkøbsvejledning
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Processen 
Der er meget, der kan betragtes og gøres både før og efter det egentlige indkøb. Grønne offentlige 
indkøb handler meget om at have et holistisk syn på de varer og tjenester, du køber. Det samme 
gælder selve udbudsprocessen. For at opnå den største påvirkning af dine beslutninger er du nødt 
at tænke på miljøforhold tidligt i processen, men også evaluere dine indkøb efterfølgende.  
 

Før indkøb 

Vurder din organisations behov grundigt, før du går i gang med at specificere produkter og 
miljøkrav. Begynd med at tænke et skridt tilbage: Det handler sjældent om at få et bestemt produkt, 
men om at få dækket et behov. F.eks. har I måske brug for en transportløsning i stedet for en bil 
og rent tøj i stedet for en vaskemaskine.  
 
Husk også at drøfte miljøhensyn med brugere, fageksperter og miljø- og energiansvarlige, når du 
forbereder udbuddet. 
 
Stil fx dig selv følgende spørgsmål, når du fastlægger dine behov og analyserer mulighederne i 
markedet:  
 
Definer behov 

• Kortlæg din aktuelle situation - kan du foretage ændringer i den måde, du bruger 
varen/tjenesteydelsen på i stedet for at købe nyt? Kan jeres nuværende produkter leve 
længere? 

• Kan I købe et andet produkt eller en service, der dækker samme behov på en mere 
ressourceeffektiv måde?  

• Hvad er dårligt og godt i den nuværende aftale, set ud fra en bæredygtighedsvinkel, hvis 
der allerede findes en aftale?  

• Undersøg, hvad brugeren har behov for, så du sikrer, at den nye aftale faktisk vil blive 
anvendt 

 
Analyser markedet  

• Spørg markedet, hvilke nye teknologier, der er tilgængelige, og hvilke grønne løsninger der 
vil matche brugerens behov? 

• Tjek at markedet kan honorere evt. miljøkrav  
• Gå i dialog med markedet om, hvordan du kan reducere den samlede pris for det ønskede 

produkt eller den ønskede tjenesteydelse for at sikre, at det ikke koster mere at købe 
bæredygtige produkter på lang sigt. 
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Indkøb 

Det er i denne fase, du udarbejder udbudsmaterialet. EU's udbudsdirektiver giver dig mulighed for 
at inkludere miljømæssige og sociale aspekter. Alle dine krav skal være knyttet til de varer eller 
tjenesteydelser, du køber. Det gennemgås senere på hvilke måde miljø og sociale aspekter kan 
inddrages.  
 
Overvej også om du kan benytte nogle af de udbudsformer, som giver mere rum for grønne og 
innovative løsninger. Se mere under afsnittet Metoder. 
 
 

Efter indkøb 

Når dine indkøb er afsluttet, skal du følge op på dem. Dette er et vigtigt element for at sikre, at 
leverandørerne leverer de grønne produkter, I har aftalt, ligesom det er vigtigt at sikre, at din 
organisation bruger aftalen.  
 
Opfølgning på gennemførelsen af kontrakten og brugen af den giver dig også uundværlig viden til 
næste indkøbsproces. Skal du stille mere ambitiøse miljøkrav eller ændre kontraktbestemmelserne 
næste gang eller kræve en anden form for dokumentation fra leverandøren?  
 
De oplysninger, du indsamler fra opfølgningen, kan også bruges til at opbygge viden til det næste 
indkøb - f.eks. hvor meget organisationen kan spare både økonomisk og miljømæssigt ved at 
vælge et livscyklusomkostningsperspektiv. 
 
Fortæl om resultaterne af indkøbet til andre dele af organisationen, så de ved, hvad der blev 
opnået, og bliver motiveret til at bakke op om flere grønne indkøb i fremtiden.  
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Metoder 
I det følgende gennemgås metoder til grønne offentlige indkøb. 
 
Dialog med markedet 

Få så mange som muligt med i diskussionen. At medtage så mange leverandører som muligt er en 
måde til at sikre, at du får mange forskellige tilbud, du kan vælge mellem.  
 
Markedsdialog er et værktøj, du kan bruge i forbindelse med, at du afklarer dine behov, og før du 
beslutter, hvordan og hvad der skal indkøbes. 
 
Ved at undersøge hvad der er tilgængeligt på markedet, og hvordan eksisterende løsninger kan 
tilpasses dine behov, kan en markedsdialog føre til innovative og miljøvenlige løsninger. 
 
Brug digitale platforme, som du og dine potentielle leverandører har adgang til, for at udsende 
ideer og stille spørgsmål. Digital markedsdialog er en god måde til at sikre gennemsigtighed for 
alle leverandører på markedet, selvom det lejlighedsvis kan være bedre at mødes personligt. At 
invitere leverandører til arrangementer om specifikke indkøbsspørgsmål kan også være en god 
måde til at nå den rigtige målgruppe. 
 
En markedsdialog eller -analyse kan give dig konkret viden om produkterne i en åben dialog med 
leverandørerne. Det hjælper dig med at afklare bl.a. følgende: 

• hvad markedet kan tilbyde af produkter/services med de funktioner, du ønsker 
• hvor mange leverandører der er på markedet 
• hvilke miljøkrav markedet er i stand til at honorere 
• om der er andre, mindre miljøbelastende måder/teknologier at løse behovet på 

 
I dit udbudsmateriale bør du spørge ind til områder, hvor  

• du forventer, at tilbudsgiver har oplysninger 
• der er branchestandarder for målinger 
• der er branchestandarder for, hvordan man angiver oplysningerne  

 
Det vil højst sandsynligt gøre din evaluering nemmere og mindske arbejdsbyrden for tilbudsgiver.  
 
At finde det rette ambitionsniveau  
Det grønne ambitionsniveau for indkøb af en vare eller tjenesteydelse skal være knyttet til 
mulighederne på markedet og leverandørernes formåen på miljøområdet.  
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Undersøg hvilken påvirkning et specifikt miljøkrav vil have på markedet - og sørg for, at du ikke 
udelukker for mange leverandører ved at fremsætte alt for strenge miljøkriterier. Hvis du under 
markedsdialogen opdager, at kun nogle få leverandører kan opfylde dine krav, kan kriterierne 
anvendes som tildelingskriterier i stedet for, og derved belønnes de bedste samtidig med, at der 
stadig er konkurrence i udbuddet. Husk dog at vægte miljøresultater højt, så de kan konkurrere 
med andre kvalitetsaspekter. 
 

Inddragelse af små og mellemstore virksomheder 

Informér om din organisations miljømål for offentlige indkøb. Udsend en forhåndsmeddelelse for at 
give god tid for nye og små nicheleverandører til at forberede deres eventuelle deltagelse. 
 
Udsend udbudsbekendtgørelsen så bredt du kan for at nå ud til nye leverandører. Prøv at finde 
nye kommunikationskanaler gennem centrale leverandørorganisationer eller andre indkøbere. 
Når du planlægger at indkøbe et produkt, skal du overveje, om dine kriterier er tilgængelige for 
små og mellemstore virksomheder. 
 
 
Skabe muligheder for små og mellemstore virksomhede r 
Varer og tjenesteydelser indkøbes ofte i store enheder, hvilket gør det vanskeligt for små og 
mellemstore virksomheder at opfylde de stillede krav. En løsning for små og mellemstore 
virksomheder kunne være at danne et konsortium og byde sammen. Ved at samarbejde kan små 
udbydere bl.a. øge deres sortiment, volumen og løse andre problemer på en mere effektiv måde – 
fx distributionen. 
 
Hvis du har fokus på små og mellemstore virksomheder, kan du f.eks. forberede mindre udbud og 
tale med SMV'er på lige fod med alle andre potentielle leverandører, før det faktiske udbud 
begynder. 
 
At tillade at visse miljømæssige kontraktbetingelser opfyldes i løbet af kontraktperioden i stedet for 
som et krav, der skal være opfyldt allerede ved kontraktindgåelse kan være en vej til at inkludere 
mindre leverandører. Et eksempel på dette kunne være at tillade at en tjenesteudbyder indfører et 
miljøledelsessystem eller -program i løbet af den første del af kontraktperioden. 
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Miljøkriterier 

Brug ikke ressourcer på at udvikle dine egne bæredygtighedskriterier. Det er spild af både tid og 
ressourcer. Der findes EU, nationale og andre udarbejdede kriterier, som kan anvendes i 
udbudsmaterialet. De findes til et stort antal produkter, især produkter med størst påvirkning på 
miljøet.  
 
Når mange indkøbere i hele EU anvender de samme miljøkrav, er det et stærkt signal til 
leverandørerne om, i hvilken retning de skal gå med hensyn til udviklingen af deres varer og 
tjenesteydelser. 
 
Begynd en indkøbsaktivitet med at identificere kilder til miljøkriterier for at gøre dine indkøb grønne. 
Spørgsmål, der skal besvares, er: 

• Er der EU, nationale eller andre færdige bæredygtighedskriterier til rådighed for den vare, 
du vil købe? Hvis det er tilfældet, betyder det, at de mest relevante 
bæredygtighedsaspekter allerede er omfattet af disse kriterier og ved at bruge dem, vil dine 
indkøb blive grønne. 

• Er disse kriterier egnede, eller skal jeg bruge yderligere bæredygtighedskriterier i 
udbudsmaterialet?  

 
Miljøkriterier skal være tydelige, kontrollerbare og begrundede og kan være rettet mod alle typer 
varer og tjenesteydelser. Brug nogle få kriterier med høj påvirkning, som du er i stand til at følge op 
på, i stedet for mange. Desuden skal kriterierne i bedste fald være baseret på en livscyklustilgang.  
Så se på miljøpåvirkninger i hele produktkæden, fra udvinding til produktion, anvendelse og 
bortskaffelse. Miljøkriterier kan f.eks. indebære en effektiv udnyttelse af ressourcer og anvendelse 
af mindre farlige materialer og kemikalier. 
 
EU – grønne indkøbskriterier 
Siden 2008 har Kommissionen udviklet fælles kriterier for grønne offentlige indkøb. Disse kriterier 
er regelmæssigt blevet opdateret og findes på ca. 20 forskellige områder, f.eks. it, byggeri, 
transport og fødevarer/kantineservice. 
 
EU's kriterier revideres ca. hvert 3-5. år. Udviklingen af kriterierne er en åben, løbende proces, der 
inddrager interessenter.  
 
På de produktområder, hvor der er krav for EU’s miljømærke Blomsten, udvikles EU's 
indkøbskriterier med udgangspunkt i dem. Indkøbskriterierne er dog målrettet den offentlige 
indkøber og tilpasset EU's marked med den rettesnor, at flere aktører på marked vil kunne 
honorere indkøbskriterierne (basis) end miljømærkekravene. 
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Anvendelse af fælles kriterier i offentlige indkøb i EU mindsker den administrative byrde for 
virksomheder og de dele af den offentlige administration, der gennemfører grønne offentlige 
indkøb. Hvis alle offentlige indkøbere bruger de samme kriterier for grønne offentlige indkøb som 
udgangspunkt, skal leverandørerne blot opfylde et sæt kriterier. Men måske er det vigtigste, at 
leverandørerne med de fælles EU kriterier ved, i hvilken retning de skal udvikle deres produkters 
miljøprofil, fordi der gælder de samme krav til alle offentlige indkøb i hele EU.  

EU-kriterierne er udviklet på to niveauer et basisniveau og et udvidet niveau. Basiskriterierne er 
velegnede til brug for en ordregivende myndighed i hele EU og tager højde for de væsentligste 
miljøpåvirkninger. De er beregnet til at blive brugt med minimal ekstra indsats til kontrol og 
minimale omkostninger. 

De udvidede kriterier er for dem, der ønsker at købe de mest miljøvenlige produkter, der findes på 
markedet. De kan kræve yderligere kontrol eller en lille stigning i omkostningerne i forhold til andre 
produkter med samme funktionalitet. 

EU-kriterierne kan hentes gratis på EU's hjemmeside for grønne offentlige indkøb, 
http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria _en.htm , og de kan indsættes i 
udbudsmaterialet. For hvert produktområde er der tekniske oplysninger og en vejledning til, 
hvordan man kontrollerer kravene og overvejer omkostningerne.  
 
I 2008 fastsatte EU et frivilligt mål om 50 % grønne indkøb, som Danmark blandt andre tilsluttede 
sig. Her er grønne indkøb forstået som brug af basiskriterierne for 10 definerede produktområder.  
 
Danmark - miljøkriterier 
I Danmark findes der ikke nationale grønne indkøbskriterier, men det betyder ikke, at der ikke er 
hjælp at hente.  
 
Den ansvarlige indkøber - udbudsportalen 
I Danmark er der på udbudsportalen.dk samlet miljø- og energikriterier, som kan bruges til 
inspiration, f.eks. hvis du skal udforme et udbud for et kommunalt indkøbsfællesskab eller egne 
udbud (lanceres september 2013). Kriterierne er (efter modellen for EU’s miljøkriterier) opdelt i 2 
niveauer – basis og udvidet – som i udgangspunktet afspejler toforskellige miljømæssige 
ambitionsniveauer.  
 

• Basiskriterier  
Basiskriterierne afspejler nationale vejledninger inden for indkøb af energiforbrugende 
produkter, bæredygtigt træ, person- og varebiler samt EU's basiskriterier for offentlige 
grønne indkøb. EU's basiskriterier kan du ifølge EU bruge, uden at det har væsentlige 
konsekvenser for produkternes pris og antal mulige leverandører.  
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Vurderingen er dog foretaget ud fra EU-markedet som helhed. Derfor anbefaler vi, at du 
altid tjekker, om kriterierne kan bruges på det danske marked. Det kan du gøre med en 
markedsanalyse eller ved at gå i dialog med leverandørerne.  
 

• Udvidede kriterier  
De udvidede kriterier afspejler EU’s udvidede kriterier til offentlige grønne indkøb. Ifølge EU 
dækker disse de miljømæssigt bedste produkter på markedet. Hvis du bruger de udvidede 
kriterier, anbefaler vi dig altid at foretage en markedsundersøgelse eller gå i dialog med 
leverandørerne. 

 
Kriterierne på udbudsportalen bygger på EU's kriterier for offentlige grønne indkøb og nationale 
vejledninger, f.eks. 

• Energistyrelsens Indkøbsvejledning 
• Naturstyrelsens vejledning for indkøb af lovligt og bæredygtigt træ  
• Trafikstyrelsens anbefalinger om indkøb af person- og varebiler  

 
Partnerskab for offentlige grønne indkøb 
Man kan også hente inspiration til miljøkriterier i offentlige indkøb ved at kigge på indkøbsmålene i 
Partnerskab for offentlige grønne indkøb – eller melde sig ind i partnerskabet. Her får man hjælp til 
at sætte relevante miljøkrav og mulighed for at erfaringsudveklse med andre offentlige 
myndigheder, der gerne vil gøre en ekstra indsats for miljøet gennem sine indkøb. Læs mere på 
partnerskabets hjemmeside: www.groenneindkoeb.dk   
 
Miljømærker 
Miljømærkekriterierne definerer den grønneste tredjedel af markedet. Brug miljømærkekriterier i 
udbudsmaterialet og hæv miljøambitionen. Du kan kræve, at produkterne lever op til kriterierne 
bag miljømærkning, og lade leverandørerne bruge miljømærkningscertifikater som dokumentation. 
Husk dog, at du altid skal acceptere en tilsvarende måde til at kontrollere overholdelsen af dine 
krav (såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten eller en prøvningsrapport fra et anerkendt 
organ). Hvis leverandørerne bruger et miljømærkecertifikat til at dokumentere, at de overholder 
kravene, så betyder det, at en tredjemand har kontrolleret, at produkterne opfylder kravene bag 
mærket.  
 
Husk kun at bruge de specifikationer i miljømærkekriterierne, der bidrager til at karakterisere 
kontraktgenstanden. Find kriterierne på www.ecolabel.dk . Du kan også bruge hjemmesiden som 
led i din markedsanalyse til at få overblik over, hvor mange miljømærkede produkter der er 
indenfor bestemte produktområder – det kan være afgørende for om markedet kan honorere de 
miljøkrav, du vil stille i dit udbud, og på hvilken måde du vil stille dem – som minimumskrav eller 
konkurrenceparametre.  
 
Hvilke miljømærker kan du eksempelvis læne dig op ad: 
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• Blomsten – EU’s miljømærke, etableret i 1992, baseret på videnskabelig dokumentation, 
tredjepartskontrol, 35 produktkategorier 

• Svanemærket - Nordisk, etableret i 1989, baseret på videnskabelig dokumentation, 
tredjepartskontrol, 63 produktkategorier 

• Blauer Engel - tysk, oprettet i 1978, baseret på videnskabelig dokumentation, 
tredjepartskontrol, 125 produktkategorier 

Udarbejdelse af dine egne kriterier  
Hvis du står overfor at skulle købe et produkt, der ikke er udarbejdet miljøkriterier, kan du også 
undersøge, om EU-miljømærket, Blomsten, det nordiske miljømærke, Svanen, eller det tyske 
miljømærke, Blauer Engel, eller lignende har udviklet miljømærkekriterier, som kan være nyttige. 
 
Men der er stadig produktområder, hvor der ikke er udviklet kriterier, og i disse tilfælde kan du 
være nødt til at udvikle dine egne kriterier for grønne offentlige indkøb til dit udbud. En god ting at 
huske er at fokusere på produkter, som i sig selv har en stor miljøpåvirkning eller som har en stor 
miljøpåvirkning fordi der indkøbes/forbruges et stort antal af denne type produkt. 
 
Naturligvis skal du sørge for, at dit ambitionsniveau er knyttet til mulighederne i den pågældende 
branche. Undersøg, hvilken påvirkning et bestemt miljøkrav kan have på markedet. Hvis du 
opdager, at kun nogle få leverandører kan opfylde kravene, kan du angive disse kriterier som 
tildelingskriterier i stedet for som mindstekrav. Som sidste trin kan du, hvis det er nødvendigt, 
sænke dit ambitionsniveau. 
 
Tænk på, når du undersøger markedet, hvordan det er muligt at udforme kravene, hvordan de kan 
dokumenteres, og hvordan der kan følges op efter underskrivelse af kontrakten. 
 
Krav, kriterier eller kontraktbestemmelser skal være: 

• Tilknyttet kontraktens emne 
• Relevante 
• Lovfæstede 
• Proportionelle 
• Kontrollerbare 
• Sikre lige behandling af leverandører 
• Mulige at styre og følge op på 
• Tydelige 

 
Øvelse  
Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 
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Kriterier for grønne offentlige indkøb i hver fase af indkøbsprocessen 

Offentlige udbud i EU er retligt forpligtet til at følge EU's udbudsdirektiver, 2004/17/EF og 
2004/18/EF. 
  
Ifølge direktiverne skal der tages miljøhensyn i forbindelse med licitation på linje med en række 
andre hensyn, såsom pris, kvalitet og levering. 
 
I praksis kan miljøspørgsmål indgå i alle faser af udbudsproceduren: 
  

• udbudsbekendtgørelsen 
• definere udbuddets krav 
• udvælgelse af tilbudsgivere - herunder eventuel udelukkelse af virksomheder fra udbuddet 
• evaluering af bud og tildeling af ordrer og 
• ydelsesbestemmelser 

  
Udbudsbekendtgørelse 
Udbudsbekendtgørelsen skal - sammen med andre oplysninger - også omfatte oplysninger om 
krav og ønsker til miljøforhold. 
 
Hovedpunkterne i de tekniske specifikationer, herunder miljøkrav, skal angives allerede i 
udbudsbekendtgørelsen. Når tildelingskriteriet er "det økonomisk mest fordelagtige tilbud" (se 
nedenfor) skal eventuelle miljømæssige delkriterier også præciseres, sammen med de andre 
delkriterier - medmindre det præciseres i udbudsmaterialet i stedet for. Til sidst kan det nævnes, at 
miljømæssige ydelsesbestemmelser skal offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen eller i 
specifikationerne. 
 
Prækvalifikation/udvælgelseskriterier 
Udvælgelseskriterier fokuserer på en tilbudsgivers evne til at opfylde den kontrakt, der udbydes. 
Ved vurdering af evnen til at gennemføre en kontrakt kan de ordregivende myndigheder tage 
hensyn til specifik erfaring og kompetence vedrørende miljømæssige aspekter, der er relevante for 
kontraktens gennemførelse. 
 
Miljøledelsessystemer kan anvendes som dokumentation for tilbudsgivers miljømæssige tekniske 
kapacitet, men kun ved udbud af bygge- og anlægsopgaver og tjenesteydelseskontrakter. 
Certificerede miljøledelsessystemer som fx EMAS eller ISO 14001 kan anvendes som 
dokumentation, men anden relevant dokumentation skal også accepteres. 
 
Det er muligt at udelukke tilbudsgiver fra at deltage i et udbud i de tilfælde, hvor der er blevet 
afsagt en endelig retskraftig dom, hvor tilbudsgiver er blevet dømt for en strafbar handling, der 
rejser tvivl om hans faglige hæderlighed. 
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Eksempel på udvælgelseskriterier  
Direktiverne indeholder en udtømmende liste over de former for dokumentation af en virksomheds 
tekniske kapacitet, der kan bruges. Blandt disse kan følgende i særlige tilfælde indeholde 
oplysninger om virksomhedens håndtering af miljøspørgsmål: 
  

• Har virksomheden erfaring med gennemførelse af miljøkontrakter? 
• Har virksomheden selv eller har den adgang til medarbejdere med de nødvendige 

uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer og erfaring i at håndtere de miljømæssige 
elementer i kontrakten? 

• Ejer virksomheden eller har den adgang til det nødvendige tekniske udstyr til 
miljøbeskyttelse? 

• Har virksomheden midler til at sikre kvaliteten af de miljømæssige aspekter af kontrakten 
(f.eks. adgang til relevante tekniske organer og foranstaltninger)? 

   
Miljømæssige kravspecifikationer 
Der kan frit oprettes miljøtekniske specifikationer, for så vidt at de er forbundet med 
udbuddet/knyttet til kontraktgenstanden og ikke fører til forskelsbehandling af potentielle 
tilbudsgivere. Der kan fastsættes krav for: 
  

• At opnå bedre miljøresultater end som fastlagt ved lov eller gældende standarder 
• Brug af visse specificerede produktionsprocesser 
• Brug af visse specificerede materialer  
• Miljøresultater svarende til miljømærkninger. 

  
Alle tekniske specifikationer skal være tilstrækkelig præcise, så tilbudsgiverne forstår nøjagtigt, 
hvad der kræves, og det er f.eks. ikke tilladt at kræve, at "... alle produkter skal have en lav 
miljøbelastning". De skal definere præcist, hvad der menes med "lav miljøpåvirkning" 
 
Betingelser for brug af miljømærkekriterier 
For at kunne bruge miljømærker i tekniske specifikationer skal visse betingelser være opfyldt:  
  

• De skal være egnet til at definere specifikationerne ved produktet eller tjenesteydelsen. Det 
betyder, at kun specifikationerne fra de miljømærker, der vedrører genstanden for 
kontrakten, kan anvendes. Hvis miljømærker indeholder kriterier relateret til den 
overordnede ledelse i den virksomhed, der fremstiller produktet eller tilbyder 
tjenesteydelsen, kan disse normalt ikke anvendes som tekniske specifikationer. 

• Kravene til miljømærkningen skal være baseret på videnskabelige oplysninger 
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• Kravene skal vedtages med en participatorisk tilgang og være tilgængelige for alle 
interesserede parter. 

  
Du kan ikke kræve, at tilbudsgivernes produkter er registreret under en bestemt 
miljømærkeordning, men du kan kræve, at varen eller tjenesteydelsen skal leve op til udvalgte 
kriterier bag miljømærkeordningen. I dette tilfælde kan leverandørerne bruge deres 
miljømærkningscertifikat som dokumentation for, at de overholder kravet. Husk dog, at du altid skal 
acceptere en anden relevant dokumentation (såsom teknisk dokumentation fra fabrikanten eller en 
prøvningsrapport fra et anerkendt organ).  
  
Tildeling af kontrakt/tildelingskriterier 
I tildelingsfasen vurderer den ordregivende myndighed kvaliteten af buddene og sammenligner 
omkostningerne. Når du evaluerer buddenes kvalitet, bruger du forudbestemte tildelingskriterier, 
der er offentliggjort på forhånd, for at afgøre hvilket bud der er det bedste.  
 
Under EU direktiverne om offentlige indkøb har du to muligheder: Du kan enten sammenligne bud 
på grundlag af den laveste pris, eller du kan vælge at tildele kontrakten til "det økonomisk mest 
fordelagtige bud" (MEAT), hvilket betyder, at andre tildelingskriterier end prisen vil blive taget i 
betragtning. 
 
Tildelingskriterier skal: 

• Have relation til genstanden for kontrakten 
• Have til formål at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud 
• Være i overensstemmelse med principperne i fællesskabsretten og princippet om ikke-

forskelsbehandling 
• Ikke åbne mulighed for ubegrænset valgfrihed 

 
Tildelingskriterierne skal også offentliggøres i udbudsbekendtgørelsen.  
 
kontraktbestemmelser 
De ordregivende myndigheder kan bruge kontraktbestemmelser til at inddrage miljøhensyn under 
kontraktens gennemførelse. Bestemmelserne skal være knyttet til de opgaver, der er nødvendige 
for produktion og levering af de varer eller tjenesteydelser, som er omfattet af kontrakten. 
 
Hvis en leverandør i forbindelse med en kontrakt skal investere i udvikling af et nyt produkt eller en 
ny serviceløsning løber han en større risiko, og i sådanne tilfælde vil det være bedst for 
leverandøren, hvis der er mulighed at forlænge kontrakten i f.eks. 2-3 år.  
 
Under gennemførelsesfasen er det vigtigt at sikre, at bestemmelserne i kontrakten overholdes. Det 
er muligt fx at fastsætte bestemmelser om løbende miljøforbedringer i kontraktperioden. Du kan 



www.balticgpp.eu 
 
 

 
 
 
 

 
 
 22 

f.eks. kræve, at leverandøren tilbyder miljøuddannelse til medarbejderne i løbet af kontraktens 
første år. Hvis der er sådanne bestemmeler eller andre særlige klausuler vedrørende 
gennemførelsesfasen, skal disse være anført i udbudsmaterialet. 
 
 

Sociale og etiske aspekter 

Udover miljøhensyn i offentlige indkøb er det også relevant at tage sociale og etiske hensyn. I det 
følgende gennemgås hvordan sådanne hensyn kan tages i udbudsprocessen og hvorfor.  
 
Social og etisk ansvarlighed i offentlige indkøb handler om at tage hensyn til fx et eller flere af 
følgende områder; beskæftigelsesmuligheder, ordentlige arbejdsforhold, overholdelse af sociale 
rettigheder og arbejdstagerrettigheder, menneskerettigheder, børnearbejde, tvangsarbejde, 
korruption, social dumping, social integration, lige muligheder, design, tilgængelighed for alle og 
bredere frivillig overholdelse af virksomhedernes sociale ansvar.  
 
Hvorfor foretage socialt og etisk ansvarlige offent lige indkøb?  
Et vigtigt bidrag til bæredygtig udvikling kan ske ved at inddrage sociale og etiske hensyn i 
offentlige indkøb. Når man lægger det samlede forbrug af varer og tjenesteydelser i den offentlige 
sektor sammen udgør offentlige indkøb i EU omkring 17 % af EU’s BNP. 
 
Købekraften i den offentlige sektor er derfor et godt værktøj til at fremme etisk og social ansvarlig 
produktion af varer og tjenesteydelser. Og den kan også bruges til at fremme andre sociale forhold 
som beskæftigelse, integration, tilgængelighed, design osv. Hvis offentlige enheder stiller sociale 
og etiske krav, motiverer de også private virksomheder til at tage ansvar. Desuden kan sociale og 
etiske offentlige indkøb bruges til at fremme den europæiske model, som er en vision, der 
kombinerer bæredygtig økonomisk vækst med bedre leve- og arbejdsvilkår.  
 
Hvordan kan offentlige indkøbere engagere sig i soc ialt og etisk ansvarlige indkøb  
Offentlige indkøbere har ikke den samme grad af frihed som indkøbere i private firmaer. Det 
betyder dog ikke, at sociale og etiske overvejelser ikke kan indgå i offentlige indkøb, men det skal 
ske i overensstemmelse med principperne i traktaten om Den Europæiske Union og 
udbudsdirektiverne.  
 
Hvis de offentlige indkøbere følger principperne om ligebehandling, gennemsigtighed og ikke-
diskrimination, kan de inddrage etiske overvejelser i visse faser af udbudsproceduren, afhængigt af 
varernes og/eller tjenesteydelsens type. Det er også vigtigt at bemærke, at offentlige indkøbere 
generelt, når de beskæftiger sig med sociale og etiske krav, kun kan stille krav i forbindelse med 
genstanden for kontrakten i modsætning til private organisationer, hvor der kan stilles samlede 
krav til leverandørernes adfærd.  
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Retsgrundlag for sociale og etiske offentlige indkø b 
Kontrakter, der er under tærsklen eller kun delvist er omfattet af EU's udbudsdirektiv, skal stadig 
overholde de generelle regler og principper i traktaten om Den Europæiske Union. Den 
Europæiske Unions Domstol har slået fast, at principperne om ligebehandling og gennemsigtighed, 
fri bevægelighed for varer, fri etableringsret og fri udveksling af tjenesteydelser også gælder for 
kontrakter under tærsklen i udbudsdirektivet.  
 
Sådan kommer du i gang  
Det er tilrådeligt, at beslutningen om at engagere sig i sociale og etiske indkøb er politisk og knyttet 
til engagement, ledelse og en klar strategi for, hvordan man kan nå målene. Det sender et klart 
signal til offentlige indkøbere og leverandører og viser, at de sociale og etiske krav vil blive 
gennemført og vare ved. Det vil give et incitament til at udvikle langsigtede procedurer, og det vil 
også fremme en social og etisk tankegang i forvaltningssystemerne for både offentlige indkøbere 
og leverandører, i modsætning til en kortsigtet og sporadisk indsats.     
 
Når det er sagt, kræver det grundlæggende planlægning og prioritering at omsætte en social og 
etisk offentlig indkøbsstrategi til praksis. Nogle organisationer har valgt en samlet strategi med 
generelle sociale og etiske krav til alle købte varer og tjenesteydelser. Andre har valgt at fokusere 
på deres største udgiftskategorier, områder med klare sociale og etiske påvirkninger eller områder, 
hvor sociale og etiske alternativer er let tilgængelige og ikke dyrere.  
 
Risiko- og konsekvensanalyse  
Risiko- og konsekvensanalyse er afgørende. Offentlige indkøbere skal derfor begynde med at 
fastslå, om der kunne være en negativ påvirkning fra udbudsbetingelserne, såsom f.eks. krav om 
hurtig levering, hvilket kan resultere i lange eller farlige arbejdstider for produktionsmedarbejderne.  
 
Offentlige indkøbere bør foretage markedsundersøgelser i løbet af fasen før indkøb med henblik 
på at afgøre, om der er etiske eller sociale risici forbundet med indkøbet og for at forhindre, at 
indkøbet utilsigtet bidrager til at fremme uetiske forhold i forsyningskæden.  
 
De ordregivende myndigheder bør også vurdere den potentielle positive påvirkning af at inkludere 
sociale og/eller etiske overvejelser i et køb. Det kunne for eksempel være krav om, at en 
leverandør tildeler lærlinge til udførelse af en servicekontrakt.      
 
Valg eller udelukkelse af leverandører  
Udvælgelseskriterier fokuserer på leverandørens evne til at opfylde kontrakten. De ordregivende 
myndigheder vurderer således i denne fase leverandørens samlede kapacitet. Udbudsdirektiverne 
indeholder to sæt regler for udvælgelse af leverandører, udelukkelseskriterierne og regler for 
teknisk og økonomisk kapacitet. Se tidligere gennemgang af udvælgelseskriterier. 
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Ydelsesbestemmelser  
Sociale og etiske krav kan indgå i kontraktens ydelsesbestemmelser (artikel 26 i udbudsdirektiv 
2004/17/EF). Offentlige indkøbere kan herved fastsætte sociale og etiske betingelser til 
produktionen af de specifikke købte varer. Offentlige indkøbere kan ikke stille overordnede etiske 
krav til leverandøren (kun til fremstillingen af selve det købte produkt), og de kan heller ikke 
forlange, at leverandøren opfylder kravene på udbudstidspunktet. De sociale og etiske krav skal 
først være opfyldt i kontraktperioden.     
          
Det er tilrådeligt at tilpasse ydelsesbestemmelserne efter internationalt anerkendte konventioner 
såsom ILO's kernekonventioner og/eller principperne i Global Compact-initiativet og kræve, at 
leverandøren følger og overholder dem - både i sine egne aktiviteter og underleverandørernes 
aktiviteter (i produktion/udførelse af de indkøbte tjenesteydelser eller varer). Bruger alle de samme 
internationalt anerkendte konventioner og aftaler vil det resultere i, at leverandører og 
underleverandører skal følge samme krav hos alle indkøbere. Desuden er aftalekonventionerne 
baseret på mange års forskning og internationalt samarbejde.   
 
De ordregivende myndigheder kan også vælge at fremme beskæftigelsen af f.eks. langtidsledige, 
flekstidsansatte eller andre marginaliserede grupper. De kan også fremme lærepladser eller 
elevpladser i offentlige kontrakter. Dette gøres via sociale kontraktbestemmelser. Kravene i 
bestemmelserne skal være direkte forbundet med opfyldelsen af kontrakten. Derfor kan de 
ordregivende myndigheder ikke kræve, at leverandøren inkluderer marginaliserede grupper eller 
lærlinge i alle sine aktiviteter, men de kan kræve, at leverandøren inkluderer et vist antal 
langtidsledige, f.eks. i forbindelse med udførelsen af den egentlige kontrakt.     
 
Kontraktstyring  
Dialog med hovedleverandøren spiller en central rolle i kontraktstyringen, og det overordnede mål 
bør være at arbejde hen imod stadigt mere etisk ansvarlige forhold i forsyningskæden. 
 
I de tilfælde hvor der er mistanke om manglende overholdelse af sociale og etiske krav i løbet af 
kontraktperioden, kan de ordregivende myndigheder bede hovedleverandøren om bevis for 
overholdelse af kravene i forsyningskæden. Dette bevis kan være i form af tredjepartsrevisioner 
eller relevante certifikater.  
 
Øvelse  
Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 
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Tilskynd til bedre resultater 

Fastsættelse af specifikke standarder og klare krav i et udbud er godt. Men det kan også have den 
bivirkning, at man aldrig når frem til leverandører med reelt innovative løsninger. Du skal også 
være opmærksom på at leverandørerne formentlig vil byde ind med varer, som lige netop opfylder 
det niveau, du kræver for derved at stå bedst muligt i priskonkurrencen. 
 
Hvis du i stedet for beder om "de bedst mulige" niveauer, resultater eller løsninger - vil det få 
leverandørerne til at konkurrere med sig selv og hinanden om at tilbyde de bedst mulige varer og 
tjenesteydelser med henblik på at vinde udbuddet. Ved ikke at være for specifik åbner du måske 
også dørene for leverandører, der har innovative løsninger til dit behov.  
 

Funktionskrav 

I stedet for at angive tekniske specifikationer – og mindstekrav, kan du fastsætte dine krav som 
funktionskrav. 
 
Det betyder, at du beskriver det behov, der skal opfyldes, de problemer, der skal løses eller 
produktets/ydelsens ønskede funktion i stedet for at beskrive de nøjagtige specifikationer for den 
løsning eller det produkt der skal leveres. 
 
Bed fx om en transportløsning fra A til B i stedet for at bede om en bil. Bed om et maksimalt niveau 
af CO2-emission i stedet for at definere en teknisk løsning, der kan opfylde dette kriterium. Det vil 
give leverandøren mulighed for at tilbyde nye innovative løsninger, som er mere miljøvenlige og 
energieffektive end en specifik efterspørgsel. 
 
Mulighed for nye løsninger på borgernes behov 
Hvis du giver dine leverandører frihed til at være innovative, kan det være en fordel for både 
forbrugere og din organisation. Den offentlige institution vil potentielt få et mere ressourceeffektivt 
produkt eller en mere ressourceeffektiv tjenesteydelse, og den private entreprenør vil få mulighed 
for at udføre opgaven på en måde, der passer til hans processer. Leverandøren får også mulighed 
for at styrke sine eksisterende løsninger. 
 
Med hensyn til grønne offentlige indkøb kan der være nogle minimumskrav, der skal opfyldes af 
leverandørerne. Ved at kombinere produktspecifikke minimumskrav, såsom funktionskrav eller 
specifikke kemikalier, som du ikke ønsker i produkterne, vil du udfordre markedet til at bidrage med 
mere innovative løsninger. 
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Øvelse  
Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 
 

I det lange løb 

Hvad koster det dig samlet set at indkøbe, eje og bortskaffe et produkt? Og hvad koster det for 
samfundet? Det er nemt at lave en tilbudsevaluering på laveste anskaffelsespris, men det er ikke 
altid, at det produkt, der har den laveste anskaffelsespris, også er det billigste produkt, hvis man 
indregner, hvad det samlet koster at anskaffe, eje og bortskaffe produktet/ydelsen. Ved at se på 
produktets samlede levetidsomkostninger, sikrer du, at det produkt, der samlet set er billigst vinder 
udbuddet.  
 
Vi har en tendens til at fokusere på anskaffelsesprisen, men det er altså ikke altid, at indkøb efter 
den laveste pris giver den billigste løsning set i produktets samlede levetid. Anskaffelsesprisen er 
ofte kun toppen af isbjerget, og de fleste virksomheder fokuserer udelukkende på toppen, når en 
indkøbsafdeling evalueres. Men det er det, der ligger under vandets overflade, der ofte 
repræsenterer størstedelen af de samlede omkostninger. Det er her, de egentlige besparelser eller 
den potentielle værdi ligger skjult. 
 
I et EU-udbud kan den ordregivende myndighed vælge at vurdere buddene på grundlag af 
anskaffelsesprisen alene, eller de kan benytte en totalomkostningstilgang. Det er altså ikke i strid 
med EU’s udbudsdirektiver at tilbudsevaluere på de samlede levetidsomkostninger. 
 
Der er mange forskellige udtryk, der anvendes for beregning af de samlede økonomiske 
omkostninger ved køb og brug af et produkt så som samlede totalomkostninger, 
levetidsomkostninger og livscyklusomkostninger (LCC). 
 

Totalomkostninger (TCO – total cost of ownership) 

Totalomkostninger tager kun højde for omkostningerne på ejerens side. Totalomkostninger er 
summen af indkøbsprisen for et produkt og omkostningerne ved anvendelse og bortskaffelse af 
produktet, herunder fx strømforbrug i hele produktets levetid. Totalomkostningerne for it-udstyr 
udgør summen af indkøbsprisen, det samlede energiforbrug, vedligeholdelsesomkostninger og 
serviceringsomkostninger. Beregninger af de samlede totalomkostninger omfatter kun de direkte 
økonomiske udgifter for ejeren af produktet. 
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Livscyklusomkostninger 

En livscyklusberegning dækker hele livscyklussen for et produkt, funktion eller tjenesteydelse, fra 
udvinding af råvarer eller generering af ressourcer til bortskaffelse /genanvendelse. Det omfatter 
de oprindelige investeringsomkostninger/den oprindelige indkøbspris samt drifts- og 
vedligeholdelsesomkostninger og andre relevante miljømæssige eksterne omkostninger. 
 
Livscyklusomkostninger omfatter følgende tre faser: 

• Inden brug (på grund af udvikling, produktion og indkøb) 
• Under brug (funktion med driftsomkostninger, servicering og brug af ressourcer som energi) 
• Efter brug (genbrug med bortskaffelse, genvinding eller salgsindtægter) 

 
De omkostninger, der skal tages i betragtning ved livscyklusomkostninger, omfatter ikke kun 
direkte økonomiske udgifter for ejeren af produktet, men kan også omfatte eksterne 
miljøomkostninger, hvis de kan værdisættes og efterprøves - f.eks. udledning af drivhusgas og 
andre forurenende stoffer og udgifter til bekæmpelse af klimaændringer. 
 
Der er udviklet en fælles EU-metode til beregning af livscyklusomkostninger for køretøjer. Du kan 
finde beregningsmetoden her: http://www.cleanvehicle.eu/?id=427 .  

 
Øvelse  
Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 
 

Hvornår skal man gøre hvad? 

Dialog med interessenter (fx brugere og markedet)  - du er nødt til at begynde med at analysere 
behovet og markedet, før du skriver dit udbud. Hvilke varer og ydelser er der på markedet, der kan 
opfylde dine behov? 
 
Få SMV'er til at deltage  - start en dialog under fasen før indkøb, organisér og tilpas udbuddet, så 
det er nemmere for små og mellemstore virksomheder at byde. 
 
Vælg udbudsmetode – Du skal tage stilling til, hvordan du vil udbyde opgaven fx om udbuddet 
skal udformes med funktionskrav – hvor du beskriver det behov, der skal dækkes - eller om du vil 
lave en detaljeret beskrivelse af det produkt/den ydelse, der skal leveres.  
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Vælg miljøkriterier  – uanset hvilken metode du vælger kan du have behov for at indsætte 
miljømæssige mindstekrav eller kriterier. 
 
Totalomkostninger/Livscyklusomkostninger  – du skal tage stillig til om tilbudsevalueringen skal 
baseres på laveste anskaffelsespris, totalprisen eller de samlede livscyklusomkostninger.  
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Fire udvalgte områder 
Fødevarer og kantineservice, transport og byggeri – populært kaldet bøf, bil og bolig - udgør 
tilsammen næsten 2/3 af de samledes miljø- og klimabelastninger i Østersølandene. Ved at sænke 
miljøbelastningen i offentlige indkøb på disse områder, kan der gøres en stor forskel for miljøet, og 
derfor er disse områder udvalgt som særlige indsatsområdet i Baltic GPP projektet. IT-sektoren er 
ligeledes valgt som særligt indsatsområde, idet forbruget af IT fortsat vokser og har en stigende 
betydning for landenes klimabelastning. 
 

Fødevarer og kantineservice 
Produktion og forbrug af fødevarer udgør mellem 22 % og 31 % af EU-landenes samlede 
påvirkning af miljøet i forhold til udledning af drivhusgasser. Den største enkelte kilde til udledning 
af drivhusgasser fra fødevareproduktionen stammer fra primærproduktionen, især landbruget. 
 
Den primære fødevareproduktion, betyder også udslip af bl.a. ammoniak til vand, som bidrager til 
overgødskning af naturarealer. Desuden bidrager brugen af sprøjtegifte, til branchens samlede 
miljøbelastning. 
 
Madaffald, som opstår i alle led af produktionskæden, udgør også et miljøproblem. Store, offentlige 
køkkener og restauranter i Norge, Sverige, Finland og Danmark kasserer til sammen det, der 
svarer til 18 kilo mad pr. person pr. år. 
 

Emner med høj prioritet 

• Vælg de mindst miljøbelastende råvarer  
• Reducer brug af energi, vand og skadelige stoffer samt produktion af affald og transport 
• Reducer madspild under opbevaring, madlavning, servering og spisning 

 

Før indkøb 

Behovsanalyse – og kortlægning af den eksisterende situation  
Du kan stille dig selv følgende spørgsmål: 

• Hvilke politikker, bestemmelser eller andet sætter retning for indkøb af kantineservice i 
vores organisation? Er der miljømæssige aspekter i dem? 

• Hvad er vores organisations strategi og mål for miljøområdet? Hvordan kan indkøb af 
kantineservice medvirke til at opfylde dem? 
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• Hvad indkøber vi allerede og i hvilke mængder (volumen /euro)? 
• Har vi tidligere anvendt miljøkriterier ved indkøb af kantineservice? 
• Serverer vi allerede klimavenlige, vegetariske eller økologiske fødevarer? 
• Har vores nuværende leverandør et miljøledelsessystem? 

Når det afgøres, hvilke produkter der skal begyndes med, så tænk på: 
• Miljøpåvirkninger 
• Klimapåvirkninger 
• Omkostninger 
• Tilgængelighed/markedssituation 
• Andre fordele og ulemper 

 
Lokalisering af den største påvirkning 
Kødprodukter har de største miljømæssige konsekvenser af alle fødevarer. Begynd med dem for 
at opnå de største miljømæssige fordele. Du kan således begrænse mange miljømæssige 
påvirkninger af cateringtjenesten, hvis du skærer ned på kødforbruget. Især rødt kød, såsom 
oksekød. 
 
Hvis det er økonomisk muligt, og hvis der er økologiske eller andre alternativer på markedet, så 
begynd her. Hvis ikke, kan du begynde med en anden produktgruppe og vende tilbage til 
kødprodukterne senere. Begynd med produkter, hvor grønne tiltag er nemme, billige eller gratis og 
mest effektive med hensyn til de miljømæssige fordele. 
 
En bedre menu 
Valget af fødevarer er den bedste måde at sikre et mere miljøvenligt køkken. For eksempel har 
kødprodukter de største miljømæssige påvirkninger af alle fødevarer, og du kan mindske 
miljøpåvirkningen fra kantineservicen alene ved at skære ned på kødforbruget. Især rødt kød, 
såsom oksekød. 
 
Du kan opnå et mere miljøvenligt køkken ved at vælge: 

• Mindre kød, især okse-, kalve- og lammekød 
• Flere grøntsager, gerne grove 
• Mere brød og korn, gerne fuldkornsvarianter 
• Mere sæsonbetonede fødevarer 
• Friske varer i stedet for færdigretter og frosne fødevarer 
• Mindre affald 
• Vand fra vandhanen i stedet for flaskevand 
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Når du ændrer kosten efter ovenstående principper, vil det samtidig være muligt at opnå en højere 
procentdel af økologiske fødevarer uden at øge budgettet. Københavns Kommune opnåede 75 % 
økologiske fødevarer uden at øge driftsudgifterne. Der blev foretaget visse investeringer i 
overgangsperioden, herunder udvikling af nye menuer og uddannelse af køkkenpersonale. 
 
Dialog med markedet  
Hvis din organisation ikke tidligere har haft miljømæssige mål for madindkøb og kantineservice, er 
det afgørende at kommunikere de nye mål i god tid til leverandørerne af fødevarer og 
kantineservice. Det er vigtigt at gennemføre en grundig undersøgelse af markedet – fx 
tilgængeligheden af økologiske fødevarer, der leveres i partier, som er relevante for offentlige 
storkøkkener - og af fødevareudbydere med miljøfokus. 
 
Fødevarestyrelsens økologiske spisemærkeordning samt forskellige miljømærker og 
miljøledelsessystemer kan være en nyttig kilde til oplysninger. 
 

Indkøb 

Opstilling af krav  
Her er et par eksempler på relevante miljøkrav: 

• Økologisk - Forøg mængden af økologiske fødevarer. Sæt krav om det økologiske 
spisemærke, enten i bronze, sølv eller guld. Bronzemærket bruges, når økologiandelen 
udgør 30-60 % af køkkenets samlede råvareindkøb. Sølv angiver 60-90 % og guld bruges 
af køkkener, hvor alle råvarer som udgangspunkt er økologiske. Sæt evt. krav om en 
udvikling, hvor målet er det økologiske spisemærke i guld. Se de nærmere regler her: 
www.økologisk-spisemærke.dk . 

• Årstidens fødevarer - Fastlæg minimumsandelen, og/eller tildel point for at anvende 
årstidens grøntsager, frugt, bær og fiskeprodukter. Bliv opdateret på den danske sæsons 
grøntsager, frugt og bær ved et kig i årstidskalenderen på Fødevarestyrelsens alt om kost 
hjemmeside: www.altomkost.dk . Tilføj evt. listen i udbud og kontraktbestemmelser. 

• Vegetarisk - Fastlæg et minimumskrav for vegetariske valgmuligheder. Der skal f.eks. være 
en vegetarisk- ret og pålægstype samt salattilbehør på menuen hver dag. 

• Reducer affald - Fastlæg en kontraktklausul, som kræver opfølgning på fødevarebaseret 
affald og udarbejdelse af et system for at reducere mængden af affald. Samme 
fremgangsmåde kan anvendes til reduktion af energi- og vandforbrug. 
 

Start med kun 1-3 kriterier. På denne måde vil du få erfaring, og du kan altid tilføje flere krav i de 
næste runder. Husk desuden at dokumentere dine oplevelser med anvendte kriterier osv., så du 
kan lære af dem. 
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Efter indkøb 

Vurder og evaluer, hvor godt kriterierne fungerede  
Kontroller at madspild kontinuerligt nedbringes i kontraktperioden. Leverandøren af 
kantineservicen bør have rutiner som løbende nedbringer madspild fra alle aktiviteter. Det er 
nødvendigt at samarbejde for at nå målet om at reducere madspild. De faktiske indkøbs- og 
organisatoriske rutiner såsom menuplanlægning kan kræve separate handlinger og dialog i 
kontraktperioden. 
 
Miljøkrav/-kriterier skal være specifikke nok til, at du kan vurdere dem.  
 
Mærkninger og certificeringer kan gøre det nemmere at vurdere dokumentationen. Desværre kan 
indkøberen ikke kræve, at produktet har en bestemt mærkning eller certificering. Indkøberen kan 
dog fremsætte de underliggende krav, som selvfølgelig skal være knyttet til genstanden for 
kontrakten. 
 

Byggeri 
Bygninger tegner sig for 42 % af det samlede energiforbrug i EU og 35 % af EU's 
drivhusgasemissioner. Andre vigtige miljøpåvirkninger fra byggeri er affaldsproduktion og brug af 
naturressourcer og kemikalier i byggematerialer. Bygge- og nedrivningsaktiviteter tegner sig for 
omkring 33 % af den årligt genererede mængde affald. 
 
På grund af den udbredte anvendelse af ressourcer og kemikalier i byggematerialer (beton, træ, 
glas, metal, plast osv.) og udledning af drivhusgas er det vigtigt, at denne sektor konstant 
stimuleres til at udvikle nye og innovative design, byggematerialer og teknologier. 
 

Emner med høj prioritet 

• Reducer energiforbruget i hele bygningens livscyklus - under opførelse, brug og nedrivning. 

• Giv mulighed for mere bæredygtige og innovative tilgange til byggeri ved at anvende 
livscyklusomkostningsberegninger, funktionskrav og partnerskabskonstruktioner. 

• Reducer andelen af farlige stoffer og materialer i bygninger og stil krav om en miljømæssigt 
forsvarlig affaldshåndtering under bygning og nedrivning. 
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Før indkøb 

Behovsanalyse  
Placering - Den faktiske placering af bygningen er meget vigtig for den samlede miljøpåvirkning, og 
det er afgørende at overveje placeringen i den tidlige fase af et projekt. Det kan omfatte adgang til 
offentlig transport eller hensyn, der skal tages i forbindelse med klimaændringer. 

Fokuser på lang levetid - I forbindelse med layoutet af et rum er det vigtigt, at projekteringen sikrer 
en fleksibel anvendelse for forskellige brugergrupper og nem tilpasning til eventuelle nye behov for 
at sikre den længst mulige levetid for en bygning. 

Fokuser på politisk opbakning - i modsætning til "normale" offentlige indkøb træffes 
investeringsbeslutninger om nye eller renoverede bygninger af politikere, og det er derfor 
nødvendigt at sikre politisk støtte til miljøambitioner. På grund af karakteren af offentlig 
budgetplanlægning kan det være en udfordring at få høje miljøambitioner med i byggeriet, idet 
mange offentlige kontrakter udvælges på grundlag af de laveste investeringsomkostninger uden 
fokus på driftsomkostninger over tid. 

Kommunikation med markedet  

Inspektion på stedet - For byggeprojekter er det almindeligt at invitere til en inspektion på et eller 
flere steder, hvis placeringen ikke er fastlagt. Det kan give input til det fysiske byggeri, såsom i 
hvilken retning en facade skal vende. 
 
Miljøkrav på et tidligt stadie - Valget af kontraktmodel er vigtigt i byggesektoren, og markedet kan 
give forslag til, hvilken model, der er bedst egnet, til et bestemt projekt. For projekterings- og 
opførelseskontrakter er det entreprenøren, der er ansvarlig for opfyldelse af kontrakten. De 
miljømæssige krav skal derfor indgå i den tidlige fase af disse kontrakttyper. For 
interaktionskontrakter har indkøberen mulighed for at følge op på miljøkravene gennem hele 
forløbet og ikke bare på forhånd. Men sidstnævnte kræver mere kompetence og en større indsats 
fra den offentlige indkøbers side i et længere tidsrum. 
 
Alle former for kommunikation - For at opnå god og miljøvenlig praksis samt innovative metoder 
handler det om at komme i dialog med markedet fx gennem markedsundersøgelser af 
eksisterende løsninger og miljøniveau, dialogkonference og møder på tomandshånd. 
 
Projekteringskonkurrencer - en god måde for byggeprojekter til at få input fra markedet om de mest 
innovative og miljøvenlige tilgange er gennem projektkonkurrencer. 
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Indkøb 

Opstilling af krav 
Resultater af markedsdialog - Husk at indarbejde nyttige oplysninger i dit udbud, der er indhentet 
gennem markedsdialogen. For eksempel vil det altid være relevant at anvende krav i forhold til 
energieffektivitet, farlige stoffer i byggematerialer og affald. 
 
Miljøkompetence - Det er også afgørende at inkludere krav til ingeniørens og entreprenørens 
miljømæssige kompetencer i projekterings- og opførelseskontrakter, for eksempel et 
miljøledelsessystem eller specifikke miljømæssige kompetencer. 
 
Materialer - Ved valg af materialer er det vigtigt at huske livscyklustilgangen og vælge materialer 
med lang levetid og mindst mulig brug af kemikalier og farlige stoffer. Du har størst mulighed for at 
tage højde for miljøpåvirkninger i et livscyklusperspektiv i de tidlige projekteringsstadier, fordi der 
på dette tidspunkt er flest åbne muligheder. 
 
Totalomkostninger - Det er vigtigt at se byggeprojektet ud fra et totalomkostningsperspektiv, da de 
indledende investeringsomkostninger i mange byggeprojekter kun tegner sig for omkring 20 % af 
de samlede omkostninger, især når energiforbruget og vedligeholdelsesomkostningerne tages i 
betragtning. Det kan være nyttigt at inddrage omkostninger, der dækker: 

• Samlede anlægsomkostninger 
• Årlige driftsudgifter 
• Årlige vedligeholdelsesomkostninger 
• Årlige beboer-personaleomkostninger 
• Omkostninger ved endt levetid 

 
EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne  
EU-direktivet om bygningers energimæssige ydeevne (EU-2002/91/EF) stiller krav om mere 
miljøvenlige bygninger i den nærmeste fremtid: 
 

• Alle nye bygninger skal være i overensstemmelse med passiv standard i 2015 
• Alle nye offentlige bygninger skal være næsten energineutrale i 2018 
• Alle nye bygninger skal være i overensstemmelse med standarden om næsten 

energineutralitet i 2020 
 
Standarder og klassifikationer 
Der er flere standarder og klassifikationer, som offentlige indkøbere kan bruge, når de fastlægger 
krav om miljøvenlige bygninger i udbud:  
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• BREEAM er en miljøvurderingsmetode og et klassificeringssystem for bygninger, der 
sætter standard for bedste praksis inden for bæredygtighed.  

• LEED - svarer til BREEAM, men giver også tredjepartscertificering for miljøvenlige 
bygninger.  

• Passive huse og næsten energineutrale bygninger er andre standarder, man kan kræve. 
Energimærkning ifølge direktivet om energieffektivitet klassificerer energiforbruget i 
bygninger som A, B, C, D eller E.     

• EU og flere medlemslande har udviklet kriterier for grønne offentlige indkøb vedr. 
projektering, opførelse, administration, drift og affaldshåndtering.   

• Man kan også kræve, at materialerne opfylder kriterierne for det nordiske miljømærke, 
Svanen og EU miljømærket, Blomsten, der har kriterier for flere gængse byggematerialer.  

• EPD (Environmental Product Declaration) er udviklet til at give miljøoplysninger, så en 
vurdering af produkterne er mulig.  

• REACH er EU-forordningen om kemikalier og sikker anvendelse. Forordningen omfatter 
registrering, evaluering, tilladelse og begrænsning af kemikalier.  Det er vigtigt for 
byggesektoren for at undgå stoffer på REACH-kandidatlisten.   

 
Finansieringsmodeller:  
I byggesektoren er alternative finansieringsmuligheder såsom offentlige-private partnerskaber ved 
at blive mere udbredte. Også andre incitamentsstrukturer som fx resultatbaseret betaling for 
nøglehandlinger (Key Performance Indicators – KPI’er) kan anvendes for at øge innovationsgraden. 
 
Energieffektivitetskontrakter (Energy Service Contracts - ESCO) er en alternativ 
finansieringsmekanisme, der er beregnet til at fremskynde investeringer i omkostningseffektive 
energieffektivitetsforanstaltninger i eksisterende bygninger. 
 
Uanset kontrakttype og finansieringsmodel er det afgørende at inkludere krav til ingeniørens og 
entreprenørens miljømæssige kompetencer i projekterings- og opførelseskontrakter, for eksempel 
et miljøledelsessystem eller specifikke miljømæssige kompetencer. 

 

Efter indkøb 

Optimere informationsstrømme  
Indkøb af bygninger adskiller sig fra andre indkøb ved, at de ofte omfatter forskellige kontrakter. En 
adskillelse af projektering, opførelse og drift er almindelig. Det er derfor ofte en udfordring at sikre, 
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at de endelige resultater opfylder de normer, der er fastlagt i den indledende projekteringsfase. 
Krav om "Building Information Modeling" (BIM) gennem en byggeproces kan derfor optimere 
informationsstrømme mellem alle de involverede projektpartnere. 

 

It 
I Europa sælges der hvert år over 15 millioner it-enheder. De største miljøpåvirkninger ligger i 
produktions- og driftsfasen. 
 
Servere, datacentre, kopimaskiner, computere og skærme er de største energiforbrugere i it-
sektoren. Desuden tilbringer nogle enheder meget tid i standby (f.eks. printere og faxmaskiner), 
mens andre bruger energi selv efter, at de er slukket. Grøn it giver mulighed for at spare 
omkostninger og skabe miljøfordele 
 

Emner med høj prioritet 

• Reducer energiforbruget under produktion og forbrug 
• Reducer giftige kemiske stoffer i både produktion og produkter 
• Øg niveauet af genanvendelige materialer og genbrug 

 
 

Før indkøb 

Behovsanalyse 
Det er vigtigt at få afdækket jeres behov forud for indkøb, for at sikre, at unødvendige indkøb 
undgås. Det kan i gøre gennem en analyse, hvor det nuværende IT-setup holdes op i mod det 
kommende behov. 
 
Den største del af det samlede energiforbrug i livscyklussen for mange it-produkter (f.eks. bærbare 
computere og skærme) ligger i produktionsfasen. Udvinding og raffinering af metaller og mineraler 
(nogle af dem sjældne) er meget energikrævende. Af denne grund er den nemmeste måde at 
være grøn på ved at anvende de tilgængelige produkter i stedet for at købe nye. 
 
Hvis du har brug for nyt udstyr, er der flere beslutninger, der angår udstyrets funktioner, som er 
relevante for miljøet. 
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Kopimaskiner og printere 
Vælg en multifunktionsenhed, der forbruger mindre energi end summen af de forskellige maskiner, 
den er beregnet til at erstatte. 
 
Køb printere med duplex-funktion (print og/eller kopiering på begge sider af papiret). Der kræves 
mere energi til fremstilling af papir end til udskrivning. 
 
Computere 
Hvis muligt køb da smalle klienter (komponenter i en bredere computerinfrastruktur, hvor mange 
klienter deler én server), da de bruger ca. 20 % mindre energi end computere inklusiv serveren. 
Desuden er levetiden for smalle klienter i gennemsnit 7 år, mens computere har en gennemsnitlig 
levetid på kun 4 år. 
 

Indkøb 

Opstilling af krav 
 
Ækvivalens - Når du køber grøn it kan kriterierne bag de forskellige miljømærkninger hjælpe dig på 
vej. Anmod ikke om bestemte miljømærkninger (det er ikke tilladt), men indsæt 
miljømærkningskriterierne i udbudsdokumentet, og vælg en miljømærkning som verifikation, 
selvom "tilsvarende" bevis skal accepteres. Husk, at din anmodning skal forholde sig til it-objektet 
og ikke til selskabets drift. 
 
Relevante miljø- og energimærker - Der er flere miljø- og energimærker, som kan indeholde 
kriterier for indkøb. Energy Star-specifikationerne kan anvendes som mindstekrav til 
effektivitetskriterier, mens miljømærker også varetager andre miljømæssige aspekter og derfor er 
mere passende til at fastsætte tildelingskriterierne. Relevante miljø- og energimærker inkluderer 
bl.a. Svanen og Blomsten, EU’s grønne indkøbskriterier, det svenske TCO Label, der udelukkende 
fokuserer på kontorcomputerudstyr og også omfatter sociale kriterier, samt den tyske Blaue Engel. 
 
Miljø- og energikriterier for it - ved indkøb af it-udstyr skal de miljø- og energimæssige kriterier 
ideelt set omfatte følgende spørgsmål: 
 

• Lavt energiforbrug i drift og i standby 
• Ingen farlige stoffer med høj risiko for menneskers sundhed og miljøet 
• Gratis afhentning udført af leverandøren efter endt levetid 
• Nem adskillelse og genvinding 
• Forlænget levetid med mulig implementering af opdateringer og anvendelse af mindre 

skadelige batterier. 



www.balticgpp.eu 
 
 

 
 
 
 

 
 
 38 

 
Totalomkostninger - Ud over brug af miljøkriterier er beregning af totalomkostninger afgørende for 
grønne og økonomiske indkøb. Omkostningseffektiviteten af et tilbud afhænger ikke kun af 
indkøbsprisen, men også af driftsomkostningerne. Til sammenligning af tilbud vurderes 
indkøbsprisen samt drifts- og bortskaffelsesomkostninger over den forventede levetid.  
 
Hent inspiration til at sætte grønne indkøbskriterier for it-udstyr hos Energistyrelsen: 
http://www.ens.dk/offentlig-og-erhverv/indkoeb-og-a dfaerd/indkoebsvejledning/oversigt-
over-produkter . 

Efter indkøb 

Evaluer og kommuniker  
Både de miljømæssige og økonomiske fordele ved at indkøbe energieffektive apparater bør 
evalueres og kommunikeres til personalet og offentligheden. 
 
It-udstyrets energiforbrug afhænger meget af, hvordan udstyret anvendes. Sørg for, at 
energistyring er aktiveret, og sluk udstyret, når det ikke bruges. For at sikre at der ikke spildes 
energi i slukket tilstand, kan strømforsyningen til udstyret afbrydes med en multistikdåse, der kan 
slukkes helt. 
 
Slet alle unødvendige programmer og filer fra din computer, og udskriv kun, hvis det virkelig er 
nødvendigt og på begge sider af papiret. 
 

Transport 
Ifølge Europa-Kommissionen er transport ansvarlig for ca. en fjerdedel af EU's drivhusgasemission, 
og vejtransport alene bidrager til ca. en femtedel af EU's samlede udledning af kuldioxid (CO2) - 
den væsentligste drivhusgas. 
 
Mens udledning fra andre sektorer generelt er faldende, er udledning fra transport steget med 
36 % siden 1990. Betydelige reduktioner i udledning af drivhusgas fra transport er nødvendig, hvis 
EU skal nå sine klimamål i 2020. 
 

Emner med høj prioritet 

• Reducer klima- og miljøemissioner fra de enkelte transportformer 
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• Skift fra de transportformer, der er mest klimapåvirkende, til mindre belastende 
transportformer - herunder udskiftning af passagertransport med helt andre løsninger 
såsom virtuelle møder. 

• Reducer behovet for transport gennem fysisk planlægning og koncentration af byer. 

 
Før indkøb 

Før indkøb  
Gør grønne indkøb af køretøjer og transporttjenester til en del af din organisations overordnede 
plan for at nedbringe klimapåvirkningen fra transport.  
 
Den samlede indsats kan omfatte følgende trin: 

• Få et overblik over organisationens behov for transport. Opret en komplet oversigt over 
jeres vognpark og brugen af eksterne transportydelser samt det samlede brændstofforbrug. 
 

• Sæt mål for reduktion af udledning af drivhusgasser fra transport og transportydelser. 
Bemærk, at det mest miljøvenlige valg er at omorganisere den eksisterende vognpark, så 
man undgår køb af nye biler og alternativt at bruge køretøjer, der ikke anvender fossile 
brændstoffer eller brændstoffer med høj klimabelastning set ud fra et livscyklusperspektiv. 
Derfor bør du generelt vurdere, om transportbehov kan imødekommes ved at bruge et 
alternativ til en konventionel bil. Nogle eksempler er elektriske cykler, telekonferencer eller 
samkørsel. Bed din ledelse om at fastsætte et mål for reduktion af CO2-udledning for hele 
næste år og tag udgangspunkt i dette mål. 

Hent inspiration til dette hos Center for Grøn Transport: http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-
Transport/Anbefalinger-om-offentlige-indkob.aspx  
 

Indkøb 

Opstilling af krav  
Hvis du beslutter dig for at købe nye køretøjer, er det vigtigt, at du vælger det rigtige køretøj til den 
rigtige opgave. For at sikre at det er det rigtige køretøj til jobbet, kan du overveje følgende: 
 

• Har behovet ændret sig siden købet af det foregående køretøj? 
• Hvor mange pladser er der behov for i køretøjet? 
• Skal køretøjet anvendes til transport af andet end mennesker? 

 
Energimærke - Nye biler og varevogne skal være forsynet med et energimærke (A+++ til G), som 
viser, hvilken energiklasse bilen tilhører. Du bør vælge en bil med den højeste energiklasse, der 
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opfylder anvendelsesbehovene. Hvis du f.eks. har brug for en bil til 5 personer, skal du vælge en 
bil i energiklasse A+ eller bedre, og hvis du har brug for en bil til 8-9 personer, skal du vælge en bil 
i energiklasse E eller bedre. 
 
Euro-norm - Du kan også se efter den såkaldte Euro-norm. I øjeblikket gælder Euro 5-normen for 
nye personbiler, men mange bilproducenter leverer allerede biler, der opfylder Euro 6, og den 
bliver obligatorisk i 2015 for personbiler og i 2016 for lette erhvervskøretøjer. 
 
Bekendtgørelse om miljøvenlige køretøjer - Derudover skal du også være opmærksom på 
bekendtgørelsen om miljøbevidste indkøb af køretøjer til vejtransport, hvor de offentlige indkøbere 
lovmæssigt er forpligtet til at inkludere grønne hensyn ved indkøb af følgende køretøjer: 

• Personbiler købt direkte eller leaset/lejet 
• Offentlige transportmidler og tjenesteydelser 
• Renovationsbiler og tjenesteydelser 

 
Du kan læse mere om bekendtgørelsen her: 
http://www.mst.dk/Virksomhed_og_myndighed/Gron_stra tegi/baeredygtige_indkoeb/krav_in
dkoeb_koeretoejer/  
 

Efter indkøb 

Evaluér og kommunikér 
Du bør indsamle og rapportere de faktiske resultater af dit arbejde. Vis organisationen, hvad du har 
opnået, da dette giver motivation og begejstring til at arbejde videre med grøn transport. 
 
Øvelse  
Se guiden til grønne offentlige indkøb for at få yderligere oplysninger. 
 


