
KVIKGUIDE TIL GRØNNE INDKØB
Få hjælp til grønnere indkøb

Denne KVIKguide til grønne indkøb er et værktøj, der hjælper virksomheder med at gennemføre grønne indkøb. 

Det er ikke nødvendigt at starte fra bunden, når du stiller krav ved dine indkøb - tværtimod. 

- Brug KVIKguiden til dine grønne indkøb. Den indeholder en samling af relevante links til dit videre arbejde med 

grønne indkøb. God fornøjelse.

Venlig hilsen 

Key2Green og Miljøstyrelsen 
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MILJØVEJLEDNINGER TIL INDKØB

Miljøvejledninger er Miljøstyrelsens officielle vejledninger 
til grønne indkøb. Som professionel indkøber kan du finde 
vejledninger til 46 forskellige produktområder. Der er 
hjælp at hente til både store indkøb og mindre her-og-nu 
indkøb.

WWW.MILJOEVEJLEDNINGER.DK

http://www.miljoevejledninger.dk/


MILJØMÆRKERNE BLOMSTEN OG SVANEN

Miljømærkerne Blomsten og Svanen er de officielle 
miljømærker i Danmark. Der findes kriterier for mere end 100 
forskellige produkttyper. Se listen over miljømærkede 
produkter, hvor du også kan læse hvilke miljøkriterier der kan 
udløse et miljømærke for et produkt.

WWW.ECOLABEL.DK

http://www.ecolabel.dk/
http://www.ecolabel.dk/


ENERGIBESPARELSER

Her finder du Elsparefondens Indkøbsvejledning. Indkøbsvejledningen gør 
det nemt at købe energieffektivt udstyr, der sparer penge på elregningen i 
hele udstyrets levetid. Elsparefonden udsender en ny indkøbsvejledning 
hvert år. Find den nyeste udgave under www.elsparefonden.dk og under 
følgende punkter, som indeholder andre relevante links:

 Indkøbsvejledning
 Procesguiden
 Beregnere

WWW.ELSPAREFONDEN.DK

http://www.elsparefonden.dk/
http://www.goenergi.dk/offentlig/til-dig-som-er/indkoebsansvarlig/indkoebsvejledning-indkoebere
http://www.goenergi.dk/offentlig/til-dig-som-er/indkoebsansvarlig/procesguiden
http://www.goenergi.dk/offentlig/vaerktoejer-og-beregnere/beregnere
http://www.elsparefonden.dk/
http://www.elsparefonden.dk/


ENERGIEFFEKTIV TRANSPORT

Center for Grøn Transport har udarbejdet en række 
anbefalinger til grønnere transport. På Trafikstyrelsens 
hjemmeside finder du en database, som indeholder de nyeste 
modeller inden for både person- og varebiler. Der findes 
anbefalinger inden for personbiler, varebiler, euronormer og 
sikkerhed. Desuden er der oprettet en hjemmeside hvor du 
kan følge dit brændstofforbrug og se hvilke muligheder der 
findes for besparelser.

 Grønnere kørsel

WWW.FSTYR.DK

http://www.korgront.dk/
http://www.trafikstyrelsen.dk/DA/Groen-Transport.aspx


VEJLEDNING OM BÆREDYGTIGT INDKØB

Rådet for Bæredygtig Erhvervsudvikling har udarbejdet en vejledning, 

som hjælper dig med at inddrage hensyn til både miljø og sociale aspekter 
i virksomhedens indkøb til driften.

 RBE’s vejledning om bæredygtigt indkøb

WWW.RBENET.DK

http://www.rbenet.dk/multimedia/Vejledning_om_b_redygtigt_indk_b_endelig_04-08-10.pdf
http://www.rbenet.dk/


DET ØKOLOGISKE SPISEMÆRKE TIL KANTINER

Det økologiske spisemærke er et statskontrolleret argument for dit gode køkken. Det 
er Fødevarestyrelsen, der står bag mærket, som kan opnås i guld, sølv eller bronze. 
Det bruges af kantiner og større køkkener.

WWW.ØKOLOGISK-SPISEMÆRKE.DK

http://www.oekologisk-spisemaerke.dk/


VEJLEDNING OM GRØN IT

Skån miljøet og få en grønnere IT-profil gennem miljøvenlig anskaffelse og 
anvendelse af IT. Selv små tiltag kan gøre en forskel. I Videnbank for grøn IT 
finder du cases med dokumenteret grøn effekt. Brug IT klogt og spar energi. 
Hent nedenstående vejledning om grøn IT. Den henvender sig primært til den 
offentlige sektor, men kan bruges til inspiration af alle.

 Vejledning om grøn IT

WWW.GRØNIT.DK

http://www.mf-fyn.dk/Vaerktojer/~/media/SUBSITES%20OG%20WEBLIGHT/miljoforum/Kampagner/Aktuelt/2011/Gron%20it%20%20%20Vejledning.ashx
http://www.groenit.dk/


EU KRITERIER

EU har udviklet kriterier på 10 produktområder, blandt andet transport, 
tekstiler, byggeri, møbler og fødevarer. De 10 kriterier er koblet op på 50 % 
målsætningen. Miljøstyrelsen har lavet en sammenligning af EU’s kriteriesæt for 
offentlige indkøb med miljømærkekriterierne og andre relevante standarder. Se 
nedenstående links, som kan bruges som god inspiration af alle.

 EU’s kriterier 

 Sammenligning

WWW.EUROPA.EU

http://ec.europa.eu/environment/gpp/toolkit_en.htm
http://www.mst.dk/NR/rdonlyres/BCB13D97-3DCE-40F1-811C-C6A19C89D9B4/0/analyse_.pdf
http://europa.eu/


Fem opfordringer til dit arbejde med grønne indkøb

Vær systematisk
Gør indkøbspolitikken bæredygtig. Lav en handlingsplan. Følg op og hav målbare resultater.

Tænk i samarbejde
Inddrag fx miljø/arbejdsmiljøkompetencer og opsøg viden så tidligt som muligt.

Vær synlig
Få ledelsens opbakning!

Skyd genvej
Kopiér og lær af andres gode løsninger og værktøjer. Der findes allerede masser af genveje. 

Tænk i nye løsninger
Gå i dialog med leverandører, og undersøg om de kan udvikle nye og mere 

miljøvenlige løsninger.

http://www.colourbox.dk/media/1041442/document_ids/6705242/?orientation=all&amp;resolution=all&amp;editorial=no&amp;order=weight&amp;supplier=0&amp;status=4&amp;mediatypes%5B%5D=images&amp;mediatypes%5B%5D=vector&amp;mediatypes%5B%5D=video&amp;q=gr%C3%B8nne+

