bæredygtige
indkøb i
virksomheder
få det indirekte indkøb i spil

• hvad er værdien af bæredygtige indkøb?
• hvordan kommer vi i gang?
• hvordan kan vi skyde genveje?
Indirekte indkøb – eller indkøb til driften – fylder mere og mere i dan
ske virksomheder. Høster din virksomhed de miljømæssige og øko
nomiske gevinster ved det indirekte indkøb?
37% af danske virksomheder stiller altid eller nogle gange miljøkrav til
det indirekte indkøb – hvad gør I ?

miljøstyrelsen og dilf har i efteråret 2009 gennemført en kampagne om grønne
og bæredygtige indkøb i private virksomheder. I den forbindelse er der blandt
andet gennemført et survey blandt indkøbere samt et netværksmøde.

hvad er værdien af bæredygtige indkøb?
Bæredygtige indkøb kan give både økonomiske besparel
ser og en positiv profil i forhold til omverdenen og med
arbejderne. Produkter med lavt energiforbrug udleder
både mindre CO2 og sparer penge på energiregningen.
I følge Elsparefonden kan 90 procent af elforbruget spa
res ved at købe energieffektive computere – det svarer
til cirka 18.200 kroner om året ved 50 kontorarbejdsplad
ser. Se mere på elsparefonden.dk, hvor du også kan få
hjælp til at udregne besparelser for kontorer og ved ind
køb af hvidevarer.

Undgår I produkter med skadelige stoffer kan det fx be
tyde et bedre indeklima og i sidste ende færre sygedage
for medarbejderne.
35 % af indkøbere vurderer produktets totalomkostninger
frem for udelukkende indkøbsomkostninger (survey novem
ber 2009)
1/3 af indkøbere i private virksomheder har set potentia
let i at synliggøre produktets totalomkostninger ved ind
køb, fx kan en benzinøkonomisk bil koste mere i indkøb
men den er billigere i drift pga. et mindre benzinforbrug.

case | sas’ specialdesignede arbejdstøj er en gevinst
SAS har forlænget arbejdstøjets levetid, så
det nu holder fire gange længere end tidli
gere. Udover miljøbesparelsen ved en min
dre produktion har det også medført en stor
økonomisk besparelse.
SAS indkøber årligt for ca. 9 mio. kr. arbejds
tøj. Ved genforhandling af kontrakter for ar

bejdstøj, besluttede man at vurdere tøjet i et
livscyklusperspektiv hvor der tages hensyn
til materiale, holdbarhed, vedligeholdelse og
bortskaffelse. SAS opdagede, at arbejdstø
jets levetid kunne forlænges ved at forstær
ke arbejdstøjet på bagdel og knæ, ændre en
smule på lommerne, og vælge et materiale
der kunne rengøres skånsomt.

hvordan kommer vi i gang?
Vær systematisk

Skyd genvej

En indkøbspolitik skal sikre, at der tages hensyn til miljø
et på lige fod med eksempelvis pris, kvalitet og arbejds
miljø, når der købes ind. Lav en handlingsplan, hvor du
udvælger de områder, hvor det giver størst mening at
tage miljøhensyn. Følg op og hav målbare resultater.
60 % af private virksomheder har miljø som en større eller
mindre del af indkøbspolitikken (survey november 2009)

Der er ingen grund til at opfinde den dybe tallerken hver
gang. Kopiér andres gode løsninger og værktøjer. Der
findes allerede masser af genveje. Find dem nedenfor.
19% bruger miljøvejledningerne, 28% bruger miljømær
kerne, 14% bruger EU’s indkøbskriterier (survey november
2009)

Tænk i nye løsninger
Tænk i samarbejde
Viden er en af de største barrierer for at inddrage miljø
hensyn i indkøbet. Hvis I har en miljøafdeling, så sørg for
at inddrage deres kompetencer og viden så tidligt som
muligt.
75% vurderer, at indkøberne mangler viden til at stille mil
jøkrav eller kun har viden på enkelte områder (survey no
vember 2009)

Tag en åben dialog med jeres leverandører og gør klart
for dem, at miljøet tæller, når I vælger leverandør. Under
søg om leverandøren kan udvikle eller tilbyde nye løsnin
ger eller andre mere miljøvenlige produkter, end dem I
sædvanligvis indkøber.
31% svarer, at den største barriere for grønne indkøb er leve
randørernes manglende evne til at levere grønne produkter.
(survey november 2009)

Vær synlig

Gronindkobsportal.dk

Få ledelsens opbakning! Der er mange gode argumen
ter for bæredygtige indkøb, fx at reduktionen af energi
og strømforbrug sparer penge. Samtidig er bæredygtige
indkøb et vigtigt signal udadtil.
60% svarer, at miljøkrav i indkøb har ledelsens opmærk
somhed (survey november 2009)

På gronindkobsportal.dk kan du læse om andres erfarin
ger samt finde tips og tricks til at analysere og optimere
dine egne bæredygtige indkøb.

hvordan kan vi skyde genveje?
Miljoevejledninger.dk

Miljømærker

Miljøstyrelsens miljøvejledninger hjælper dig med at fin
de ud af, hvilke konkrete miljøkrav du som professionel
indkøber kan stille til 46 varer og ydelser. Det gælder alt
fra mindre her og nu-indkøb til store udbud – lige fra
transport til møbler.

Det europæiske miljømærke Blomsten og det nordi
ske miljømærke Svanen er Danmarks officielle miljø
mærker. Miljømærkerne er garanti for færre kemika
lier, bedre klima og kvalitet. Der bliver stillet krav til alle
produktionsled, og flere af miljømærkerne har også eti
ske kriterier fx ILO konventioner som børnearbejde, løn
ninger og overtid.

Find dem her www.miljoevejledninger.dk

Der er i dag flere end 4000 miljømærkede produkter
at vælge imellem på det danske marked.
Se mere på www.ecolabel.dk
Der findes også andre gode mærker på markedet, fx FSC
mærket og Fair Trade mærket. FSC har fokus på bære
dygtig skovdrift og Fair Trade mærkets fokus er at for
bedre arbejds- og levevilkår for bønder og arbejdere i
Asien, Afrika og Latin Amerika.

miljøstyrelsen

Ring og få svar på alle dine spørgsmål om miljø hos
Miljøministeriets Informationscenter: tlf: 70120211 eller
info@mim.dk
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Strandgade 29 · 1401 København K
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Miljøstyrelsen, som er en del af Miljøministeriet, støtter
aktivt op om bæredygtige indkøb for professionelle og
offentlige indkøbere. Det sker blandt andet i gennem
panelet for professionelle miljøbevidste indkøb med
repræsentanter fra toneangivende organisationer.

