GRØNNE
OFFENTLIGE
INDKØB
uden unødige
omkostninger
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Guide

Bliv en grøn frontløber
Kære kommunalbestyrelsesmedlem
Kommunernes vareindkøb kan gøre en forskel i
den grønne omstilling. Virksomheder står klar til
at hjælpe jer til en grønnere indkøbskurv, hvor
produkter, service og logistik tilsammen reducerer
miljøbelastningen.
Det er vores fælles ansvar, at vi lykkes med den
grønne omstilling i Danmark. Vi skal bruge de
offentlige indkøbskroner grønnere end i dag.
Derfor har vi i DI samlet viden og erfaringer fra
virksomheder i en baggrundsrapport og denne
guide. Vi håber, det kan inspirere til drøftelser
lokalt om vareindkøbet.
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DI foreslår, at 80 pct. af vareindkøbet i den
offentlige sektor er grønt og bæredygtigt i
2025. Bliv en grøn frontløber ved at indkøbe
efter disse kriterier.
Seks kriterier for grønne indkøb
1. Brug kravene bag miljømærker som udgangspunkt
2. Kig på totaløkonomien og ikke blot anskaffelsespris
3. Overvej krav til efterbrugsfasen
4. Læg også vægt på kvalitet i tilbuddene
5. Hav dialog om logistik setup
6. Benyt innovationsklausuler og optimer løbende

VEJEN TIL GRØNNE INDKØB
Vejen til grønne indkøb går ikke bare gennem
grønne produktkrav. Der er flere skridt. Det
kræver fokus på hele værdikæden fra producent,
distributør, indkøber, slutbruger og genbrug. Og
det stiller krav om en bred indsats.
Kontakternes rammevilkår og den faktiske
indkøbsadfærd er afgørende, ligesom slutbrugerens korrekte produktbrug er vigtigt.
Derfor anbefaler DI, at kommuner tænker bredt
og engagerer organisationen bredt.
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Figur

Sådan!
DI har formuleret seks kriterier for grønne
indkøb, som sikrer, at I kan gå målrettet på
vejen mod grønnere indkøb.
De seks indkøbskriterier udmønter skridtene på
vejen. I kan sætte barren, hvor I vil. Og I kan
supplere kriterierne, hvor I vurderer det
relevant.
Fra DI’s side anbefaler vi et mål om, at fire ud af
fem, svarende til 80 pct., af kommunens udbud
lever op til alle seks kriterier.
For at skabe forandring og reelt løfte jeres
indkøb i en grønnere retning, så kræver det
handling fra jeres side.
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TRE TRIN
Kortlæg grønne
performance

Udvælg indsatsområder

Vedtag målsætning med
afsæt i de seks kriterier

DI anbefaler, at hver kommune gennemgår
sine gennemførte udbud og vurderer sin grønne
performance. Herigennem kan kommunen
identificere et eventuelt grønt udviklingsrum.
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1: Mærkekrav
2: TotalCost

3: Efterbrugsfasen
4: Vægt på kvalitet
5: Logistik set-up
6: Innovationsklaus.

Udbud …

Udbud 4

Udbud 3

Eksempel

Udbud 2

De seks kriterier for grønne indkøb udgør også
et skelet, som kommunen kan vurdere sine
indkøb ud fra. Derved kan belyses, om
kommunen arbejder systematisk med de
virkemidler, som kan skabe grønne indkøb,
samt afdække om der er uudnyttede
muligheder for at styrke den grønne profil.

Udbud 1

TRIN 1: KORTLÆG
GRØN PERFORMANCE

TRIN 2:
UDVÆLG INDSATSOMRÅDER

DI anbefaler, at hver kommune kortlægger
kommende udbud i forhold til økonomisk
volume og grønt forbedringspotentiale. Grønne
potentialer kan vurderes med afsæt i de seks
kriterier. Udbud med størst volumen og størst
potentiale udvælges.
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Eksempel
Grønt forbedringspotentiale

I kommunens udbudsplan fremgår de udbud,
som kommunen står overfor at gennemføre på
1-2 årigt sigte. Ofte er der ikke interne
ressourcer til at arbejde målrettet med at gøre
alle indkøb grønne på en gang. Derfor skal der
prioriteres og udvælges indsatsområder.

Prioriterede område

Arbejdstøj

Møbler

IT-hardware

bvzz

Kaffe-the

Kontorartikler

Udbud x
Udbud x

Udbud x
Udbud x

Udbud x

Volumen

TRIN 3:
VEDTAG MÅLSÆTNING
Politisk opbakning – og et klart mandat – er
afgørende for at lykkes med den grønne
omstilling både nationalt og lokalt. For grønne
indkøb udfordres af, at det kan tage længere tid
procesmæssigt eller først realisere besparelser
i næste budget- eller byrådsperiode.

DI anbefaler, at hver kommune sætter et mål
for sin indsats på indkøbsområdet. Gør det
konkret, brug de seks kriterier, og husk
opfølgning. Tag afsæt i egen kortlægning (trin
1) og udvalgte indsatsområder (trin 2). Indskriv
det evt. i indkøbspolitikken eller budgetaftalen.
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Eksempel
Aarhus Kommune har valgt at arbejde særligt
målrettet med bæredygtige indkøb af møbler. I
kommunens møbelstrategi fremgår bl.a.:
”Aarhus Kommune vil sammentænke miljø- og arbejdsmiljømæssige, sociale og økonomiske hensyn i anskaffelse, forbrug og
bortskaffelse af kommunens møbler for at fremme en bæredygtig
udvikling.
Det gør vi ved, at […] at formulere konkrete mål for anskaffelse, forbrug og -bortskaffelse af møbler. Vi skal gå fra at købe møbler af
nye materialer til at minimere køb af nye møbler eller anskaffe
møbler af bæredygtige og recirkulerede materialer, møbler designet
til adskillelse og flere funktioner, genbrugs-møbler og møbler med
længere levetid – med fokus på en samlet vurdering af de
miljømæssige konsekvenser ved et givet valg.”

MERE VIDEN

Læs på www.di.dk/indkob
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Skiv på OffentligPrivat@di.dk

Inviter på en kop kaffe

