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EFTERSPØRGSEL



VORES 
FORBRUG 
BATTER I 

DEN GRØNNE 
OMSTILLING

Mange forbrugere vil gerne gøre det rigtige i forhold til klima 
og grøn omstilling. Men ikke alene er mange af os i tvivl om, 
hvad der er det rigtige at gøre – mange er sikkert også i tvivl 
om hvilken påvirkning vores forbrug i Danmark har på det 
globale klima og miljø.

Det gør en stor forskel, hvad og hvor meget vi 
forbruger. 

Og det har afgørende betydning for, om vi kommer i mål med 
den grønne omstilling og med at reducere vores CO2 udled-
ninger.

Danskernes forbrugsbaseret klimaaftryk er på ca. 63 mio. 
ton CO2 årligt. Det svarer til, at hver dansker udleder 11 ton 
CO2 om året. Samtidig viser internationale studier, at om-
kring halvdelen af de samlede globale udledninger af driv-
husgasser skyldes, at vi udvinder og forarbejder naturres-
sourcer. Udledningerne sker ikke kun i Danmark, men også i 
de lande, hvor ressourcerne udvindes og forarbejdes. 

De grønne indsatser, som vi i Danmark foretager 
os, er dermed også en gevinst for vores omverden.

Derfor kan vi som enkeltforbrugere gøre en stor forskel, når 
vi køber ind i supermarkedet og tøjbutikken, når vi isolerer 
vores huse, og når vi vælger, om vi kører i benzinbil, elbil el-
ler tager toget osv. Det samme gælder når stat, regioner og 
kommuner indkøber varer og services eller bygger veje, huse 
og skoler. Grøn efterspørgsel fra forbrugerne og det offentli-
ge er en vigtig driver for udviklingen af grønne produkter og 
services. 

For at kunne træffe et oplyst valg er CO2-opgørelser og mil-
jøfodaftryk vigtige redskaber – som forudsætter adgang til 
data, standardiserede metoder og digitale løsninger. 

Danske virksomheder har en perlerække af grønne 
produkter og løsninger som hjælper Danmark – og 
vores omverden - på vej med grøn omstilling. Men der 
skal også være en grøn efterspørgsel. De fleste VIL 
gerne foretage det rigtige og grønne valg, men det 
skal være lettere og mere oplagt at træffe det. Lad os 
gøre det grønne valg til det logiske valg.

” Men der er brug 
for hjælp til at 

gennemskue, hvad det 
klima- og miljøvenlige 
valg er – både for de der 
forbruger, og for de der 
producerer”

Cirkulær økonomi og energieffektivitet er to vigtige elemen-
ter i forhold til at reducere forbrugsbaserede CO2-udlednin-
ger. De kan bidrage med CO2-reduktioner ved bl.a. at for-
længe produkternes levetid, mindske behovet for udvinding 
og produktion af nye materialer og ved at reducere emissio-
ner fra et ændret forbrug. 

Erhvervslivet, fra iværksætteren til den helt 
store virksomhed, spiller en central rolle i at 
gøre det grønne valg til det logiske valg. 

Med nye cirkulære forretningsmodeller, veje til energieffekti-
viseringer og digitale løsninger er virksomhederne driverne i 
den grønne omstilling. 

I denne publikation peger DI på 18 initiativer, som kan styrke 
efterspørgslen efter grønne løsninger og produkter. Det er 
bud på, hvad virksomhederne, forbrugerne og det offentlige 
kan gøre for skabe skala i de grønne løsninger.  



DI har syv forslag til, hvordan vi skaber skala i de 
grønne forretningsmodeller.

DIGITALISERING SOM DRIVER FOR 
CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER
Data, datadeling og digitalisering er med til at understøtte 
cirkulære forretningsmodeller. Gode data og digitale løsnin-
ger skaber gennemsigtighed  og viden om materialer og giver 
mulighed for at spore materialer og produkter i hele værdi-
kæden. 

Data kan også skabe indblik i, hvordan produkter performer, 
hvordan de bliver brugt, og hvornår der er behov for service 
og vedligeholdelse. Derfor er data helt grundlæggende, når 
der skal udvikles nye forretningsmodeller, så produkter de-
signes til at holde længere, indeholder genanvendte mate-
rialer og kan genbruges, repareres, vedligeholdes og til sidst 
genanvendes. Der en rivende udvikling indenfor digitale 
platforme til at måle og overvåge virksomhedernes CO2-af-
tryk og gennemføre livscyklusanalyser på produkter.

Et estimat fra Klimapartnerskabet for affald, vand og cirku-
lær økonomi  viser, at der kan spares ca. 5 mio. tons CO2 i 
2030, hvis produkter lever længere, hvis vi genbruger mere 
og øger brugen af genanvendte materialer og cirkulære for-
retningsmodeller. 

FORSLAG: 
Regeringen bør igangsætte projekter, der kan levere på 
datastandarder og åbne digitale infrastrukturer, som virk-
somhederne kan gøre brug af, når grønne produktdata skal 
deles i værdikæderne. Samtidig bør digitalisering være et 
fremtrædende indsatsområde for de danske udviklings- og 
demonstrationsprogrammer, bl.a. udvikling indenfor digitale 
teknologier såsom sensorer og Internet of Things, der kan 
give data om produktanvendelse, holdbarhed og behov for 
service. Det er afgørende elementer for at forbedre fremti-
dens design og forlænge produkters levetid. 

1. GRØN  
FORRETNING
At drive grøn forretning er ikke et quick fix. Det 
er en grundlæggende omstilling, der betyder nye 
vaner, nye forretningsmodeller, at vi bruger ener-
gien mere effektivt, at vi bruger færre ressourcer 
og bedre udnytter dem vi har taget i brug, samt at 
vi bruger data mere smart mv. Virksomhederne er 
klar og i fuld gang med at omstille sig. Derfor må-
ler mange virksomheder også deres eget klimaaf-
tryk f.eks. ved hjælp af Klimakompasset.

SMV’ER ER EN VIGTIG DEL AF VÆRDIKÆDEN
Mange virksomheder er i gang med en grøn omstilling, men 
for SMV’er kan det være vanskeligt at omsætte potentialet i 
cirkulære og grønne forretningsmodeller, bl.a. som følge af 
manglende viden, kompetencer og kapacitet. Desuden bli-
ver mange virksomheder i stigende grad stillet overfor nye 
kundekrav om dokumentation af produkters klimaaftryk og 
bæredygtighed eller lovgivningsmæssige krav til produkter 
og emballage. Men de finder det meget svært at fremskaffe 
den efterspurgte dokumentation. 

FORSLAG: 
SMV:Grøn skal videreudvikles. Programmet skal ruste 
SMV’erne til en mere grøn og digital fremtid. Programmet 
skal bl.a. indeholde muligheder for at få støtte til rådgiv-
ning om cirkulære og digitale forretningsmodeller, effektiv 
affaldshåndtering, anvendelse af genanvendte materialer, 
cirkulært design af emballage samt udvikling af planer for 
energioptimering i virksomhederne eller klimabevidst med-
arbejderadfærd og håndtering af nye dokumentationskrav i 
forbindelse med den grønne omstilling. 

BRUG AF GENANVENDTE MATERIALER
Erhvervslivet kan øge brugen af genanvendte materialer i 
produktionen og kan dermed reducere CO2-udledningen 
fra udvinding af råvarer og produktion af materialer. Fra EU’s 
side har vi set de første krav til brug af genanvendte materia-
ler i produkter – og Kommissionen har varslet flere lignende 
krav, bl.a. via det nye Ecodesign for Sustainable Products Re-
gulation og revision af emballagedirektivet. 

Hvis produktionsvirksomheder skal øge brugen af genan-
vendte materialer, skal der etableres et effektivt marked, 
hvor anvendelsen også kan betale sig økonomisk, hvor de 
genanvendte materialer matcher kvaliteten af nye ressour-
cer, og hvor der er sikkerhed for forsyningen. Det kræver 



gentænkning af produktdesign samt en effektiv affaldssek-
tor, der kan sortere og genanvende affaldsressourcer i de 
kvaliteter og mængder, der efterspørges. 

FORSLAG: 
Regeringen bør prioritere udvikling af kvalitetsstandarder 
for genanvendte materialer målrettet forskellige produkter. 
Standarder er et effektivt redskab til at definere ensartede 
spilleregler på tværs af lande og således skabe tillid til de 
genanvendte materialers indhold, kvalitet, sporbarhed, pris 
og mængde.

OPTIMERING AF ENERGI OG RESSOURCER I 
VIRKSOMHEDER
Virksomheder arbejder på mange måder med at effektivise-
re deres energiforbrug og ressourcer. Det er centralt for den 
grønne omstilling og er en vigtig konkurrenceparameter i dag 
og i fremtiden. Det kan give store besparelser og muligheder 
for, at danske virksomheder kan levere de bæredygtige og 
klimavenlige løsninger, der efterspørges globalt. 

Predictive maintenance skal i spil for at reducere klimaaf-
trykket. Konkret handler det om at overvåge og monitorere 
f.eks. temperatur, rystelser og slitage. Det kan foregå ved 
brug af digitale teknologier, såsom sensorer, kunstig intel-
ligens, Big Data og IoT. På den måde kan man forudsige, 
hvornår forskellige elementer skal udskiftes inden maskiner 
eller anlæg bryder sammen. Predictive maintenance kan an-
vendes overalt, både i husholdningernes små maskiner og i 
industrien samt i helt store anlæg. I dag forhindrer visse reg-
ler udrulningen af digitale løsninger. 

 

FORSLAG: 
Lovgivningen ved f.eks. vedligeholdelse af bygninger og in-
frastruktur bør gøres mere digitaliseringsklar, og reglerne 
skal moderniseres, så der f.eks. bliver mulighed for digital 
overvågning frem for menneskelig inspektion. Samtidig bør 
der indføres mulighed for FoU-fradrag ved indførsel af ny 
teknologi til predictive maintenance.

Energi- og driftsoptimering i byggeri med digitale tekno-
logier. Dataopsamling (”Energy Harvesting”) kan bidrage til 
bl.a. bedre styring af energiforbrug, opvarmning, ventilation 
og airconditioning i bygninger. Sensorer kan regulere forbrug 
automatisk, og der kan gives besked til brugerne om den ak-
tuelle tilstand med anbefalinger til, hvad man skal gøre. Sen-
sorer er efterhånden så billige og med så utallige muligheder, 
at der er gode chancer for at gøre teknologien til allemands-
eje og på den måde sikre, at energien bruges effektivt. 

Mange energiselskaber har samtidig udviklet digitale værk-
tøjer, der gør det lettere for forbrugerne at overvåge og moni-
torere deres energiforbrug og dermed påvirke dem i retning 
af et lavere forbrug.

FORSLAG: 
Sensorteknologi og andre former for digitale teknologier, der 
bidrager til energioptimering og bygningsoptimering, bør 
indgå i energirenoveringspuljer – på linje med udskiftning af 
energirigtige vinduer og døre.

FORSLAG: 
Der bør indgås aftaler med forsyningsselskaberne om  at ud-
vikle eller tilslutte sig digitale oversigtværktøjer, der gør det 
lettere for både private forbrugere og virksomheder at over-
våge og monitorere deres forbrug – samt stille forbrugsdata 
gratis til rådighed med forbrugerens samtykke. Data kan an-
vendes til udvikling af nye forretningsmodeller, som f.eks. at 
banker eller rådgivere kan tilbyde lån til energirenoveringer

Ressourceoptimering af byggepladsen har et stort poten-
tiale i forhold til at reducere spild. Den nationale strategi for 
bæredygtigt byggeri anslår, at der er et spild på 10 pct. ale-
ne i byggefasen. Spildet kan minimeres gennem en bedre 
logistik på byggepladsen og et kompetenceløft. Samtidig er 
livscyklusanalyser og miljøvaredeklarationer med til at un-
derstøtte og sikre, at der træffes velovervejede grønne ma-
terialevalg.

FORSLAG: 
Relevante myndigheder og branchen selv skal udvikle meto-
der og gode råd til at reducere materialespild og energifor-
brug samt til, hvorledes det skal dokumenteres.



SKAB EN REPARATIONS- OG 
VEDLIGEHOLDELSESKULTUR 
Vi bruger markant færre penge på at få vores ting repareret i 
dag, end vi gjorde for bare 20 år siden. I 2018 svarede knap 
halvdelen af danskerne, der ikke fik repareret produktet, at 
det skyldtes, at reparationen var for dyr. Flere virksomheder 
tilbyder i dag reparation af produkter i hjemmet og andre er i 
gang med forretningsmodeller baseret på opkøb, istandsæt-
telse og gensalg af produkter. Men der er plads til en meget 
større indsats. Vi skal genskabe en reparations- og vedlige-
holdelseskultur, så produkterne lever længere.  

FORSLAG: 
Boligjobordningen skal udvides, så borgere  kan fratrække 
lønudgiften, når de får repareret og vedligeholdt produkter i 
hjemmet af professionelle. Det vil skabe et incitament til at 
forlænge produkternes liv. 

REKLAMER - JA TAK
DI foreslår sammen med en række andre organisationer, at 
den nuværende ’Nej Tak’-ordning for trykte, adresseløse re-
klamer laves om til en ’Ja Tak’-ordning. Der bliver hvert år 
omdelt omkring 57.000 ton papirreklamer i Danmark. I dag 
er princippet, at alle som udgangspunkt modtager reklamer 
i postkassen, og at man som forbruger selv skal gøre en aktiv 
indsats for at vælge dem fra. Det er ude af trit med en bæ-
redygtig omstilling af samfundet og modarbejder både rege-
ringens erklærede mål om at knække affaldskurven og DI’s 
mål om at reducere affaldsmængden med 20 pct. Det er en 
lavthængende frugt i forsøget på at mindske ressourcefor-
bruget, affaldsmængderne og CO2-udledningerne. 
   

FORSLAG: 
Regeringen bør indføre en ”Ja Tak”-ordning, hvor man aktivt 
skal tilmelde sig de reklamer, man ønsker at modtage. 

2. DET SKAL VÆRE 
LET AT TAGE DET 
KLIMA- OG MILJØ-
VENLIGE VALG

Vi har alle – forbrugere, virksomheder og myndig-
heder - et ansvar for, at vi i Danmark når målet om 
at reducere klimaftrykket frem mod 2030. Som 
forbruger kan det virke uoverskueligt at træffe det 
klimavenlige valg i hverdagen. Det kan hjælpes på 
vej af bl.a. klima- og miljømærkninger på produk-
ter. Vi kan også gøre en række alternativer mere 
indlysende, f.eks. ved at skabe incitament til, at vi 
får repareret produkter frem for at smide dem ud 
og gøre det mere attraktivt at vælge grønne trans-
portformer. 

DI har syv forslag, der kan gøre det lettere at tage 
det klimavenlige valg:   



MILJØ- OG KLIMAMÆRKNING AF 
PRODUKTER
Virksomheder anvender mærkning af produkter, som en 
direkte måde at kommunikere til forbrugerne, at deres pro-
dukter opfylder en række krav, som går længere end lovgiv-
ningen på miljø- og klimaområdet i forhold til design, frem-
stilling og bortskaffelse. Mærkning er et vigtigt element i at 
gøre det let for forbrugerne at vælge grønt.

Dokumentation og kommunikation om miljø- og klima-
venlige produkter. I Danmark er de officielle miljømærker 
Svanemærket, som er et nordisk mærke, og EU-Blomsten, 
der er et europæisk miljømærke. Mærkerne indeholder 
f.eks. krav til indhold af kemiske stoffer, råvarer, genanven-
delse, energi- og vandforbrug ud fra et livscyklusperspektiv. 
Når forbrugere køber miljømærkede produkter, foretager de 
et aktivt valg om at købe produkter med et lavere miljø- og 
klimaaftryk end gennemsnittet. 

FORSLAG: 
Regeringen bør igangsætte indsatser, hvor virksomheder – 
ikke mindst SMV’er – kan få vejledning i at dokumentere og 
kommunikere om miljø- og klimavenlige tiltag og produkter. 
Regeringen bør samtidig arbejde for, at de officielle miljø-
mærker er i overensstemmelse med EU’s metode til opgø-
relse af produkters miljøaftryk samt EU’s taksonomi for bæ-
redygtige investeringer, da det bliver afgørende for fremtidig 
kommunikation om virksomheders og  produkters miljøper-
formance.

Klimamærkning af datacentre. Datacentre er essentielle 
for fortsat teknologisk udvikling og digitalisering. Der er be-
hov for fokus på grønne datacentre, der har et lavt energi-
forbrug og anvender vedvarende energi, men også sikrer en 
bedre brug af overskudsvarmen. En grøn mærkningsordning 
af datacentre bidrager bl.a. til, at brugerne får incitament til 
at anvende ”grønne” data. 

FORSLAG: 
Udover den eksisterende danske mærkningsordning af data-
centre udarbejdet af ’Datacenter Industrien’, bør den danske 
regering skubbe på for en hurtigere implementering af en 
fælles europæisk mærkningsordning for datacentre. 

GRØNNE TRANSPORTVALG
Flere skal tage cyklen. Færre og færre vælger cyklen i hver-
dagen og den udvikling skal vendes. Cykling er ikke kun godt 
for klimaet, men også for folkesundheden. Samtidig er in-
vesteringer i cykelfremmende tiltag en god samfundsøkono-
misk investering.  

FORSLAG: 
Der er brug for en helhedsorienteret indsats, som bl.a. in-
volverer bedre og mere tryg cykelinfrastruktur, parkering, 
kampagner samt skattemæssige fordele ved at benytte cyk-
len til hverdag. Det kræver et tæt samarbejde både mellem 
statslige og private aktører og mellem de forskellige offentli-
ge aktører på statsligt, regionalt og kommunalt plan samt på 
tværs af fagforvaltninger. 

Vi skal køre flere sammen. Når flere rejser sammen udnyt-
tes energien mere effektivt. Derfor skal kollektiv transport, 
samkørsel og delebilisme understøttes, så det bliver mere 
attraktivt for flere i hverdagen. Prisen spiller en rolle, når 
danskerne skal vælge transportform. Samtidig kan større ud-
bredelse af samkørsel og delebilisme hjælpes på vej ved, at 
det bliver et naturligt supplement til den kollektive transport.

FORSLAG: 
Den kollektive transport kan styrkes ved at sikre pålidelig 
drift med høj frekvens. Bus, tog, metro og letbane skal sam-
tænkes, så de understøtter hinanden og øvrige transportfor-
mer bedre. Priser og produkter skal gøres mere attraktive, 
så flere oplever, at det bliver relevant at lade bilen stå i hver-
dagen. Nye brugere skal opleve at blive inviteret ind i den 
kollektive transport og ikke skubbet væk af høje priser.

KLIMAVENLIG VARETRANSPORT OG LOGISTIK
Flere transportvirksomheder tilbyder klimavenlige trans-
portløsninger. Det kan være alternative drivmidler eller mere 
energieffektiv transport og logistik. Men de alternative driv-
midler er i øjeblikket dyrere eller kræver investeringer i nye 
køretøjer. Omlægning af afgifter på bæredygtige drivmidler 
eller tilskud til køb af lastbiler, der kører på el, brint eller bio-
gas kan understøtte udviklingen og efterspørgslen. 

En mere effektiv logistik og konsolidering af godset kan også 
understøtte en mere energieffektiv varelevering. Samtidigt 
kan øget totalvægt og længere lastbiler samt leveringer uden 
for myldretiden gøre vareleveringen mere energieffektiv. Ba-
negodstransport kan også være et klimavenligt alternativ.

FORSLAG: 
Tættere samarbejde og partnerskaber mellem transport- og 
logistikvirksomheder og købere af transport kan understøt-
te en efterspørgsel efter grøn omstilling af transporten. Det 
offentlige bør gå forrest og gennem udbud understøtte den 
grønne omstilling af transportsektoren. 



FORSLAG: 
DI mener, at 80 pct. af de danske offentlige vareindkøb skal 
ske bæredygtigt i 2025. Det indebærer, at indkøb og udbud 
af kontrakter bl.a. skal tage afsæt i EU’s grønne indkøbskri-
terier og eksempelvis kravene bag mærkeordningerne som 
EU-blomsten og det nordiske Svanemærke. Blikket skal hæ-
ves fra anskaffelsespris til også at se på totalomkostninger og 
hele værdikæden – herunder hvad der sker med produkter-
ne efter endt levetid.

RETNINGSLINJER FOR GRØNT FORBRUG
Politiske ambitioner og grønne udbud er intet værd, med-
mindre de grønne valg realiseres i hverdagen. Der mangler 
retningslinjer for, hvad ”der er grønt”, så de offentlige indkø-
bere ved, hvad de skal efterspørge, og hvordan de skal sam-
menligne de grønne tilbud. Både ordregivere og leverandø-
rer er afhængige af,  at der stilles ens krav til grønne indkøb. 
På den måde kommer der et tydeligt signal til markedet om 
retning for den grønne indsats. 

Samtidig er der et stort behov for at sikre, at de grønne 
indkøbsaftaler, der indgås, også anvendes decentralt ude i 
skolerne, på hospitalerne og på kontorgangene. En grøn ind-
købsaftale er ikke meget værd, hvis der ikke købes ind på 
den. Vi skal finde veje til at højne compliance på offentlige 
grønne indkøbsaftaler.  

FORSLAG: 
Kommuner, stat og regioner bør lære af hinanden ved at ud-
vikle ”best practice” retningslinjer og tage afsæt i de samme 
grønne kriterier. Ligesom erfaringsudveksling er nødvendig 
for at sikre brugen af grønne indkøbsaftaler. 

Den offentlige sektor køber varer og tjenester for 
omkring 380 mia. kr. årligt. Det er mange penge, 
som virkelig kan rykke noget og skabe et marked 
for grønne løsninger. Men grønne hensyn fylder 
forbløffende lidt i offentlige udbud. Det offentlige 
bør tage et langt større ansvar og bruge den store 
indkøbsmuskel til at skabe skala i de grønne løs-
ninger. Vi bør som samfund bl.a. sætte konkrete 
mål for grønne og bæredygtige offentlige indkøb.

DI har fire forslag:   

SÆT ET POLITISK KLIMAMÅL FOR 
OFFENTLIGE INDKØB 
Regeringen lancerede en strategi for grønne offentlige ind-
køb i oktober 2020, hvor det fremgik, at den offentlige ind-
købsvolumen medfører CO2-udledninger på 12 mio. tons år-
ligt. Strategien vil fastsætte et reduktionsmål for indkøbene, 
hvilket var forventet lanceret i slutningen af 2021, men det er 
fortsat ikke offentliggjort. Forsinkelsen er ærgerlig, da den 
bremser den grønne omstilling i Danmark. 

FORSLAG: 
Regeringen bør hurtigst muligt lancere CO2-reduktionsmål, 
da der er brug for et klimamæssigt pejlemærke for de offent-
lige indkøb. Et ambitiøst mål for CO2-reduktion er en vigtig 
trædesten, da vi gennem en fælles retning samler større vo-
lumen til at skabe den grønne forandring. 

FLERE GRØNNE INDKØB
En analyse fra Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen peger på, 
at under halvdelen af de offentlige udbud indeholder et bæ-
redygtigt element . Alle offentlige virksomheder burde i dag 
have et stort incitament til at tænke miljø- og klimahensyn 
ind i deres indkøb og forbrug. Som en af de største og stær-
keste løftestænger kan det offentlige indkøb være med til at 
spille en signifikant rolle i den grønne omstilling.

3. OFFENTLIG  
EFTERSPØRGSEL  
ER DRIVER FOR  
GRØN OMSTILLING



OFFENTLIG EFTERSPØRGSEL EFTER NYE 
CIRKULÆRE FORRETNINGSMODELLER 
Delebilsordninger bliver i stigende grad populære, og vi 
streamer musik, film og serier på abonnement i stedet for at 
købe cd’er og dvd’er. At leje, dele, bytte og købe en service 
frem for et produkt vil ofte medføre både mindre ressource-
træk og færre CO2-udledninger. Der er allerede mange gode 
eksempler på cirkulære forretningsmodeller, som er med til 
at reducere vores klimabelastning og affaldsmængder, men 
der er plads til mange flere. 

Forbrugere skal ændre deres indkøbsvaner. Det gælder også 
den offentlige indkøbsmuskel, som vil kunne drive en udvik-
ling af cirkulære forretningsmodeller. 

FORSLAG: 
Der er brug for uddannelse af offentlige indkøbere i nye ud-
budsformer og indsigt i mulighederne for at sikre produkter 
et nyt liv efter endt brug.


