
 
 

Grønne offentlige indkøb 

Offentlige myndigheder køber hvert år ind for mere end 2.400 mia. euro i EU og 310 
mia. kroner i Danmark. Hvordan den offentlige sektor vælger at købe ind, har derfor 
ikke alene stor betydning for vores samfundsøkonomi, men også for klima og miljø. 
Med denne analyse sætter CONCITO fornyet fokus på grønne offentlige indkøb – og 
ikke mindst hvad der skal til for at indfri det store miljø- og klimapotentiale.  
 
Grønne offentlige indkøb er i udstrakt grad båret af ”soft law”, dvs. frivillighed. Det en-
kelte land vælger selv sit ambitionsniveau. Samtidig er grønne indkøb en ”sort boks” 
med meget få valide undersøgelser af området – og dermed også om resultater og ef-
fekt. Alt sammen svækker fremdriften. 
 
Danmark har langt fra udnyttet det store potentiale i grønne offentlige indkøb. Seneste 
undersøgelse viser, at Danmark kun stiller alle relevante grønne krav i 24 pct. af de of-
fentlige indkøb. Den gode nyhed er, at vi selv med en beskeden indsats vil kunne redu-
cere vores nationale og globale klimaaftryk markant. CONCITO fremsætter på den 
baggrund fem hovedanbefalinger, der vil styrke grønne offentlige indkøb i Danmark og 
dermed markedet for grønne løsninger: 
 

 Danmark skal sætte skarpere fokus på de tunge sektorer med stor betydning for 
klima og miljø, nemlig fødevarer, bygge/anlæg og transport. 

 Danmark skal have et stærkt maskinrum med klare mål for grønne indkøb med fast 
monitorering – og vi skal i øget omfang udvikle og anvende redskaber og standar-
der, der kan gøre det lettere at købe grønt ind. 

 Danmark skal sikre mere innovation med nyt nationalt mål, der skal stimulere brug 
af funktionskrav, markedsdialog og de nye innovationspartnerskaber, som udbuds-
loven åbner for. 

 Danmark skal mere konsekvent bruge total- og livscyklusomkostninger, hvor det 
giver såvel grøn som sort bundlinje. 

 Danmark skal sikre en stærkere regulering og mere viden om fremdrift og effekt af 

grønne indkøb på klima og miljø. 

 

Klimabrief #3 

Udgivet: Oktober 2016 

Forfatter: Charlotte Fischer 
Støttet af: VILLUM FONDEN   

 

 
 

 

 
 



    Klimabrief #3: Grønne offentlige indkøb 

2 
 

Baggrund 

Offentlige indkøb udgør årligt i EU mere end 2.400 mia. euro og i Danmark 310 
mia. kroner. Hvordan den offentlige sektor vælger at købe ind, har derfor ikke ale-
ne betydning for vores samfundsøkonomi, men også for klima og miljø. Hvor meget 
ved vi ikke præcist.  
 
Internationalt har grønne indkøb længe været anerkendt som et vigtigt virkemiddel for 
den grønne omstilling. FN, OECD og EU opfordrer i flok landene til at fremme bæredyg-
tige, grønne indkøb. Det er senest kommet til udtryk i FN’s ”Verdensmål 12” om bære-
dygtige forbrugs- og produktionsmønstre. Ifølge mål 12.7 skal bæredygtig offentlig 
indkøbspraksis fremmes ” i overensstemmelse med nationale politikker og prioriteter”, 
dvs. i den takt de enkelte lande beslutter.  
 
Deri ligger en central pointe: Trods et stigende internationalt fokus er området for bæ-
redygtige, grønne indkøb fortsat alt overvejende et nationalt anliggende båret af 
”soft law”, dvs. frivillighed. Landene beslutter næsten suverænt selv, hvor lidt eller me-
get de vil købe bæredygtigt ind.   
 
Derfor er det i høj grad op til landene – og dermed også Danmark - om EU’s nye ud-
budsdirektiv bliver det brækjern for den grønne omstilling, som der lægges op til. Det 
vil kræve et opgør med den frivillighed og manglende overordnede styring, som 
i dag kendetegner de fleste landes indsats, herunder Danmarks. Inspiration bør hentes 
hos lande, regioner og byer, der vælger at gå mere målrettet til værks og også nytæn-
ker udbudsinstrumentet.    
 

 
… the effectiveness of the Directive in terms of fostering sustainable public procurement will depend 
on national implementing measures and on an effective enforcement by national and European 

courts.
1 

 

 

Vurdering af klimapotentialet 

Selv om der kun findes få og utilstrækkelige undersøgelser af omfanget af grønne ind-
køb, ved vi, at offentlige myndigheders forbrug af varer og tjenesteydelser vejer tungt i 
det grønne regnskab.  
 
Region Hovedstaden har i et klimaregnskab for sin virksomhed fastslået, at 80 pct. af 
regionens samlede udledning af drivhusgasser kommer fra den udledning, der knytter 
sig til fremstilling, transport, brug og bortskaffelse af varer og tjenesteydelser.2  Tal-
let understreger, at det har stor betydning for klima og miljø, hvordan offentlige myn-
digheder køber ind.  
 
Nogle lande har øjensynligt også skabt betydelige CO2-reduktioner takket være grønne 
offentlige indkøb. UK har ifølge en PwC-undersøgelse fra 2009 nedbragt sin udledning 

                                                                    
1 Sustainable Public Procurement under EU Law, Beate Sjäfjell og Anja Wiesbrock, 2015 
2
 Klimaregnskab 2009. Region Hovedstaden som virksomhed, september 2010, NIRAS  
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med 38 pct. i bygge- og anlægssektoren ved at stille grønne krav. Den danske offentlige 
sektor er ifølge samme undersøgelse ikke lykkedes i tilsvarende omfang på bygge- og 
anlæg.3  
 
CONCITO har beregnet, at det samlede udslip af drivhusgasser fra offentlige indkøb i 
Danmark i hele værdikæden beløber sig til ca. 20 mio. tons CO2e/år, svarende til 4 tons 
per indbygger.4 Blot et krav om en 10 pct. reduktion i de globale udslip vil spare 2 mio. 
CO2e/år. Det svarer til at fjerne ca. 650.000 biler fra vejene eller godt en fjerdedel af den 
danske bilpark. Klimapotentialet er derfor stort – og kan nås relativt let. 
 
På samme måde er EU-Kommissionen nået frem til, at EU-landene fx vil kunne spare 15 
mio. ton CO22 om året, hvis alle fulgte samme miljøkriterier for belysning og kontorud-
styr som den finske by Turku5.  
 
Med andre ord: Klimapotentialet er stort – og kan nås selv med en beskeden indsats. 
 

Drivkræfter og barrierer 

EU en central drivkraft 

Fokus på bæredygtige, grønne indkøb kom for alvor på den internationale dagsorden 
ved årtusindeskiftet. OECD vedtog i 2002 en henstilling om at fremme grønne indkøb. 
EU-Kommissionen har siden 2001 manifesteret sig som den centrale drivkraft på områ-
det. Med den offentlige indkøbspakke fra 2004 kom der for første gang EU-regler for, 
hvordan offentlige ordregivere kan inddrage miljø- og andre samfundshensyn i deres 
udbud.   
 
Offentlige indkøb som en central driver for omstillingen til et ressourceeffektivt lave-
missionssamfund er senest bekræftet i Europa 2020-strategien og Kommissionens cir-
kulære pakke fra december 2015. I dag er det således ikke til diskussion, om grønne 
indkøb er et vigtigt redskab i kampen for et mere miljø- og klimavenligt samfund.   
 
Med sin karakter af ”soft law” har EU-indsatsen primært taget form af anbefalinger, 
opfordringer og henstillinger. Den er løbende suppleret af diverse ”bløde” og kapaci-
tetsopbyggende initiativer, der først og fremmest har til formål 
at styrke gennemsigtigheden og dermed effektiviteten i markedet samt indkøbernes 
evne til at købe bæredygtigt ind (alt fra miljøkriterier og værktøjer til information og 
uddannelse).   
 
Frivilligheden er søgt hegnet ind med et fælles mål om, at mindst 50 procent 
af landenes offentlige indkøb målt i såvel antal som volumen inden for 10 udvalgte om-
råder skulle være grønne senest inden udgangen af 2010. Om dette reelt er nået, ved 
ingen. For EU har endnu ikke formået at vedtage en autoritativ definition af ”grønt ind-
køb”. Derfor er det reelt svært at afgøre, om EU-landene lever op til 50 pct.-målet. 
 

                                                                    
3
 Collection of statistical informationon Green Public Procurement in the EU. Report on data collection 

results, PwC, 2009 
4
 Grønne indkøb i den offentlige sektor – barrierer og potentiale, CONCITO, 2011 

5
 Benefits of GPP, EU Commission http://ec.europa.eu/environment/gpp/benefits_en.htm   

http://ec.europa.eu/environment/gpp/benefits_en.htm
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På enkelte udvalgte områder har EU-landene valgt at tilsidesætte frivilligheden. En EU-
forordning fra 2008 forpligter alle EU-institutioner og centrale myndigheder i medlems-
landene i udbud over EU’s tærskelværdier til at stille energieffektivitetskrav svarende 
mindst til dem, der indgår i Energy Star-ordningen. Siden 2012 har landene pligt til at 
købe produkter i den mest energivenlige klasse, når produktgruppen er energimærke-
reguleret. 
 
Direktivet om fremme af renere og mere energieffektive køretøjer er et andet eksempel 
på en mere forpligtende regulering af offentlige indkøb. Direktivet binder landene til at 
vurdere køretøjers miljøeffekt og energiforbrug i hele deres levetid og lade det indgå i 
købsbeslutningen. Afvejningen hviler dog suverænt hos den enkelte myndighed i lan-
dene.  
 
Bygningsdirektivet er et tredje område, hvor frivillighed er afløst af forpligtelser. Her 
stilles krav om energibesparelser i boliger, offentlige bygninger og erhvervsbyggeri. 
Landene skal bringe energiforbruget i nye bygninger ned på næsten nul senest i 2020. 
For offentlige bygninger gælder dette krav fra 2018.  
 
En milepæl er EU-direktivet om offentlige udbud vedtaget i 2014. Med direktivet får de 
offentlige ordregivere nye muligheder for at anvende offentlige indkøb til støtte for 
samfundsmæssige mål som fx miljø og klima. I hvilket omfang de enkelte medlemslan-
de ønsker at benytte direktivets nye muligheder for at stimulere grønne offentlige ind-
køb, er helt op til dem.  
 
Med de nye udbudsregler på plads er der ikke umiddelbart udsigt til ny bindende EU-
regulering af indkøbsområdet. Fokus vil være på bedre, mere effektiv implementering 
af de nye regler i praksis.  
 
Kommissionen har dog med sin cirkulære pakke fra december 2015 varslet, at den vil 
styrke cirkulær tænkning i offentlige indkøb. Det vil primært ske ved støtte reparati-
onsmuligheder, holdbarhed og genanvendelse i nye produktkrav - og på den måde få 
markedet til at trække den cirkulære økonomi op i et højere gear. Konkret arbejder 
Kommissionen på at teste nye fælles standarder for, hvordan man kan beregne produk-
ters miljø- og klimaaftryk (Product Environmental Footprint, PEF) – til gavn for strømli-
ningen af såvel markedet som de offentlige indløb. 
  

Danmark satser på frivillighed  

Danmark har i høj grad valgt at lade grønne indkøb bære af frivillighed. Den tidligere 
regerings strategi for intelligent offentligt indkøb fra 2013 cementerede den linje.6 Und-
tagelser findes naturligvis dér, hvor EU stiller krav – som nævnt i forbindelse 
med fx indkøb af køretøjer og elektriske produkter. Forpligtelserne rummer dog store 
elastikker. Fx kan energihensynet tilsidesættes, hvis det ikke går hånd i hånd med funk-
tionalitet, kvalitet, miljø og omkostningseffektivitet.  
 
Danmark har på enkelte områder valgt at gå videre i sine forpligtelser. Alle ministerier 
skal fx have en grøn indkøbspolitik og implementeringsplan. Staten har forpligtet sig til 
at kræve bæredygtigt træ, når der købes papir, byggematerialer, møbler og andre træ-

                                                                    
6
 Strategi for intelligent offentligt indkøb, Regeringen, 2013 
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varer. Regioner og kommuner skal leve op til samme forpligtelser som staten om ener-
gieffektive indkøb af udstyr.  
 
På byggeområdet er offentlige bygherrer i Danmark forpligtet til at gennemføre total-
økonomiske beregninger, når de skal bygge nyt eller renovere.  
 
Da ingen områder monitoreres, er det næsten umuligt at sige, i hvilket omfang disse 
forpligtelser udmønter sig i praksis.  
 
Den nye udbudslov, der trådte i kraft her 1. januar 2016, omsætter EU’s udbudsdirektiv 
til dansk lov.  Udbudsloven er en uambitiøs implementering af direktivet, når det gæl-
der klima og miljø. Loven er lagt an på frivillighed og griber ikke direktivets muligheder 
for at fastsætte mere forpligtende bestemmelser. Fx giver direktivet mulighed for, at 
landene kan forbyde ordregivende myndigheder kun at anvende pris eller omkostnin-
ger som eneste tildelingskriterium. Men den mulighed har Danmark indtil videre fra-
valgt. Med andre ord: Der er i en fremtidig revision af udbudsloven plads til en mere 
ambitiøs og forpligtende regulering af området.  
 
De aktuelle muligheder, som den nye udbudslov rummer for at sætte hensynet til mil-
jøet i front, er:  
 

 Ordregivere kan udelukke virksomheder, der har overtrådt loven på bl.a. miljøom-
rådet.  

 Opgaver kan tildeles ud fra deres livscyklusomkostninger - og ikke kun på grundlag 
af anskaffelsespriser. 

 Der kan henvises til fx miljø‐ og klimavenlige metoder i produktionsprocessen af 
den konkrete vare, der er i udbud. 

 Der kan kræves bestemte miljømærker.  Ordregiver skal dog acceptere alle mær-
ker, der opfylder tilsvarende mærkekrav eller anden relevant dokumentation for op-
fyldelsen af kravene til det krævede mærke, hvis ikke det kræver uforholdsmæssigt 
meget tid. Navnlig denne mulighed har været efterspurgt, da den også letter arbej-
det med at kontrollere og følge op på udbuddet. Det fremgik af CONCITOs analyse 
om grønne indkøb7, at det kun tjekkes i 10 pct. af kontrakterne, om leverandørerne 
leverer den lovede klimastandard.  

 
Trods frivilligheden åbner udbudsloven et nyt og stærkere perspektiv, når det gælder 
fremme af grønne offentlige indkøb. Hvis lovens grønne potentia-
le skal indfris, vil det dog kræve, at Danmark ruster op på ambition, styring og kapaci-
tetsopbygning.   
 
Grønne indkøb i Danmark drives derfor heller ikke primært fra toppen, men bottom-
up og praksisnært spredt ud over en række aktører og initiativer, der understøtter ind-
købernes muligheder for at købe grønt ind. Den tidligere regerings strategi for intelli-
gente offentlige indkøb havde samme praksisnære fokus – nemlig på at udvikle bedre 
værktøjer, vejledningsmateriale, målemetoder mv.    
 
 
 
 

                                                                    
7
 Grønne indkøb i den offentlige sektor – barrierer og potentiale, CONCITO, 2011 
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Centrale komponenter i den danske indsats er:   
 

 Den centrale indkøbsorganisation SKI indgår på statens og kommunernes vegne 
rammeaftaler. Her stiller SKI specifikke mindstekrav til produkters miljøpåvirkning 
– fx om energieffektivitet, materialer eller genanvendelsesmulighe-
der. SKI’s miljøkrav afhænger af det specifikke indkøbsområde samt de offentlige 
organisationers ønsker og behov til rammeaftalen. Der findes ikke opgørelser, der 
viser omfanget og effekten af miljøkrav i SKI’s rammeaftaler. Men netop dette er vi-
talt i lyset af rammeaftalernes omfang. 

 

 Netværk som Partnerskabet for Offentlige Indkøb (POGI) og Forum for Bæredygtige 
Indkøb bringer stat, regioner og kommuner sammen om konkrete indsatser og/eller 
udveksling af erfaringer.  Medlemmerne af POGI-samarbejdet repræsenterer i dag 
17 pct. af den samlede offentlige indkøbsvolumen i Danmark – svarende til ca. 50 
mia. kroner. I POGI-netværket forpligter parterne sig på fælles indkøbsmål. POGI-
medlemmerne er dermed pt. de stærkeste motorer for grønne indkøb i Danmark. 
Der findes dog ikke umiddelbart tilgængelige oplysninger om, i hvor høj grad med-
lemmerne lever op til de fastsatte mål. 

 

 Informationstiltag og værktøjer udarbejdes løbende primært i regi 
af netportalen ”Den ansvarlige indkøber” (www.csr-indkob.dk). Her kan offentlige 
indkøbere, der ønsker at stille krav om samfundsansvar, finde fælles offentlige ret-
ningslinjer for ansvarlige indkøb, herunder også beregningsværktøjer for totalom-
kostninger (TCO). Portalen er et resultat af den tidligere regerings Handlingsplan for 
virksomheders samfundsansvar 2012-2015 – Ansvarlig Vækst.   
 
Et andet og nyere tiltag i samme kategori er Miljøstyrelsens Rejsehold for Grønne 
Indkøb8, der tilbyder offentlige myndigheder og offentlige virksomheder gratis 
hjælp til at styrke deres grønne indkøb. Rejseholdet tilbyder undervisning og vej-
ledning bl.a. med afsæt i otte rådgivningspakker.  
 
Miljøministeriet understøtter indsatsen med generel viden om regler og rammer, 
vejledninger, cases mv. Miljømærkning Danmark, Dansk Standard, Konkurrence- 
og Forbrugerstyrelsen samt et utal af konsulent- og advokatfirmaer supplerer med 
viden og vejledning om grønne indkøb – hver med deres ekspertise.  

 

 
Andre stiller krav 
 
Italien vedtog i december sidste år en ny lov, der forpligter alle offentlige myndigheder at stille 
basiskrav om miljø på de 16 produkt- og serviceområder, hvor grønne indkøb er mest relevante. 
Samtidig skal mindst 50 pct. af kontraktværdien for øvrige produkt- og service kategorier være 
omfattet af miljøkrav. Det hele monitoreres systematisk.  
 
Flandern har sat mål om 100 pct. bæredygtige indkøb inden 2020. Indkøberne skal i standstill-
perioden udfylde formular, hvor de redegør for brug af mindstekrav inden for bæredygtig-
hed/miljø. På den måde kan de monitorere fremdrift, men også identificere områder hvor der er 
brug for ekstra support.  
 

                                                                    
8
 http://www.xn--rejseholdforgrnneindkb-jjch.dk/da/   

http://www.csr-indkob.dk/
http://www.rejseholdforgrønneindkøb.dk/da/
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Korea forpligter alle offentlige myndigheder til at aflevere implementeringsplan med egne, 
frivillige mål. Indberettes via central elektronisk platform, så alle kan sammenligne sig med hin-
anden. Det giver omtale – og medvirker derfor i sig selv til at styrke den ”bløde” konkurrence 
mellem myndighederne. Det hele monitoreres fra centralt hold.  

 

  
 

Den store sorte boks 

Grønne indkøb er såvel på europæisk som nationalt plan en stor sort boks. Hver-
ken EU eller Danmark har vedtaget en fast definition eller monitorerer systema-
tisk grønne indkøb – og derfor heller ikke fremdriften. Det er på den måde op til enhver 
selv at afgøre, om Danmark faktisk lever op til EU’s 50 pct.-mål. Det frirum betjener 
regeringer sig af. Den daværende regering kunne således skrive i sin strategi for intelli-
gente offentlige indkøb, at ”EU-målinger indikerer, at Danmark allerede har nået mål-
sætningen”.9 
 
De seneste år er der udarbejdet en hhv. europæisk10 og dansk undersøgelse11, der gør 
det muligt at stykke vurderinger sammen. Undersøgelsernes resultater skal tages med 
et forbehold. De hviler på spinkle datagrundlag og er ikke direkte sammenlignelige, da 
definitionen af grønt indkøb varierer.  
 
Samtidig siger undersøgelserne ikke nødvendigvis ret meget om det reelle omfang af 
grønne indkøb. Det skyldes, at undersøgelserne alene måler på, om der er stillet grønne 
krav i udbudsmaterialet. Men kontrolleres der ikke efterfølgende på, om den fremsend-
te dokumentation holder vand, kan indkøbet let gå igennem som grønt uden reelt at 
være det. Dette opleves i dag som stort problem blandt fagfolk og virksomheder. 
 

Fremdrift, men ikke nok 

Seneste samlede EU-opgørelse fra Centre for European Policy Studies (CEPS) fra 
2012 viser status for grønne offentlige indkøb inden for ti produkt-/servicekategorier i 
27 EU-lande. Hovedkonklusionen er, at de 27 EU-lande er kommet et godt stykke, men 
inden for flere af de ti undersøgte produkt- og servicekategorier er de langt fra i mål 
med 50 pct. grønne indkøb. Kun 26 pct. af kontrakterne levede op til alle EU’s grønne 
kernekriterier. 55 pct. af kontrakterne indeholdt dog mindst ét grønt kriterium. Sidst-
nævnte er en klar stigning fra de 29 pct. målt i perioden 2009-2010.  
 
Danmark placerer sig umiddelbart blandt frontløberne. Sammen med Belgien, Holland 
og Sverige har Danmark 40-60 pct. af alle kontrakter, der lever op til alle EU’s kernekri-
terier.  
 
I Miljøstyrelsens monitoreringsrapport fra 2016 ser tallene for Danmark anderledes ud. 
Her er det kun 24 pct. af de monitorerede indkøb i Danmark, hvor kontrakter-
ne opfyldte alle relevante grønne kriterier og dermed kaldes grønne. 71 pct. af kontrak-
terne indeholdt mindst et grønt krav – stort eller lille. Følger man rapportens definition 

                                                                    
9
 Strategi for intelligent offentligt indkøb, regeringen, 2013, s.41 

10
 The uptake of green public procurement i the EU27, CEPS, 2012 

11
 Monitorering af grønne indkøb i offentlige institutioner Status på grønne indkøb gennemført i 2013, 

Miljøprojekt nr. 1820, Miljøstyrelsen, 2016 
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af grønne indkøb, er Danmark med 24 pct. langt fra EU-målet om 50 pct. grønne offent-
lige indkøb. 
 
Ser man på samlet værdi af kontrakter, der indeholder grønne kriterier, ligger Dan-
mark i CEPS-studiet bemærkelsesværdigt langt fra førertroppen – nemlig nede blandt 
de lande, hvor den samlede ”grønne” værdi kun udgør 20-40 pct. af den samlede kon-
traktværdi. At opgøre værdien af kontrakterne er dog forbundet med store udfordrin-
ger, som det også fremgår af Miljøstyrelsens monitoreringsrapport. Her fravalgte man 
af samme grund denne analysedel.  
 
Ikke desto mindre bekræfter CEPS-rapporten billedet fra PwC’s undersøgelse fra 2009. 
Den viste tilsvarende, at Danmark haltede bagud i tunge sektorer som fødevarer, byg-
geri og transport. Det er i givet fald ud fra et klimaperspektiv skidt. For netop disse sek-
torer har høj udledning af drivhusgasser. Af samme grund når PwC-rapporten også frem 
til, at Danmark kun i begrænset omfang er lykkedes med at reducere sit CO2-udslip 
som følge af grønne indkøb. Mens grønne indkøb i Holland i 2006/07 medførte en CO2-
reduktion på 47 pct., i Sverige på 39 pct. og UK på 38 pct., var det kun 15 pct. mindre 
CO2 for Danmarks vedkommende. 
 
At miljøeffekten af offentlige indkøb samler sig om nogle få indkøbsområder, er et bud-
skab, man genfinder i en NIRAS-rapport om Odense Kommunes grønne indkøbsregn-
skab fra 2011. Her opfordrer NIRAS  derfor Odense Kommune til at fokusere på kom-
munens tre mest miljøtunge områder: Fødevarer, transport og energi.12  
 
Der findes ikke i dag tal eller opgørelser, der kan vise, om dette billede fortsat står ved 
magt. Men lægges de seneste analyser fra hhv. CEPS og Miljøstyrelsen til grund, synes 
Danmark fortsat kun i utilstrækkeligt omfang at stille grønne krav på så økonomisk og 
klimamæssigt vægtige områder som fx bygge og anlæg samt transport.   
 
Ifølge Miljøstyrelsens monitoreringsrapport stilles der fx kun alle relevante grønne krav i 
10 pct. af alle nybygnings- og renoveringsprojekter. I analysen forklares det med, at 
mange kommuner benytter sig af eksterne rådgivere i udbuddet – og i samspillet med 
dem går det grønne hensyn ofte tabt. En anden forklaring er, at alle miljøkriterier ikke 
altid vurderes at være relevante og derfor heller ikke bruges. I 79 pct. af nybygnings- og 
renoveringsprojekterne blev der dog stillet mindst et grønt krav.  
 
Selv om meget er sket på dette felt siden 2013-tallene fra monitoreringsrapporten, pe-
ger det dog i retning af, at Danmark bør sætte fokus på dette vigtige område og lære af 
erfaringerne fra andre. UK var fx ifølge PwC-rapporten frontløber med 80 pct. grønne 
offentlige indkøb inden for bygge-og anlægssektoren.  
 
Både CEPS-rapporten og Miljøstyrelsens monitorerings-rapport viser stor variation 
mellem produktgrupper. Undersøgelsernes forskellige metode gør, at de stritter på 
enkelte punkter. Mens fx papir og fødevarer fremstår som to af de mest grønne sekto-
rer i den danske undersøgelse, er billedet på disse områder langt mindre grønt i den 
europæiske undersøgelse. Begge undersøgelser når dog frem til samme konklusion, når 
det handler om sektorer som byggeri og anlæg samt vej og park i Danmark: Her er de 
offentlige myndigheder ikke langt med grønne indkøb.   
 

                                                                    
12

 Miljøregnskab for pilotkommune, Miljøministeriet/Miljøstyrelsen, miljøprojekt 1390, 2011  
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Dette sammensatte billede understreger et akut behov for langt mere hånd-på-rattet. 
Der haster med en formel definition af grønne indkøb samt systematisk monitorering 
og opfølgning på området. Det er forudsætningen for at skabe en positiv åben kappe-
strid mellem stat, regioner og kommuner om at være bedst til at købe grønt ind. 

En anden vigtig pointe fra CEPS-undersøgelsen er, at det fortsat i høj grad er anskaffel-
sesprisen, der bestemmer indkøbet. Livscyklus- og totalomkostninger (LCC 
hhv. TCO) bruges ifølge undersøgelsen kun sjældent, nemlig i 6 pct. af indkøbene – over 
for 64 pct., der bruger anskaffelsespris. Siden er området blev styrket – ikke mindst 
med udvikling af en række værktøjer til beregning af TCO/LCC.  Udfordringen er dog 
fortsat at få TCO/LCC gjort til en integreret fast bestanddel af offentlige indkøb.  

 

Barrierer for grønne offentlige indkøb  

Når grønne indkøb ikke er slået fuldt ud igennem som redskab for den grønne omstil-
ling, skyldes det stærke barrierer. Nogle vil koste ekstra tid og ressourcer at fjerne. Men 
andre koster penge ikke at fjerne. Endelig er der barrierer, der snarere handler 
om politisk vilje og ledelse.  
 
En vigtig pointe er derfor, at økonomien ikke er den ene store barriere for grønne ind-
køb, som den ellers ofte fremstår som. Prioriteringen bør fremadrettet være at fjerne 
de barrierer, der gavner klima og miljø mest, og/eller hvor business casen er klar.  
 
Man kan skelne mellem syv slags barrierer:  
 
Politiske barrierer  
 
Indkøbsområdet er i Danmark som så mange andre lande ”low politics”, dvs. et fortrins-
vis teknisk felt, som ikke nyder lige stor politisk bevågenhed og slet ikke i Folketinget. 
Området er svækket centralt af at være spredt over en række ressortområder – finans, 
erhverv, transport og miljø.  
 
I kraft af sin økonomiske tyngde kommer området løbende i spil med Finansministeriet 
som drivkraft og dagsordenssætter – med et strengt budgetperspektiv for øje. Effektive 
indkøb er på den måde et tilbagevendende tema i kommuners og regioners årlige øko-
nomiaftaler med regeringen. Fokus er stordrift, effektivisering og besparelser. Fx har 
regionerne senest lovet at effektivisere deres indkøb for 1,5 milliarder kroner om året i 
2020 i forhold til 2015.  
 
Fokus i kommuner og regioner er naturligt på at indfri økonomiaftalernes mål om be-
sparelser – og her glider den grønne ambition uundgåeligt i baggrunden.  Det bekræftes 
bl.a. af Miljøstyrelsens nye monitoreringsanalyse. Her nævnes det som en væsentlig 
forklaring på den relativt begrænsede andel af grønne indkøb, at besparelseskrav over-
trumfer grønne hensyn.  
 
Adskillige undersøgelser peger på nødvendigheden af politisk fokus og ledelse, hvis 
grønne indkøb skal lykkes. Det kniber specielt på centralt hold. Men heller ikke mange 
regioner og kommuner har stærkt nok fokus på værdien af grønne offentlige indkøb. 
Måske fordi feltet er teknisk og kompliceret og let reduceres til et ”spare-område” frem 
for et område, hvor der kan hentes betydelige miljø- og klimagevinster samt på sigt god 
totaløkonomi og innovation.  
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Grønne indkøb drives derfor for ofte uden klare mål og fast monitorering. Det skader 
fremdriften. Her er det dog vigtigt at fremhæve POGI-partnerskabet, der qua sin sam-
lede indkøbsvolumen er en væsentlig driver for grønne offentlige indkøb. POGI udar-
bejder årligt en målopfyldningsrapport. Den er imidlertid ikke offentligt tilgængelig. 
Det gør det svært at bedømme partnerskabets reelle værdi. POGI arbejder dog på at 
finde frem til en valid metode til at monitorere området på. Målopfølgning offentliggø-
res, når metoden er lagt fast.  

  
Økonomiske barrierer  
 
Grønne indkøb bremses af en forestilling om, at det nødvendigvis er dyrere end at købe 
konventionelt. PwC peger i sin rapport på det bemærkelsesværdige i, at UK som front-
løber på grønne indkøb har skåret sine udgifter med over fem pct. ved at købe mere 
grønt ind. Mens Danmark er det eneste land ud af syv, hvor grønne indkøb har haft en 
meromkostning - om end lille. Kunne Danmark blot spare 1 pct. af 310 mia. i offentlige 
indkøb, ville det svare til mere end 3 mia. Altså et stort økonomisk potentiale.  
 
En langt mere konsekvent brug af totalomkostninger (TCO) i forbindelse med indkøb vil 
endda spare de offentlige myndigheder penge. Udfordringen fremefter vil være at gøre 
TCO mainstream på alle områder med tilgængelige værktøjer og vejledninger – samt få 
udviklet nye værktøjer og vejledninger på alle øvrige relevante områder ud over de nu-
værende fem områder. 

 
Kulturelle barrierer 
 
Indkøbsområdet er i sit kulturelle afsæt udfordret på to måder: Lille risikovillighed samt 
snæver budgettænkning. Begge kræver politisk forankring og lederskab for at ændre. 
 
Indkøbsafdelingerne er i hverdagen domineret af en kultur med et skarpt fokus på præ-
cision og livrem-og-seler – og mindre på fx innovation og miljø. Der er en tilbøjelighed 
til at foretrække præcise tekniske kravspecifikationer frem for fx funktionskrav – og det 
skader innovationen. Det afspejler en stærk opmærksomhed på at undgå fejl og efter-
følgende klagesager. Men også den udfordring, at det er lettere at sammenligne tilbud, 
der skal leve op til samme, meget præcise kravspecifikationer frem for bredere funkti-
onskrav. 
 
Ikke desto mindre er en langt mere konsekvent brug af funktionskrav centralt for ambi-
tionen om innovative indkøb, der reducerer miljøbelastningen. Sådan som det fx lykke-
des Hedensted Kommune, da kommunen skulle købe køling af serverrum. I stedet for at 
efterspørge en bestemt teknologi i sit udbud brugte kommunen funktionsudbud og 
sparede både på økonomien og CO2. 
 
På makro-plan styres området af en traditionel finansministeriel tænkning. Det stil-
ler grønne indkøb over for flere udfordringer:  

  
Kortsigtet horisont:  
 
Den offentlige økonomi drives i ét-årige budgetter. Det svækker offentlige myndighe-
ders mulighed for fx at købe totaløkonomisk ind med langsigtede besparelser på drif-
ten, der kan kompensere for højere her-og-nu-anskaffelsespriser. Dette svigtende fokus 
på totaløkonomi gør, at den offentlige sektor glipper besparelser i den samlede øko-
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nomi. TCO beregninger har fx vist, at en forpligtende indkøbsaftale på computere spa-
rer kommunerne for 11 mio. kr. og miljøet for 3.625 tons CO2 over tre år. Regioner og 
kommuner har brug for at introducere mekanismer, hvor de kan låne til en dyrere an-
skaffelse up-front og så tilbagebetale i takt med de løbende driftsbesparelser. 
 
Region Hovedstaden peger på, at hverdagen for mange udbudskonsulenter er, at der er 
et vedvarende pres for at opnå økonomiske besparelser og nå udbudsplanerne. Det er 
derfor en stor udfordring at finde tid og økonomi til nye tiltag inden for de almindeli-
ge et-årige rammer.  

  
Manglende mål:  
 
Skiftende regeringer viger tilbage for at sætte konkrete mål for kommuners og regio-
ners grønne indkøb. Det skyldes, at de risikerer at skulle kompensere kommuner og 
regioner for de eventuelle ekstra udgifter, som det vil kræve at leve op til et sådant 
mål – jf. Det Udvidede Totalbalanceprincip (DUT). Denne form for ”kassetænkning” 
bremser fremdriften.  
 
Mange regioner og kommuner viger derfor også tilbage for håndfaste mål for deres 
grønne indkøb. I den daværende regerings strategi for intelligente offentlige indkøb 
meldte kun 4 ud af 10 indkøbere at have en indkøbsstrategi med mål for miljø.  
 
Praksis er, at de regioner og kommuner, der udgiver klima- og miljøregnskaber, holder 
indkøbene ude af regnskabet. Men netop indkøbene udgør jo langt det største klimaaf-
tryk – jf. NIRAS-rapporten om Region Hovedstadens klimapåvirkning fra 2010. Dermed 
glipper kommuner og regioner at arbejde med klimaaftrykket, hvor det er markant 
størst.  

  
Manglende monitorering: 
 
Manglende monitorering har OECD-landene udpeget som næstvigtigste barriere. Der 
tilbagestår en central udfordring med at finde fælles definition på grønne indkøb og 
mobilisere statistikker og data, der kan dokumentere miljø- og klimagevinsterne ved at 
købe grønt ind.  
 
Uden fast monitorering kan fremdriften på området ikke måles. Ministerier, regioner og 
kommuner kan heller ikke sammenligne deres resultater – endsige systematisk følge op 
og lære af de bedste. Grønne indkøb får derved karakter af denne sorte boks, hvor de 
politiske og administrative beslutningstagere agerer uden klare mål, monitore-
ring/feedback og opfølgning.  
 
Dette kan der rådes bod på med den kommende europæiske standard for e-indkøb. 
Udviklingen af standarden bliver en historisk chance for at få etableret et system, der 
gør det muligt effektivt at indhente data om grønne indkøb og dermed monitorere 
fremdriften. EU Kommissionen har da også stort fokus på området. Danmark er med i 
arbejdet. Miljøstyrelsen deltager i Kommissionens advisory group om grønne offentlige 
indkøb. Men det er også vitalt, at de danske myndigheder og andre med indsigt på fel-
tet engagerer sig i arbejdet med at udvikle den nye europæiske standard, som oven i 
købet ledes af Dansk Standard. Lige nu deltager fx Miljøstyrelsen ikke. 
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Organisatoriske barrierer  
 
En stærk central indkøbsorganisation er vigtigt, hvis grønne indkøb skal drives effektivt. 
Det gør sig i høj grad også gældende. Ifølge den daværende regerings ”Strategi for in-
telligent offentligt indkøb” angiver 75 pct. af indkøberne, at deres organisation har en 
sådan central indkøbsfunktion. Udfordringen er at forankre denne lokalt i organisatio-
nens forgreninger. Ellers ryger compliance. Heri er en stor udfordring for ikke mindst 
kommuner med mange, navnlig små institutioner. 
 
Adskillelse mellem kasser og afdelinger opleves af mange som en væsentlig barriere for 
grønne indkøb. Region Hovedstaden peger på adskillelse af klima/miljøafdelingen og 
indkøbsafdelingen samt manglende samarbejde/kommunikation mellem de to afdelin-
ger.13 Den slags vil ændres i det øjeblik, politikerne formulerer klare mål og succeskrite-
rier for organisationen. 
 
Erfaringen fra POGI-samarbejdet er, at de kommuner, der er bedst til at drive området, 
har et tæt samarbejde mellem hhv. indkøbs- og miljøafdelingen.  
Systematisk udveksling af best practice er vigtigt for at fremme grønne indkøb.  
 
Markedsmæssige barrierer  
 
OECD-landene har fremhævet det som en vigtig barriere for grønne ind-
køb, at markedet ofte vurderes ikke at være stærkt nok.  Indkøberne risikerer, hvis de 
stiller for høje grønne krav i udbuddet, at begrænse konkurrencen i markedet og der-
med fordyre udbuddet. Et grundigt markedskendskab er derfor helt centralt 
for effektive grønne indkøb – og det kan være tidskrævende at skaffe sig.  
 
Samtidig hæmmes markedet af, at tilbudsgivningen vurderes at være tung og bureau-
kratisk – specielt af små og mellemstore virksomheder. Og netop disse virksomheders 
adgang til offentlige udbud vurderes at være centralt for innovation og bæredygtighed i 
offentlige indkøb.14 
 
Derudover er det en barriere for grønne indkøb, at produk-
ters eksternaliteter/miljøomkostninger ikke prissættes. Det risikerer alt andet lige at 
gøre de produkter, hvor der er taget et stærkt miljøhensyn, dyrere.  
 
Endelig kommer en manglende transparens, når det gælder virksomheders og produk-
ters bæredygtighed i hele værdikæden. Det kan alt andet lige gøre det sværere for ind-
købere at identificere de mest grønne leverandører og produkter. 
 
Individuelle barrierer  
 
Grønne indkøb er et kompliceret felt, der kræver stor teknisk indsigt. Indkøbernes ud-
dannelse og viden er derfor et helt centralt element. Det kan fx være svært at overskue 
internationale standarder, der kan bidrage til at kvalificere udbuddet. Risikoen er, at 
standarder overses, eller at der henvises til forældede standarder. Her er der brug for at 
styrke og strømline træningsindsatsen og gerne med fokus på e-learning – en anbefa-
ling som bl.a. bakkes op af Nordisk Råd.  

                                                                    
13

 Statusnotat – klimavenligt indkøb og forbrug, Region Hovedstaden, 2013  
14

 Sustainable public procurement under EU law: The role of SMEs in promoting sustainable procurement, 
Sarah Schoenmaekers, 2016 
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Men også indkøbernes mindset har betydning. Undersøgelse fra Eras-
mus University Rotterdam peger på den individuelle indkøbers forandringslyst som 
en udslagsgivende faktor for grønne indkøb.15 Endelig spiller formentlig risikoaversion – 
i ledelsen og/eller blandt indkøberne – en rolle.   

  
Praktiske barrierer   
 
Tid ses som en kæmpe udfordring. Mange indkøbere slås med selv at skulle navigere i 
junglen af grønne krav. De mangler uddannelse, værktøjer og vejledning. Lige nu spil-
der vi kostbare offentlige ressourcer, fordi for mange skal opfinde den dybe tallerken. 
Skal grønne indkøb fremmes mærkbart, kræver det, at området strømlines med en 
udstrakt anvendelse af standarder, certificeringer og mærker samt en centralisering af 
arbejdet med vejledninger, kriterier, læring mv. Sitet ”Den Ansvarlige Indkøber” bør 
udvikles til at blive det centrale redskab for indkøberne. I Miljøstyrelsens monitorerings-
rapport var kendskabet til sitet lavt. 
 
Mangel på etablerede miljøkriterier for produkter/tjenester har Kommissionen tidligere 
udpeget som en central barriere. Derudover at eksisterende kriterier sjældent er let 
tilgængelige, f.eks. via databaser. Kommissionen har dog siden 2008 udarbejdet 20 sæt 
kriterier. Mangel på informationer om produkters levetidsomkostninger og miljøvenlige 
produkters/tjenesters relative omkostninger hæmmer også grønne indkøb.  

Anbefalinger 

Stort grønt potentiale med beskeden indsats 

Lige nu udnytter Danmark ikke sit potentiale godt nok. Der er følgende fem hovedan-
befalinger, hvis Danmark i højere grad skal indfri sit potentiale: 
 
1. Fokus på de tunge sektorer 
Specielt har vi en opgave i at sikre klima og miljø på store, økonomisk og miljømæssigt 
tunge områder som fødevarer, bygge og anlæg samt transport, hvor vi lige nu ikke er i 
top. Her bør en indsats fokusere. Det betyder, at områder som minimum skal være om-
fattet af klare, ambitiøse mål og fast monitorering. 
 
Fødevarer  
Lige nu er økologi den altdominerende målestok for, om et fødevareindkøb er bære-
dygtigt. Økologien tager ikke isoleret hensyn til klimaet. Men en afledt effekt af at købe 
mere økologisk er ofte mindre indkøb af fx kød, idet økologisk kød er dyrere. Men der er 
brug for at gå mere målrettet til værks, hvis klimaaftrykket i det offentlige fødevarefor-
brug skal markant ned.  
 
Det er allerede i dag muligt at svanemærke offentlige køkkener og kantiner. Kriterierne 
for Svanemærket mønter sig såvel på klima som miljø. En svanemærket kantine udle-
der ifølge Miljømærkning Danmark 7 pct. færre drivhusgasser og kræver samtidig 39 
pct. mindre areal til at producere råvarerne til maden. Det sker bl.a. ved at stille krav til 
energiforbrug og om mindst et dagligt vegetarisk måltid i livscyklusanalysen. 

                                                                    
15

 It’s not easy being green: Increasing sustainable public procurement behaviour, Jolien Grandiaa, 
Bram Steijna & Ben Kuipersa, Erasmus University Rotterdam, 2015  
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Statsministeriet er den første offentlige myndighed til at svanemærke sin kantine. 
Gladsaxe Kommune er netop fulgt efter som første danske kommune, der fået svane-
mærket sin kantine på Rådhuset. Dermed udnytter kommunen den nye udbudslovs 
mulighed for at stille krav om miljømærkning i sit udbud. 
 

 
Anbefaling: Offentlige myndigheder på alle niveauer bør bruge udbudslovens nye mulighed for 
at stille krav om miljømærkning, der også gavner klimaet, i sine udbud af køkken- og kantine-
ordninger. Alle offentlige myndigheder bør som minimum forpligtes til at sætte mål for redukti-
onen af klimaaftrykket i deres fødevareforbrug.   

 

 
Bygge og anlæg  
Der er et stort potentiale for at flytte den store, tunge sektor i en mere grøn retning. 
Bevægelsen er i gang. Ifølge en markedsundersøgelse af danske Green Building Council 
forventer 8 ud af 10 virksomheder og organisationer stigende efterspørgsel efter bære-
dygtigt byggeri i Danmark. Siden Green Building Council indførte certificeringsordnin-
gen DGNB i 2012, er 50 byggerier i Danmark enten certificerende eller på vej til at blive 
det. De første svanemærkede byggerier har også set dagens lys, men foreløbig dog kun 
et fåtal. Fra november 2017 bliver det også muligt at svanemærke renoveringer. 
 
Samtidig går nogle kommuner i front. Det gælder fx Københavns Kommune, der netop 
har vedtaget en række miljøkrav både til egne og støttede byggeprojekter, der rækker 
ud over lovens krav.16 
 
En hurtigere omstilling af byggeriet kræver en ny, samlet strategi. Heri bør der som det 
første tages fat om den hovedudfordring, at der fortsat mangler en entydig standard for 
bæredygtige byggeri, som offentlige bygherrer kan bringe i anvendelse. Bygningsreg-
lementet rummer ikke en definition. Det svækker markedet. 
 
Derudover bør der sættes ind på at øge anvendelsen af totaløkonomi, når der bygges 
og renoveres. Værktøjet (LCC Byg) findes – og der gælder allerede en pligt til at foreta-
ge beregningerne. Samtidig vurderer aktørerne i markedet, at bæredygtighedscertifice-
rede projekter har en god totaløkonomi med plus på bundlinjen.17 
 
Der bør sættes ind for at sikre en langt mere konsekvent anvendelse af totaløkonomi i 
byggeprojekter. Certificeringsordninger som DGNB eller mærkningsordninger som 
Svanemærket bør sikres bredt ud.  
 

 
Anbefaling: Der bør lægges national strategi for bæredygtigt byggeri, der bygger oven på den 
daværende regerings byggepolitiske strategi fra 2014. Et centralt element bør være at indføre en 
særskilt bæredygtighedsklasse i bygningsreglementet. Den bør sikre øget brug af totaløkonomi 
samt mærkninger/certificeringer. 

 

 
 
 

                                                                    
16

 http://www.kk.dk/miljoe-byggeri-anlaeg  
17

 Bæredygtigt Byggeri. Markedsundersøgelse april 2016, Green Building Council 

http://www.kk.dk/miljoe-byggeri-anlaeg
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Transport  
På transportområdet mangler der både fokus, incitamenter og maskinrum. Miljøstyrel-
sens monitorering viser, at mange indkøbere ikke anvender Trafikstyrelsens anbefaling 
om euronorm og/eller energimærke. Kun de færreste udbud rummer krav om oplysning 
og instruktion om miljøvenlig kørsel.  
 
En CONCITO-analyse fra 2015 viste, at transportkøbere generelt har lille fokus på ener-
giforbruget, når de køber godstransport. 18 Analysen viste et potentiale for at nedbringe 
udledningerne i hele transportkæden markant, hvis der stilles reelle krav og monitore-
res.  
 
I en nyere COWI-rapport svarer kun 15 procent af de adspurgte kommuner, at de har 
igangsat tiltag for at opnå en mere miljøvenlig erhvervstransport.19 Billedet er derfor, at 
offentlige myndigheder langt fra stiller grønne krav nok til denne store del af deres 
transportbehov.   
 
Mange kommuner har fokus på energieffektiv kollektiv transport – og flere kommuner 
har derfor også indført el-, hybrid- eller gasbusser. Når det ikke sker i større omfang, 
skyldes det pris. Mens Sverige fx har afgiftsbegunstiget busser, der kører på biogas, 
koster en gasbus herhjemme fortsat op til 200.000 kr. mere end en konventionel bus. 
Incitamenterne understøtter ikke det grønne indkøb. 
 
Samtidig er maskinrummet ikke toptunet. Fx sker der ikke en løbende opdatering af 
vejledningerne på transportområdet. De seneste anbefalinger ved indkøb af person- og 
varebiler er fra 2012. Dette svigt tilskrives ikke mindst lukningen af Center for Grøn 
Transport under Transportministeriet.  
 

 
Anbefaling: Der er brug for en national plan for grøn offentlig transport. Den skal omfatte: 
 
1)De offentlige myndigheders varetransport: Her bør der i forbindelse med offentligt vareindkøb 
og udbud gælde en pligt til at formulere klare grønne mål og krav til transportleverandørerne - 
med en opfølgende monitorering. Ambitionen er at gøre grøn, effektiv varetransport til en pa-
rameter, som leverandørerne konkurrerer på. 
 
2)De offentlige myndigheders bestilling af transport til borgerne (tog, bus, patienttransport 
mv.): Her bør der gælde en pligt til at sætte klare klima- og miljømål, herunder krav om grønne 
drivmidler, som der fast monitoreres på. 
 
3)En pligt for de centrale myndigheder til at sikre en løbende opdatering af alle anbefalinger og 
vejledninger, der bør forpligte i alle relevante udbud.  

 

 
 
2. Mere maskinrum og strømlining 
Grønne indkøb har brug for mål og et stærkt maskinrum, hvorfra udviklingen drives 
systematisk. Det betyder, at regioner og kommuner bør forpligtes til at sætte mål for 
deres grønne indkøb. Deres klima- og miljøregnskaber bør omfatte også indkøb, der 
står for langt den største del af deres klimaaftryk. 
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 Energibesparelser i godstransportkæder, CONCITO, 2015 
19

 Grønne transporttiltag i kommunerne. Inspirationskatalog, COWI, 2015 
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Det betyder samtidig en fast monitorering, så der kommer synligt fokus på fremdriften. 
Det haster med, at Danmark lægger sig fast på en definition af grønne indkøb. Det bør 
oplagt ske med afsæt i det arbejde, der pågår i POGI-samarbejdet. Chancen for at sikre 
en overkommelig monitorering kommer med den nye europæiske standard for e-
indkøb. 
 
Alt hvad der kan strømline arbejdet med at købe grønt ind, bør sættes hurtigst muligt i 
værk. En af de stærkeste bremser på arbejdet med grønne indkøb er, at det er kom-
plekst at stille de rigtige krav og følge op. Samtidig skal virksomheder leve op til mange 
forskellige standarder. Det taler for at sætte markant ind på at udvikle og fremme stan-
darder, mærknings- og certificeringsordninger. Det vil i den sammenhæng være en klar 
fordel at udvikle en database over grønne produkters stamoplysninger. Det vil lette 
indkøbernes arbejde – og virksomheder vil have kun ét sted at opdatere deres oplysnin-
ger.  
 
Det er altafgørende at få tænkt sammen med den forestående digitalisering af ind-
købsområdet. Her bør indkøberen tvinges til altid at tage stilling til, om der skal stilles 
grønne krav. På den måde vil man let kunne gøre op, hvor mange udbud der stilles 
grønne krav i.   
 
Grønne indkøb er et kompleks felt. Derfor skal sitet ”Den ansvarlige indkøber” styrkes 
som omdrejningspunktet for indkøbernes arbejde med at stille miljø- og energikrav, der 
stemmer overens med markedet. Uddannelse bør være i fokus, bl.a. med udvikling af 
de nødvendige e-læringsprogrammer. Man bør overveje efter hollandsk forbillede at 
oprette en hotline, der kan besvare spørgsmål fra indkøberne.  
 
 

 
Anbefalinger:  
 
1)Regioner og kommuner forpligtes til generelt at sætte klare mål for deres grønne indkøb. Må-
lopfyldelse skal monitoreres ved at udvide deres klima- og miljøregnskaber til også at omfatte 
indkøb. 
 
2)Der bør etableres et nyt nationalt Center for Bæredygtige Indkøb, der som Danmarks motor på 
området samler hele indsatsen omkring bæredygtige indkøb. Alene det at samle indsatsen vil 
udnytte ressourcerne bedre. Centret bør have ansvar for den løbende nationale monitorering, 
samle viden, drive sitet csr-indkob.dk samt sikre den løbende promovering af standarder, 
mærkningsordninger mv., der kan lette arbejdet med at stille grønne krav og strømline marke-
det. Centret skal sikre udvikling af værktøjer i samarbejde med relevante styrelser, brancher, 
organisationer mv. 
 
3) Centret etablerer en landsdækkende database, hvor producenter lægger opdaterede stamop-
lysninger om deres grønne produkter ind. Det vil effektivisere arbejdet for indkøberne med en 
markant stordrift til følge.  
 
4) Centret udbygger løbende sitet Den Ansvarlige Indkøber (www.csr-indkob.dk) med vejlednin-
ger, kriterier, e-læringsredskaber mv. Sitet promoveres som alle indkøberes vigtigste informati-
onskanal, når det handler om grønne indkøb. Monitoreringsrapporten fra foråret tyder på, at 
kendskabet til sitet kan forbedres.  
 
5) Miljøstyrelsen og andre relevante myndigheder bør snarest engagere sig i arbejdet med at 
udvikle kommende standard for e-indkøb i regi af Dansk Standard. 

 

http://www.csr-indkob.dk/
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3. Innovation som driver 
Markedet for grønne produkter og ydelser skal drives gennem innovation. Offentlige 
indkøb er et væsentligt redskab – og ikke mindst med den nye udbudslov, der åbner for 
innovationspartnerskaber. Med EU-Kommissionens udspil om cirkulær økonomi vil der 
være et stigende behov for at udvikle cirkulære produkter og ydelser. Danmark bør 
gribe denne anledning og gøre cirkulær økonomi til en central driver for innovationen i 
offentlige indkøb. 
 
En af de centrale udfordringer for grønne indkøb er et tilstrækkeligt udbud af grønne 
produkter og løsninger. Alt for mange krav kan snævre markedet ind – til skade for kon-
kurrencen og dermed udkommet.  
 
Her er der med den nye udbudslov en række innovationsfremmende instrumenter, som 
kan tages i brug – funktionskrav, prækommercielle indkøb, innovationspartnerskaber 
mv.  
 
Ikke mindst funktionskrav ses som et vigtigt greb, når ønsket er mere innovative ind-
køb. Ifølge regerings-strategien for intelligente offentlige indkøb fra 2013 stiller offent-
lige indkøbere kun funktionskrav i hvert fjerde udbud. En analyse fra Udbudsrådet  2010 
pegede på, at svenske indkøbere er langt mere flittige med funktionskrav. Hvor 45 pct. 
de svenske indkøbere brugte funktionskrav i forbindelse med indkøb af tekniske tjene-
steydelser, gjaldt det kun for 18 pct. af de danske.20 Her har danske indkøbere forment-
ligt fortsat et forbedringspotentiale. Hovedudfordringen er både at oversætte en over-
ordnet udfordring til entydige funktionskrav samt derpå at vurdere og sammenligne de 
indkomne tilbud, når man ikke længere har de præcise kravspecifikationer at gå ud fra. 
 
Det bør være et selvstændigt mål at sikre deltagelse af SMV i de offentlige udbud. Fordi 
man ved, at innovationen og dermed ideer til nye grønne løsninger i høj grad kommer 
fra SMV. Derfor er det vigtigt at sætte fokus på at sikre ubureaukratiske udbudsproces-
ser. 
 
 

 
Anbefalinger:  
 
1) Hvis innovative for alvor skal drives effektivt frem, kræver det et stærkt signal oppefra. Derfor 
bør der sættes et nationalt mål om, at mindst 50 pct. af alle offentlige udbud i 2020 skal bygge 
på innovationsfremmende redskaber, fx funktionskrav eller innovationspartnerskab, herunder 
inden for den cirkulære økonomi. Et nyt Center for Bæredygtige Indkøb skal understøtte målet 
med viden, værktøjer mv. 
 
2)Der skal tages initiativer, der fremmer SMV’eres deltagelse i offentlige udbud – bl.a. med det 
sigte at gøre tilbudsgivning så let og ubureaukratisk som muligt. 

 

 
 
 
 
 
 

                                                                    
20

 Analyse af funktionsudbud, Udbudsrådet, 2010 
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4. Mainstreaming af total- og livscyklusomkostninger  
Der er et uforløst potentiale ved langt mere konsekvent at købe ind på basis 
af livscyklus- og totalomkostninger. Også selv om fokus vokser. Når SKI fx prisevaluerer 
tilbud på computere, skærme, kopi/printprodukter og AV-udstyr, sker det fast med 
udgangspunkt i TCO-prisen. 
 
En totaløkonomisk tilgang giver god økonomisk mening specielt på områder, hvor drift 
og afskaffelse er forbundet med større udgifter. Derfor ligger der en klar opgave i at 
føre total- og livscyklusomkostninger mainstream i offentlige indkøb. 
 
Lige nu er TCO/LCC stort set op til den enkelte ordregiver i stat, region eller kommune – 
og metoderne og værktøjerne mangler på mange områder. En revideret udbudslov bør 
pålægge offentlige ordregivere at benytte TCO/LCC, hvor der er udviklet værktøjer.   
 
Det vil samtidig styrke innovationen på det grønne område, hvis ordregiverne lader 
klimapåvirkningen og omkostningen i hele projektets livscyklus indgå i tildelingskriteri-
erne – fx med en vægt på fx mindst 30-50 pct. På den måde vil det være op til tilbudsgi-
verne at konkurrere om den mest klima-/miljøeffektive og totaløkonomisk bedste løs-
ning.   
 

 
We see a good portion of logic behind the TCO approach. However, we still need to invent a case 
specific method and documentation model every time we want to base procurement on TCO. Thus 
the TCO approach is often considered in big procurements, and many small public bodies are skepti-

cal whether they can successfully manage to apply the approach.
21 

  

  
Der kan være grund til at skelne mellem hhv. TCO og LCC. For LCC kan også række ud 
over de direkte totalomkostninger, som ejeren har til anskaffelse, drift og bortskaffelse. 
LCC vil i givet fald omfatte også de indirekte omkostninger, der handler om fx påvirk-
ning af klima og miljø, og som ligger uden for ejerens brugsperiode. Det er de såkaldte 
eksternaliteter. 
 
For de offentlige ordregivere ligger TCO mest ligefor. Business casen vil ofte væ-
re oplagt. Der er nemlig penge at spare for ordregiver i at sammentænke anskaffelse, 
drift, levetid og afskaffelse.   
 
Udfordringen er løbende at identificere de områder, hvor TCO giver bedst mening - 
både på den sorte og grønne bundlinje – og få udviklet og formidlet de nødvendi-
ge redskaber (beregnere). Lige nu er der udviklet TCO-værktøjer på fem områder – med 
flere på vej.   
 
En større udfordring er at købe ind efter livscyklusomkostninger, hvor og-
så eksternaliteter i form af omkostninger for miljø og klima er regnet ind. Her er busi-
ness casen for den enkelte ordregiver ikke nødvendigvis lige så klar. Fordi fx miljøom-
kostninger i form af CO2-emissioner ikke er en omkostning, som ordregiveren skal be-
tale af egen kasse, men bæres af samfundet.   
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 Sustainable Public Procurement under EU Law, Beate Sjäfjell og Anja Wiesbrock, 2015 
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Samtidig kan livscyklusomkostninger udfordre virksomhederne i praksis – bl.a. i forhold 
til at skaffe de fornødne, valide data. Udfordringen for ordregiver er at vælge en meto-
de, der kan rumme forskellighederne i tilbud, der ikke hviler på samme datagrund-
lag. Her mangler der beregnere. Samtidig risikerer ordregiver, at potentielle leverandø-
rer fravælger at deltage i udbuddet eller byder ind med højere pris, hvis det skal ske på 
grundlag af livscyklusomkostninger. Derfor bør indkøb efter LCC prioriteres i forhold til 
større anskaffelser med et betydeligt miljø-/klimaaftryk.  
 
Hele området bør sammentænkes med arbejdet i EU-Kommissionen om udviklingen af 
standarder for produkters miljø- og klimaaftryk. 
 

 
Anbefalinger: 
 
1) Der indføres i en revideret udbudslov pligt til at gennemføre TCO- og LCC-beregninger på de 
områder, hvor der er udviklet værktøjer og vejledninger. 
 
2) Danmark bør i større omfang teste nye måder at beregne miljø- og klimaeksternaliteterne ind 
i udbud. Vi kan med en sådan ny omkostningstilgang hente inspiration fra Holland. Her giver 
hensyn til miljø og klima kontante fordele i udbuddet, fordi der sættes værdi på såvel omkost-
ninger som CO2-reduktioner. 

 

 
 

 
Holland: Miljø giver rabat 
 
Den hollandske regering har valgt at drive grønne infrastrukturprojekter frem ved at sætte kro-
ner og ører på miljø- og klimapåvirkningen.   
 
Dubocalc: Med dette software beregnes produktets livscyklusomkostninger i forhold til miljøet. 
Det omsættes til en Environmental Cost Indicator (ECI), der udtrykker produktets miljøomkost-
ninger. Ordregiveren vælger den leverandør, der kan tilbyde kombineret bedste pris og laveste 
ECI-værdi.  
 
CO2-performance-stige: Her er der tale om et trappesystem med fem trin, hvor hvert trin er ud-
tryk for et ambitionsniveau for CO2-reduktioner. 1 er laveste trin, 5 højeste. Tilbudsgiveren indi-
kerer i sit bud, hvilket trin, dvs. hvilket ambitionsniveau, buddet er på. Der gives 1 pct. i rabat for 
hvert trin. Dette beløb trækkes fra den budte pris. Dvs. jo højere trin, desto større rabat.  

 

  
5. Mere regulering og viden 
En af de mest effektive måder at fremme grønne indkøb på, er ved at stille krav. 2.0-
udgaven af den nye udbudslov bør gøre op med den udstrakte grad af frivillighed – ikke 
mindst af hensyn til effektiviteten i markedet. Det bør fx ikke længere være muligt ale-
ne at bruge pris og omkostning som tildelingskriterium. Der bør jf ovenstående indføres 
pligt til at bruge TCO/LCC dér, hvor der er udviklet værktøjer.  
 
Grønne indkøb er et relativt ungt forskningsfelt. Der mangler derfor i tankevækkende 
grad viden om området – og ikke mindst om effekter og potentiale i forhold klima og 
miljø. Det bør være en prioritet at mobilisere mere viden om tiltag, der både kan gavne 
den grønne omstilling og den økonomiske bundlinje. 
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Der er et stort behov for at få analyseret og målt effekten af grønne offentlige indkøb i 
Danmark samt klima- og miljøpotentialet sammenholdt med et økonomisk perspektiv. 
Der bør mere systematisk hentes viden og erfaringer ind fra andre lande – til inspiration 
for alle aktører, der er på området.  
 

 
Anbefalinger: 
 
1) Der bør senest i forbindelse den lovede evaluering af udbudsloven i 2020 sættes ind på mere 
forpligtende krav, der kan accelerere grønne indkøb. 
 
2) Der bør allerede nu sættes ind for at mobilisere mere viden om grønne indkøb, anvendelse, 
barrierer og gevinster samt effekt og potentiale i forhold til klima og miljø.  
 
3) Der er behov for en analyse af miljøeffekten af grønne offentlige indkøb i Danmark samt po-
tentialet – klima- og miljømæssigt, men også økonomisk. 
 

Konklusioner 

Danmark har bolden 

Offentlige indkøb er i høj grad et nationalt anliggende. De enkelte lande har stort set 
frie hænder til at sætte deres ambitionsniveau. Med den nye udbudslov gives landene 
flere muligheder for at styrke grønne indkøb. Om de bruges, er helt op til det enkelte 
land.  
 
Når Danmark nævnes som en frontløber for grønne indkøb, tyder tilgængelig viden på, 
at det er en sandhed med modifikationer. Danmark lever langt fra op til EU-målet om 
50 pct. grønne indkøb, hvis man definerer grønne indkøb på samme måde som i den 
monitoreringsrapport, som Miljøstyrelsen lagde ud i starten af året. Læner man sig op 
af den europæiske analyse fra CEPS, der kom i 2012, ser resultatet mere positivt ud. 
 
Her placerer Danmark sig til gengæld mere beskedent, når det handler om værdien af 
de grønne kontrakter. Det skyldes i opgørelsen, at Danmark har relativt få grønne ind-
køb på økonomisk samt miljø- og klimamæssigt tunge områder som fødevarer, byggeri 
og transport.  
 
Danmark har samtidig fravalgt en ambitiøs implementering af EU-direktivet, men at 
fortsætte med en høj grad af frivillighed i vores indsats. Det svækker fremdriften på 
området – og markedets mulighed for at komme op i fart. Også fordi området i forvejen 
bremses af mange slags barrierer – fra politiske og økonomiske over kulturelle og orga-
nisatoriske til individuelle og praktiske.  
 
En central konklusion er derfor, at danske offentlige myndigheder lige nu glipper et 
stort potentiale, når de køber ind - både når det gælder klimaet, miljøet og økonomien. 
Og det til trods for, at der praksisnært foregår meget, fx med initiativer som POGI-
samarbejdet.  
 
Danmark har brug for at drive grønne indkøb også fra toppen, hvis potentialet i højere 
grad skal indfris. Det kræver klare mål og et langt stærkere maskinrum. Vi foreslår der-
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for at etablere et stærkt maskinrum i form af et nationalt center for grønne indkøb, der 
skal sikre den nødvendige fremdrift.  
 
Vi skal én gang for alle hive grønne indkøb ud af den sorte boks, hvor ingen helt har 
overblik over hverken fremdrift eller resultater på området. Grønne offentlige indkøb 
skal derfor monitoreres nationalt. Stat, regioner og kommuner skal fast følge op. Det 
haster. Det vil skabe grobund for en sund kappestrid om, hvilke offentlige myndigheder 
der er bedst til at købe bæredygtigt ind. Den kappestrid mangler nu. 
 
Et nyt stærkt maskinrum skal samle kræfterne. Lige nu er grønne indkøb spredt ud over 
en række instanser og myndigheder – til skade for effektiviteten. Med sitet Den ansvar-
lige Indkøber har indkøberne fået et samlingspunkt, der kan give den enkelte et hurtigt 
overblik over redskaber, information og kurser. Sitet skal løbende styrkes og kommuni-
keres effektivt ud. 
 
Med en stærkere central indsats til at understøtte indsatsen decentralt vil Danmark 
langt bedre kunne udnytte det store potentiale i grønne offentlige indkøb, som vi lige 
nu glipper.  
 
Danmark har bolden. Udbudslov en er et nyt momentum, som det er vigtigt at gribe. 
Loven er meget lidt forpligtende på det grønne felt, men giver nye og bed-
re muligheder for at tilgodese miljø og klima i offentlige indkøb. Om vi griber disse mu-
ligheder, bestemmer vi selv. Det kræver, at der er politikere der har øje på og vil sagen.  
 
Vi har alt at vinde – med et erhvervsliv, der i stigende grad efterlyser en offentlig sektor, 
der går i front for den nødvendige grønne omstilling af markederne. Jo mere effektivt vi 
kan målrette den offentlige efterspørgsel efter grønne produkter og ydelser, desto 
stærkere afsæt giver vi for virksomhederne til at byde ind dér, hvor væksten i marke-
derne er og i stigende omfang kommer: Grønne løsninger.  
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