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Dagens program

9.00-9.20: Dansk Standard, Lasse Kaltoft: Standarder i grønne indkøb og udbud 

9.20-9.40: Århus Kommune, Anette Juhl Winther: Århus Kommune og grønne krav i udbud 

9.40-10.00: MMD, Rikke Dreyer: Brugen af miljømærker til at sikre grønnere udbud 

10.00 – 10.20: Miljøstyrelsen, Dorte Mindegaard Petersen: Den Ansvarlige Indkøber



Dansk Standard – en vigtig del
af dansk erhvervsliv

Danmarks officielle standardiseringsorganisation

Grundlagt i 1926

Erhvervsdrivende fond

150 medarbejdere i København

Erhvervspolitisk partnerskab med 
Erhvervsministeriet



Hvad er standarder?

Et fælles 
sprog, der 
gør, at vi 

forstår 
tingene ens.

- Standarder kan 
stille  krav til et 

produkts 
ydeevne, 

- Beskrive 
fagudtryk

-Anvise metoder 
til fx prøvning af 

et produkts 
holdbarhed

Standarder er 
lavet af 
fagfolk



Standarder får verden til at fungere lidt bedre



Forskellige typer standarder 

Produkter – fx papirstørrelse, dataformater

Ydeevne – fx brudstyrke, ergonomi, lydtolerance

Metoder – fx tests, kemiske analyse

Symboler – fx piktogrammer, maskinsymboler, klassifikationssystemer

Terminologi – definitioner af grundlæggende termer i forskellige brancher

Service – fx turisme  

Ledelsessystemer – fx fødevaresikkerhed, kvalitet, energi, miljø, informationssikkerhed



Regeringens strategi for grønne 
offentlige indkøb



Inspirationsguide

Udarbejdet efter aftale med Erhvervsstyrelsen

- Standarder identificeret ud fra konkrete henvendelser, 
spørgsmål til udvalg, medarbejderes eget kendskab til 
standarder mv.

- 45 standarder vurderet med hjælp fra DanSense

- 38 standarder inkluderet

- 114 sider: Indholdsfortegnelsen er klikbar!



Standarder i grønne udbud og indkøb

Standarderne vurderet på effekt ift.:

- Klimapåvirkning og energieffektivitet

- Miljøpåvirkning og biodiversitet

- Fremme af cirkulær økonomi

Udbudsteknisk vurdering:

-Tildelingskriterier

-Teknisk specifikation



Områder i guiden

• Ledelsessystemer 

• Plast og biobaserede produkter 

• Byggeri og anlæg 

• Energikrav til produkter 

• Måling af drivhusgasser 

• Vedligeholdelse af veje om vinteren 



DS/EN ISO 14001:2015 
Miljøledelsessystemer

•

•



DS/EN 206 DK NA Beton

• Ved at vælge en bestemt cementtype kan CO2-fodaftryk 
fra den færdige beton reduceres med 30 %.

• Beton kan med denne standard bestå af CO₂-reduceret 
cement og op til 100 % nedknust beton som tilslag.

Udbudsteknisk vurdering:
Opbygningen og de præcise krav i dette nationale anneks 

tillader i stort omfang fastlæggelse af minimumkrav, lige fra 
specifikation af betonen og dokumentation herfor kontroller som 

trykstyrke og varedeklaration til uddannelse af personale og 

leverance af produkter mm.



DS/EN 62717:2017 LED-moduler til almindelige
belysningsformål - krav til ydeevne

Særlige krav til LED lyskilders ydeevne herunder:

- Holdbarhed

- Farvegengivelse

- Start- og opvarmningstid

- Basiskrav til test og kontrol af LED-lyskilder.



Hvad nu?

Den Ansvarlige Indkøber

• Cases med mest plug’n’play standarder

• Referencer til benyttelse af visse standarder

• Opdeling af guide

Fremtidig standardisering

• Cirkulære tekstiler

• Cirkulær økonomi i byggeri og anlæg

• Miljø og bæredygtighed for plast

• Produktstandarder knyttet til standarder om 
energirelaterede produkter på vej

• Standardiseringsudvalg for offentlige udbud: S-
862



Grønne
datacentre

Kommissionen har fokus på
området

Commission staff working 
document: EU green public 
procurement criteria for data 
centres, server rooms and 
cloud services

Working document

Final Technical Report

https://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/20032020_EU_GPP_criteria_for_data_centres_server_rooms_and%20cloud_services_SWD_(2020)_55_final.pdf
https://ec.europa.eu/jrc/en/publication/eur-scientific-and-technical-research-reports/development-eu-green-public-procurement-gpp-criteria-data-centres-server-rooms-and-cloud

