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EU's kriterier for grønne offentlige indkøb af elektricitet 
 
 
Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement – GPP) er et frivilligt instrument. Dette dokument indeholder de kriterier for grønne offentlige indkøb, 
som EU har fastlagt for produktgruppen elektricitet. Den tilhørende tekniske baggrundsrapport giver det fulde overblik over baggrunden for udvælgelsen af 
disse kriterier samt henvisning til yderligere oplysninger. 

For hver gruppe af produkter/tjenesteydelser er der valgt to sæt kriterier: 

• De centrale kriterier, der kan anvendes af alle ordregivende myndigheder i medlemsstaterne, og som vedrører de væsentligste miljøpåvirkninger. De er 
udformet, så de kræver mindst mulig yderligere kontrol og færrest mulige omkostningsstigninger.  

• De omfattende kriterier er for de indkøbere, der ønsker at købe de bedste produkter på markedet. Disse kriterier kan indebære yderligere kontrol eller 
en let forøget omkostning i forhold til andre produkter med samme funktionalitet. 

 
 
1. Anvendelsesområde og definition 
 
Disse EU-GPP-kriterier vedrører indkøb af elektricitet. 
  
En begrænsning af efterspørgslen er den mest direkte vej til at begrænse de miljømæssige konsekvenser af elforbruget, hvilket kan gøres via energieffektive 
forbedringer af offentlige bygninger og indkøb af mere energieffektive produkter samt ved hjælp af tiltag, der skal ændre forbrugeradfærden. Disse spørgsmål 
ligger uden for disse kriteriers anvendelsesområde, men er omfattet af andre EU-GPP-kriterier for andre produktgrupper1. I nærværende kriterier er der 
primært fokus på at fremme forbruget af elektricitet fra vedvarende energikilder. 
 
I specifikationerne til de centrale kriterier fokuseres der på andelen af elektricitet, der stammer fra vedvarende energikilder (RES-E) (der anbefales en andel 
på 50 %). Højeffektiv kraftvarmeproduktion (HE CHP) ved brug af ikkevedvarende energikilder er ligeledes tilladt i henhold til de centrale kriterier. 
Tildelingskriterierne sigter på at tilskynde til en endnu højere andel af energi fra vedvarende energikilder eller højeffektiv kraftvarmeproduktion end det 
minimum, der er angivet i specifikationerne.  
 
I specifikationerne til de omfattende kriterier anbefales 100 % brug af elektricitet fra vedvarende energikilder. 
 

                                                 
1  Se: http://ec.europa.eu/environment/gpp/first_set_en.htm 
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Definition af energi fra vedvarende energikilder (RES-E): I direktiv 2009/28/EF (direktivet om vedvarende energikilder) defineres energi fra vedvarende 
energikilder som: 
 

"energi fra vedvarende ikkefossile kilder i form af: vindkraft, solenergi, aerotermisk energi, geotermisk energi, hydrotermisk energi og havenergi, 
vandkraft, biomasse, lossepladsgas, gas fra spildevandsanlæg og biogas". 

 
I multibrændselsanlæg, der anvender en blanding af vedvarende og konventionelle energikilder, tages der kun hensyn til den del af elektriciteten, der 
produceres fra vedvarende energikilder. Produktionen af elektricitet i pumpekraftværker, der anvender vand, der tidligere har været pumpet op til et højere 
niveau, skal ikke medregnes.  
Biomasse defineres som:  
 

"den bionedbrydelige del af produkter, affald og restprodukter af biologisk oprindelse fra landbrug (herunder vegetabilske og animalske stoffer), 
skovbrug og tilknyttede industrier, herunder fiskeri og akvakultur, samt den bionedbrydelige del af industriaffald og kommunalt affald". 
 
 

2. De væsentligste miljøpåvirkninger 
 
 

De væsentligste miljøpåvirkninger  GPP-tilgang 
 

• Produktion af elektricitet ved hjælp af fossile brændstoffer 
tegner sig for en betydelig andel af drivhusgasemissionerne 
og andre emissioner 

• Der er stigende efterspørgsel efter elektricitet og udtømning 
af ikkevedvarende energikilder 

• Kraftvarmeproduktion baseret på ikkevedvarende 
energikilder har kun begrænset indvirkning på CO2-
reduktionen. 

 

  
• Forøg andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder 

(RES-E)  
• Gå over til højeffektiv kraftvarmeproduktion (HE CHP) eller 

kraftvarmeproduktion baseret på vedvarende energikilder 
eller udelukkende gasfyret kraftvarmeproduktion. 

Bemærk, at rækkefølgen af virkningerne ikke nødvendigvis afspejler deres betydning. 
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3. EU's GPP-kriterier for elektricitet 
 

Centrale kriterier Omfattende kriterier 
3.1 EU's GPP-kriterier for elektricitet 

GENSTAND GENSTAND 
Køb af 50 % elektricitet fra vedvarende energikilder (RES-E) og/eller 
højeffektiv kraftvarmeproduktion 
 

Køb af 100 % elektricitet fra vedvarende energikilder (RES-E) 

SPECIFIKATIONER SPECIFIKATIONER 
1. Mindst 50 % af elforsyningen skal komme fra vedvarende energikilder 

og/eller højeffektiv kraftvarmeproduktion som defineret i direktiv 
2009/28/EF og 2004/8/EF. 

 
Tilbudsgiveren skal angive, hvor stor en andel af elektriciteten, der stammer 
fra vedvarende energikilder. 
 
Verifikation: Relevant dokumentation fra oprindelsesgarantiordningen skal 
forelægges. Anden tilsvarende dokumentation accepteres også.* 
 
*Der henvises til de forklarende noter for yderligere oplysninger.  
 

1. 100 % af elforsyningen skal komme fra vedvarende energikilder som 
defineret i direktiv 2009/28/EF. 

 
 
 
 
 
Verifikation: Relevant dokumentation fra oprindelsesgarantiordningen skal 
forelægges. Anden tilsvarende dokumentation accepteres også.* 
 
*Der henvises til de forklarende noter for yderligere oplysninger.  
 

Tildelingskriterier Tildelingskriterier 
Der tildeles ekstra point for yderligere elektricitet fra vedvarende 
energikilder og/eller højeffektiv kraftvarmeproduktion. 
 

1. Der tildeles yderligere point ud fra den andel af elektricitet fra 
vedvarende energikilder, der overstiger den minimumsandel, der er 
fastsat i specifikationerne. 

 
2. Der tildeles yderligere point ud fra den andel af elektricitet fra 

højeffektiv kraftvarmeproduktion, der overstiger den 
minimumsandel, der er fastsat i specifikationerne. 
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3. Hvis elektriciteten stammer fra højeffektiv kraftvarmeproduktion 
baseret på vedvarende energikilder, er der mulighed for at tildele 
ekstra point for begge disse aspekter. 

 
Verifikation: Relevant dokumentation fra oprindelsesgarantiordningen skal 
forelægges. Anden tilsvarende dokumentation accepteres også.* 
 
*Der henvises til de forklarende noter for yderligere oplysninger. 
 
KONTRAKTLIGE BESTEMMELSER KONTRAKTLIGE BESTEMMELSER 
Leverandøren skal ved udgangen af hvert kontraktår gøre rede for, hvor den 
elektricitet, der er leveret til den ordregivende myndighed, stammer fra, for 
at dokumentere, at mindst 50 % kommer fra vedvarende energikilder 
og/eller højeffektiv kraftvarmeproduktion.  
 
Verifikation: Relevant dokumentation fra oprindelsesgarantiordningen skal 
forelægges. Anden tilsvarende dokumentation accepteres også.* Dette krav 
er ikke gældende for certificerede leverandører af 100 % grøn elektricitet 
(dvs. elektricitet, der er mærket med et type-1 miljømærke, hvis definition 
på energi fra vedvarende energikilder er mindst lige så streng som 
definitionen i direktiv 2009/28/EF). 
 
*Der henvises til de forklarende noter for yderligere oplysninger. 
 

Leverandøren skal ved udgangen af hvert kontraktår gøre rede for, hvor den 
elektricitet, der er leveret til den ordregivende myndighed, stammer fra, for at 
dokumentere, at mindst 100 % kommer fra vedvarende energikilder. 
 
 
Verifikation: Relevant dokumentation fra oprindelsesgarantiordningen skal 
forelægges. Anden tilsvarende dokumentation accepteres også.* Dette krav er 
ikke gældende for certificerede leverandører af 100 % grøn elektricitet (dvs. 
elektricitet, der er mærket med et type-1 miljømærke, hvis definition på 
energi fra vedvarende energikilder er mindst lige så streng som definitionen i 
direktiv 2009/28/EF). 
 
*Der henvises til de forklarende noter for yderligere oplysninger). 
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Elektricitet 
 
Forklarende noter  
 
Oprindelsescertificering: Alle EU-lande er i medfør af direktiv 2009/28/EF og 2004/8/EF ved lov forpligtet til at indføre oprindelsesgarantiordninger for 
elektricitet fra vedvarende energikilder og for anvendelsen af højeffektiv kraftvarmeproduktion til fremstilling af elektricitet. Disse ordninger udgør et godt 
retsgrundlag for verifikation. Det skal bemærkes, at der i øjeblikket kan være forskelle mellem medlemsstaterne med hensyn til obligatorisk anvendelse af 
oprindelsesgarantiordninger. Alternativt kan leverandøren indsende uafhængig dokumentation for, at en tilsvarende mængde elektricitet er produceret fra 
vedvarende kilder eller ved hjælp af højeffektiv kraftvarmeproduktion (f.eks. et omsætteligt certifikat fra et uafhængigt udstedende organ som f.eks. RECS 
(Renewable Energy Certificates System – certificeringssystem for vedvarende energi: www.recs.org), som er anerkendt af regeringen. Alternativt kan den 
leverede elektricitet være mærket med et type-1 miljømærke, hvis definition er mindst lige så streng som definitionen i direktiv 2009/28/EF. 
 
Miljømærker af type I eller ISO 14024: Miljømærker af type I eller ISO 14024 har underliggende kriterier, der er fastlagt af et uafhængigt organ, og som 
overvåges i en certificerings- og revisionsproces. De er således en særdeles gennemsigtig, pålidelig og uafhængig informationskilde. Disse mærker skal 
opfylde følgende betingelser:  

• Kravene til mærket baseres på et videnskabeligt grundlag  
• Miljømærkerne vedtages med deltagelse af alle berørte parter såsom statslige institutioner, forbrugere, fabrikanter, detailhandlere og 

miljøorganisationer  
• De er tilgængelige for alle berørte parter. 

Inden for offentlige indkøb kan indkøberne kræve, at kriterierne for et bestemt miljømærke skal være opfyldt, og at miljømærket kan bruges som 
dokumentation for opfyldelse af kriterierne. De må imidlertid ikke kræve, at produktet er mærket med et miljømærke. Desuden kan indkøberne kun benytte 
miljømærkekriterier vedrørende egenskaberne ved selve produktet eller tjenesteydelsen eller produktionsprocessen og ikke kriterier vedrørende den 
almindelige ledelse af virksomheden. 
 
Bevis for opfyldelse af kriterierne: Hvis verificeringen af kriterierne tillader brug af anden relevant dokumentation, kan det f.eks. være teknisk 
dokumentation fra fabrikanten, en prøvningsrapport fra et anerkendt organ eller andre relevante beviser. Den ordregivende myndighed skal selv afgøre fra sag 
til sag, om den fremlagte dokumentation set fra en teknisk/juridisk synsvinkel kan anses for egnet.  
 
Energisyn: Energisyn kan være et meget nyttigt redskab til at identificere mulige metoder til at forbedre offentlige bygningers og udstyrs energieffektivitet. 
Offentlige myndigheder har ofte allerede selv foretaget energisyn og har personale, der kan gennemføre en energisparestrategi. Hvis dette ikke er tilfældet, 
opfordres de pågældende offentlige myndigheder til at foretage et sådant energisyn.  
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Omkostningshensyn  
 
Prisforskellene mellem konventionel og grøn elektricitet afhænger af graden af liberalisering i det pågældende land, den nationale støtteordning og 
tilstedeværelsen af grønne elforsyningsselskaber. 
 
Grøn elektricitet er ofte dyrere, selv om prisforskellene indsnævres betydeligt, og i nogle tilfælde er grøn elektricitet endog billigere.  
 
Øget markedsliberalisering, opgraderede teknologier til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og fremme af højeffektiv kraftvarmeproduktion 
– spørgsmål, der alle indgår i den aktuelle klimadebat – kan gøre priserne på grøn elektricitet endnu mere konkurrencedygtige.  
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