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Indledning 

Grønne offentlige indkøb (Green Public Procurement – GPP) er et vigtigt værktøj til at 

opfylde miljøpolitiske mål vedrørende klimaændringer, ressourceforbrug, bæredygtigt 

forbrug og bæredygtig produktion – især i lyset af betydningen af den offentlige sektors 

forbrug af varer og tjenesteydelser i Europa. I Europa-Kommissionens meddelelse om 

offentlige indkøb for et bedre miljø defineres grønne offentlige indkøb (Green Public 

Procurement – GPP) som "en proces, hvorved offentlige myndigheder erhverver varer, 

tjenester eller får udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre miljøvirkning målt over 

levetiden sammenlignet med varer, tjenester og bygge- og anlægsarbejder med samme 

primære funktion, som ellers ville være erhvervet eller blive udført"
1
. I denne håndbog 

beskrives mulighederne for at gennemføre grønne offentlige indkøb under direktiverne om 

offentlige indkøb fra 2014
2
. 

 

Grønne offentlige indkøb kan anvendes på kontrakter, hvis værdi ligger såvel over som under 

tærskelværdien for anvendelsen af direktiverne om offentlige indkøb. Direktiverne om 

offentlige indkøb fra 2014 giver offentlige myndigheder mulighed for at tage miljøhensyn i 

betragtning. Dette gælder inden indkøbsfasen, under selve udbudsproceduren og under 

opfyldelsen af kontrakten. Bestemmelser vedrørende udelukkelse og udvælgelse har til 

formål at sikre, at entreprenører og underentreprenører overholder mindsteniveauerne i 

miljølovgivningen. Der findes en teknikker såsom beregning af livscyklusomkostninger, 

specifikation af bæredygtige produktionsprocesser og anvendelse af miljøbetingede 

tildelingskriterier, som kan hjælpe ordregivende myndigheder med at udpege de 

miljømæssigt mest fordelagtige tilbud.  

 

Formålet med denne håndbog er at hjælpe offentlige myndigheder med en vellykket 

planlægning og gennemførelse af grønne offentlige indkøb. Der redegøres for de muligheder, 

som EU-lovgivningen giver i praksis, og for enkle og effektive tilgange til gennemførelsen af 

grønnere kontrakter. Håndbogen følger udbudsprocedurens logik og struktur. Den indeholder 

ligeledes mange konkrete eksempler på offentlige myndigheders grønne indkøb i hele EU
3
. 

Håndbogen er rettet mod offentlige myndigheder, men mange af idéerne og tilgangene er lige 

så relevante for virksomhedsindkøbere. Den vil endvidere gøre det nemmere for leverandører 

og tjenesteydere – navnlig mindre virksomheder (SMV'er) – at forstå de stadig stigende 

miljøkrav i offentlige udbud. 

                                                 
1
 KOM (2008) 400, s. 4. 

2
 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/23/EU om tildeling af koncessionskontrakter 

("koncessionsdirektivet"), Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud og om 

ophævelse af direktiv 2004/18/EF ("direktivet om offentlige udbud") og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 

2014/25/EU om fremgangsmåderne ved indgåelse af kontrakter inden for vand- og energiforsyning, transport 

samt posttjenester og om ophævelse af direktiv 2004/17/EF ("direktivet om forsyningstjenester"). I denne 

håndbog henvises der primært til direktivet om offentlige udbud, selv om de to andre direktiver giver næsten 

samme muligheder for at gennemføre grønne offentlige indkøb.  
3
 Vigtig meddelelse: Selv om oplysningerne i håndbogen er blevet kontrolleret nøje, er Europa-Kommissionen 

ikke ansvarlig for de specifikke sager, der er nævnt i håndbogen, eller de websteder, der henvises til.  



 

Mange offentlige myndigheder i Europa praktiserer ikke kun grønne offentlige indkøb, men 

også bæredygtige offentlige indkøb, hvor de baserer deres købsbeslutninger på både 

miljøbetingede og sociale kriterier. I denne håndbog er der særlig fokus på miljøaspekterne i 

forbindelse med udbud. Direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 omhandler også en række 

nye muligheder for socialt ansvarlige indkøb, som ikke er omhandlet i denne håndbog. 

 

Hvorfor købe grønt? 

Den offentlige sektors udgifter til bygge- og anlægsarbejder, 

varer og tjenesteydelser udgør omkring 14 % af EU's BNP 

og beløber sig til ca. 1,8 bio. EUR om året
4
. Ved at bruge 

deres købekraft til at erhverve varer og tjenester eller få 

udført bygge- og anlægsarbejder, som har mindre 

miljøvirkning, kan de yde et vigtigt bidrag til lokale, 

regionale, nationale og internationale mål for bæredygtighed. 

Grønne offentlige indkøb kan være en vigtig drivkraft for 

innovation, der giver industrien reelle incitamenter til at 

udvikle grønne produkter og tjenesteydelser. Dette gælder 

navnlig i sektorer, hvor offentlige indkøbere er vigtige 

aktører på markedet (f.eks. bygge- og anlægsarbejder, 

sundhedstjenester eller transport).  

 

Grønne offentlige indkøb kan også indebære besparelser for de offentlige myndigheder – 

navnlig hvis man ser på kontraktens fulde livscyklusomkostninger og ikke kun på 

indkøbsprisen. Køb af energieffektive eller vandbesparende produkter kan f.eks. medvirke til 

at reducere forbrugsudgifterne væsentligt. Køb af produkter med færre farlige stoffer kan 

reducere bortskaffelsesomkostningerne. Myndigheder, der foretager grønne offentlige 

indkøb, vil være bedre rustet til at imødegå miljøudfordringer, herunder reduktion af 

udledningen af drivhusgasser og omstilling til en mere cirkulær økonomi. 

 

                                                 
4
 Europa-Kommissionen (2015), Indikatorer for offentlige indkøb 2013. Disse tal omfatter ikke 

forsyningsselskabers udgifter. Ifølge tidligere estimater (2011), der omfattede forsyningsselskabers indkøb, lå 

andelen på omkring 19 % af EU's BNP svarende til mere end 2,3 bio. EUR 

 

 

Eksempler på grønne kontrakter 
• Energieffektive computere 

• Kontormøbler fremstillet af 

bæredygtigt træ 

• Lavenergibygninger 

• Genbrugspapir 

• Rengøring med miljøvenlige 

produkter 

• El-, hybrid- eller 

lavemissionskøretøjer 

• Elektricitet fra vedvarende 

energikilder 



Den retlige ramme 

Den retlige ramme for offentlige indkøb udgøres af 

traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde (i det følgende benævnt "traktaten") 

og i EU's direktiver om offentlige indkøb som 

fortolket af Domstolen. På internationalt plan er EU 

bundet af bestemmelserne i WTO-aftalen om 

offentlige indkøb (GPA) og af bilaterale 

handelsaftaler. I praksis sikres overholdelsen af 

disse instrumenter generelt ved at give de samme 

rettigheder til aktører, der er etableret i tredjelande, 

som aktører i EU. 

 

Ovennævnte ramme rummer en række regler og 

principper, der skal overholdes ved tildelingen af 

offentlige kontrakter. Miljømålene kan gennemføres 

inden for denne ramme på forskellige måder som 

beskrevet i denne håndbog.  

 

Sektorlovgivning 

Den sektorspecifikke EU-lovgivning omfatter 

ligeledes visse ufravigelige krav ved indkøb af 

bestemte varer og tjenesteydelser, f.eks. 

minimumskrav til energieffektivitet, der skal 

opfyldes. Ufravigelige krav gælder i øjeblikket for 

bl.a. følgende sektorer: 

 

                                                 
5
 Mapping out good practices for promoting green public procurement (OECD, 2013), s. 4. Findes på 

http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=GOV/PGC/ETH %282013 %293&doc

Language=En 
6
 Green procurement is the key to green growth (det danske Miljø- og Fødevareministerium, 2012). Findes på 

http://eng.mim.dk/news-archive/2012/okt/20121009-green-procurement/. 
7
 De impact van het programma duurzaam inkopen anno 2011, s. 4 (det nederlandske ministerium for 

infrastruktur og miljø, 2011). 

 

Fordelene ved grønne offentlige indkøb 

 "Grønne offentlige indkøb er en drivkraft 

bag økonomisk vækst: Det anslås, at 

miljøindustriens omsætning i 2020 vil nå op 

på 2,2 bio. EUR" OECD (2013)
5
. 

 

"Hvis vi i den offentlige sektor var bedre til 

at købe grønt, kunne vi løse flere problemer 

på én gang. Vi ville forbedre klimaet og 

miljøet, samtidig med at vi ville skabe vækst 

og arbejdsplaser i virksomheder, der 

udvikler grøn teknologi. Grønne indkøb er 

med andre ord én af nøglerne til at omdanne 

verden til en grøn økonomi", den danske 

miljøminister (2012)
6
  

 
Byen Regensburg brugte grønne offentlige 

indkøb ved indkøb af forsyningstjenester, 

hvilket hjalp den med at sænke udgifterne til 

energi og vand med 10 mio. EUR over en 

15-årig periode. 

 

Hvis alle nederlandske offentlige 

myndigheder anvendte de nationale kriterier 

for bæredygtige offentlige indkøb, der 

omfatter grønne kriterier, ville der kunne 

opnås en besparelse på 3 mio. t CO2. Den 

offentlige sektors energiforbrug ville blive 

reduceret med 10 %
7
. 



• IT-kontorudstyr – IT-produkter indkøbt af 

statslige myndigheder skal opfylde de seneste 

minimumskrav til energieffektivitet fastlagt i 

EU-forordningen om Energy Star (forordning 

(EF) nr. 106/2008 om et fællesskabsprogram 

for energieffektivitetsmærkning af 

kontorudstyr)
8
. 

 

• Køretøjer til vejtransport – Alle 

ordregivende myndigheder skal tage hensyn til 

køretøjernes energiforbrug og miljøbelastning i 

udbudsproceduren. Der er blevet fastlagt en 

fælles metodologi til beregning af 

driftslevetidsomkostninger (direktiv 

2009/33/EF om fremme af renere og mere 

energieffektive køretøjer til vejtransport). 

 

• Bygninger – Mindstekrav til offentlige 

bygningers energimæssige ydeevne er fastsat 

på nationalt plan på grundlag af en fælles EU-

metodologi. Pr. 1. januar 2019 skal nye 

bygninger, der anvendes og ejes af offentlige 

myndigheder være "næsten energineutrale" 

(direktiv 2010/31/EU om bygningers 

energimæssige ydeevne (omarbejdning)). Ved 

direktivet om energieffektivitet
9
 fastsættes der 

endvidere obligatoriske krav vedrørende 

renovering af offentlige bygninger og køb eller 

nye lejeaftaler for bygninger, der opfylder 

mindstekravene til energimæssig ydeevne. 

 

En række medlemsstater har desuden vedtaget 

særlige regler, herunder bindende GPP-

standarder for bestemte sektorer eller kontrakttyper. Disse regler ligger uden for denne 

håndbogs område, men indkøbere skal holde sig ajour med nationale krav. 

 

Grønne offentlige indkøb i EU-politikkerne 

Grønne offentlige indkøb understøttes i en række EU-politikker og -strategier, hvilket 

afspejler anerkendelsen af deres potentiale til at fremme en mere bæredygtig anvendelse af 

naturressourcer, skabe adfærdsændringer til fordel for et bæredygtigt forbrug og en 

                                                 
8
 Dette gælder for vareindkøbskontrakter, hvis værdi ligger over tærskelværdien for anvendelse af direktiverne 

om offentlige indkøb.  
9
 Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. I bilag III til direktivet defineres de foranstaltninger, der skal 

træffes af statsforvaltninger, og som frivilligt kan træffes af andre offentlige myndigheder.  

Ressourcer til gennemførelse af grønne 

offentlige indkøb på EU-plan 
• EU's GPP-kriterier 

På nuværende tidspunkt er der for 21 produkt- og 

tjenesteydelsesgrupper opstillet miljøkriterier for 

indkøb (GPP-kriterier), som kan indsættes direkte i 

udbudsmaterialet, for at hjælpe de ordregivende 

myndigheder med at identificere og indkøbe grønnere 

produkter. Disse GPP-kriterier revideres og opdateres 

med jævne mellemrum for at tage højde for de seneste 

videnskabelige produktdata, nye teknologier, 

markedsudviklingen og lovændringer. De fleste 

kriterier findes på alle officielle EU-sprog. 

 

• Helpdesk 

Europa-Kommissionen har oprettet en helpdesk, der 

formidler oplysninger om grønne offentlige indkøb og 

besvare forespørgsler fra aktører. Kontaktoplysninger 

findes på GPP-webstedet: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm 

 

• Information 

GPP-webstedet er det centrale websted for 

oplysninger om de praktiske og politiske aspekter af 

gennemførelsen af grønne offentlige indkøb. Der er 

links til en lang række miljørelaterede ressourcer samt 

til oplysninger om grønne offentlige indkøb på lokalt, 

nationalt og internationalt plan. Dette omfatter en liste 

over gennemførte og igangværende projekter 

vedrørende grønne offentlige indkøb, en 

nyhedsfunktion med de seneste nyheder om grønne 

offentlige indkøb, en liste med svar på ofte stillede 

spørgsmål (FAQ), en liste over de vigtigste udtryk og 

begreber, eksempler på konkret gennemførelse af 

grønne offentlige indkøb og denne håndbog. 

 

Alt kan downloades fra webstedet: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp 



bæredygtig produktion og fungere som drivkraft for innovation. I EU-handlingsplanen for 

den cirkulære økonomi, som blev vedtaget i december 2015, fremhæves grønne offentlige 

indkøb som en af de foranstaltninger, der er nødvendige for at sikre en mere effektiv 

ressourceanvendelse. 

 

I tekstboksen beskrives de specifikke materialer, der 

på EU-plan er udviklet for at støtte grønne offentlige 

indkøb. I bilaget findes en detaljeret liste over EU's 

politikker, strategier og lovgivning om grønne 

offentlige indkøb. 

 

Nationale og lokale tiltag 

På nationalt plan har de fleste EU-medlemsstater nu 

offentliggjort nationale handlingsplaner vedrørende 

grønne offentlige indkøb eller bæredygtige 

offentlige indkøb, hvori der redegøres for de 

forskellige tiltag og foranstaltninger til støtte for 

grønne eller bæredygtige offentlige indkøb
10

. Mange 

medlemsstater har fastsat mål for grønne offentlige 

indkøb eller bæredygtige offentlige indkøb, enten 

for indkøb generelt eller for enkelte produkt- og 

tjenesteydelsesgrupper. 

 

 

En række lande og regioner har også udviklet kriterier for grønne offentlige indkøb eller 

bæredygtige offentlige indkøb (GPP- eller SPP-kriterier). I mange tilfælde svarer de til EU's 

GPP-kriterier med justeringer, som afspejler de særlige forhold eller de pågældende 

myndigheders prioriteter. De fleste kriterier er baseret på data fra gennemførte 

livscyklusvurderinger samt miljømærker og den dokumentation, som disse er baseret på
11

.  

 

De enkelte ordregivende myndigheder på lokalt, regionalt og nationalt niveau har også 

indført praksis for grønne og bæredygtige indkøb. I nogle tilfælde har deres foranstaltninger 

været udgangspunkt for de nationale handlingsplaner eller tjent som eksempler i andre 

medlemsstater. Denne håndbog indeholder mange eksempler af denne art, og der etableres 

løbende god praksis overalt i EU. Mere end 100 af disse eksempler findes på: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm. 

  

                                                 
10

 http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm 
11

 Se Evans, Ewing, Mouat og Nuttall Assessment and Comparison of National Green and Sustainable Public 

Procurement Criteria and Underlying Schemes (2010) http://ec.europa.eu/environment/gpp/studies_en.htm. 

Grønne udbud i Irland 

I 2012 vedtog Irland sin handlingsplan 

vedrørende grønne offentlige indkøb 

med titlen Green Tenders. I 

handlingsplanen fastsættes et mål om, at 

50 % af alle indkøb inden for otte 

produkt- og tjenesteydelsesgrupper skal 

være grønne. I 2014 offentliggjorde den 

irske miljøstyrelse omfattende kriterier 

og retningslinjer med henblik på at 

hjælpe myndigheder med at nå dette 

mål. Kriterierne bygger på EU's 

kriterier, men tager højde for de 

specifikke indkøbsmønstre og 

markedsstrukturen i Irland. 

Retningslinjer omhandler også 

miljølovgivning vedtaget på både EU-

plan og nationalt plan. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/case_en.htm


Grønne indkøb: hovedelementerne 

I denne håndbog redegøres der med udgangspunkt i de enkelte faser i udbudsproceduren for, 

hvordan man køber grønt. De grundlæggende trin er opstillet nedenfor med et link til det 

uddybende afsnit i håndbogen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indledning 
• Få indsigt i mulighederne for og de potentielle fordele ved grønne 

offentlige indkøb og de tilgængelige ressourcer  

 

 Fokuser på processen, og sørg for, at den underbygges politisk, ved at vedtage 

en politik for grønne offentlige indkøb med klare definitioner og mål, der er 

tilpasset organisationen  

• Fastsæt prioriteter for de relevante produkt- og tjenesteydelsesgrupper med 

udgangspunkt i eksisterende GPP-kriterier, miljømærker og andre kilder  

• Iværksæt oplysnings-, uddannelses-, netværks- og overvågningsaktiviteter 

for at sikre opfyldelsen af målene  

 

Kapitel 1 

 

Kapitel 2 

• Overvej, hvordan grønne krav vil indvirke på udbudsproceduren for de 

pågældende varer og tjenesteydelser, og hvordan de skal gennemføres i 

overensstemmelse med retlige forpligtelser  

• Få et overblik over de eksisterende produkter og tjenesteydelser på markedet ved 

at inddrage leverandører, og opstil en forretningsmæssig begrundelse for 

grønne offentlige indkøb baseret på en livscyklusomkostningsberegning  

• Definer udbudskontraktens genstand og de tekniske specifikationer under 

hensyntagen til miljøvirkningerne i hele de pågældende varers, 

tjenesteydelsers eller bygge- og anlægsarbejders livscyklus, og overvej at 

definere kravene ved hjælp af miljømærker  

 

Kapitel 3 

Kapitel 4 

 Anvend i relevant omfang udvælgelseskriterier baseret på miljøteknisk 

kapacitet eller miljøledelses- og forsyningskædeforanstaltninger, og 

udeluk tilbudsgivere, der ikke overholder den gældende 

miljølovgivning 

 Fastsæt tildelingskriterier, der tilskynder tilbudsgiverne til at øge deres 

miljøpræstationer ud over de fastlagte niveauer, og anvend disse på en 

gennemsigtig måde. Vurder livscyklusomkostningerne ved 

sammenligningen af buddene, og afvis unormalt lave tilbud, hvis de ikke 

overholder miljølovgivningen 

Kapitel 5 

 Indfør kontraktbestemmelser med fokus på leverandørernes og 

tjenesteydernes indgåede miljøforpligtelser og passende sanktioner, hvis de 

ikke opfyldes. Indfør et system til overvågning af disse forpligtelser, og sørg 

for, at de også pålægges underentreprenører 

Kapitel 6 

Identificer særlige GPP-tilgange til udbud i sektorer med stor effekt såsom 

kontorbygninger, fødevare- og cateringvirksomhed, køretøjer og 

energiforbrugende produkter 

Kapitel 7 



Kapitel 1 – Gennemførelse af grønne 
offentlige indkøb 

Gennemførelsen af grønne offentlige indkøb skal først og fremmest planlægges ved at 

afgrænse mulighederne for grønne offentlige indkøb i organisationen, fastsætte prioriteter og 

mål for aktiviteterne, tilrettelægge passende efteruddannelse af personale og overvåge 

resultaterne. Alle disse elementer kan indgå i en politik for grønne offentlige indkøb. De bør 

også understøttes af organisationens driftsprocedurer og e-indkøbssystemer. 

 

Vejledningen i dette kapitel er relevant for alle offentlige myndigheder, der ønsker at 

gennemføre grønne offentlige indkøb. I de fleste EU-lande er der udarbejdet nationale 

handlingsplaner for grønne offentlige indkøb
12

, som sandsynligvis vil påvirke den strategiske 

tilgang til gennemførelse for myndighederne i de enkelte lande, f.eks. med hensyn til de 

fastsatte mål, prioriterede produktgrupper og overvågningskrav. 

 

1.1 Politik for grønne offentlige indkøb 
Mange offentlige myndigheder i Europa har udarbejdet en politik for grønne offentlige 

indkøb eller indarbejdet forpligtelser til gennemførelse af grønne offentlige indkøb i andre 

politikker. Grønne offentlige indkøb kræver et effektivt samarbejde mellem forskellige 

afdelinger og medarbejdere i en organisation. Støtte på højt niveau anses generelt for at være 

en vigtig faktor i forhold til at afgøre, om gennemførelsen af grønne offentlige indkøb har 

været en succes. 

 

For at være så effektiv som muligt bør en politik vedrørende grønne offentlige indkøb: 

 

• indeholde klare mål, prioriteter og tidsrammer (se afsnit 1.2) 

 

• angive hvilke indkøbsaktiviteter, der er omfattet – er den således gældende for 

myndigheden som helhed eller blot nogle afdelinger? Hvilke produkt- og 

tjenesteydelsesgrupper er ikke omfattet? 

 

• angive, hvem der er ansvarlig for at gennemføre politikken 

 

• omfatte en mekanisme til effektiv overvågning af resultaterne (se afsnit 1.5). 

 

Politikken vedrørende grønne offentlige indkøb bør tilpasses eksisterende politikker og 

strategier vedrørende indkøb og bæredygtig drift af organisationen. Det er normalt 

nødvendigt med input fra interne brugere, leverandører og ledelsen for at sikre, at politikken 
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 Yderligere oplysninger om nationale handlingsplaner findes på: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm.  

 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/action_plan_en.htm


kan gennemføres. Organisationen kan også indhente ekstern rådgivning eller peer review fra 

andre organisationer inden for den offentlige sektor, som gennemfører grønne offentlige 

indkøb, eller fra de netværk, der er beskrevet i afsnit 1.7.  

 

Når politikken er blevet indført, bør der fastlægges en plan for den operationelle 

gennemførelse, hvori der redegøres for de specifikke opgaver, ansvarsfordelingen og 

tidsplanen. Politikken og gennemførelsesplanen bør derefter i videst muligt omfang formidles 

videre til især de mest berørte medarbejdere og leverandører, der i høj grad medvirker til at 

gennemføre politikken. 

 

1.1.1 Nedsættelse af en arbejdsgruppe 

For at gennemføre grønne offentlige indkøb er det nødvendigt at inddrage forskellige 

afdelinger og medarbejdere på tværs af organisationen og at samarbejde disse. Der skal 

sandsynligvis inddrages embedsmænd med ansvar for økonomi, miljø og indkøb samt visse 

specialiserede afdelinger såsom bygge- og anlægsafdelingen, energiafdelingen eller it-

afdelingen. 

 

Hos mange myndigheder er 

ansvaret for indkøb fordelt 

over hele forvaltningen. 

Nedsættelse af en 

arbejdsgruppe med 

repræsentanter fra 

forskellige afdelinger kan 

medvirke til at sikre hele 

organisationens inddragelse 

og til at sikre, at alle behov 

opfyldes i forbindelse med 

udvikling af en politik for 

grønne offentlige indkøb, 

fastlæggelse af prioriteter og mål og vurdering uddannelsesbehovene. 

 

1.2 Fastsættelse af prioriteter og mål 
Indførelsen af en grøn indkøbspraksis i den offentlige sektor vil normalt ske gradvis. Det kan 

bl.a. ske ved at udvælge en lille gruppe produkter og tjenesteydelser, som fokus i første gang 

rettes mod. Pilotaktiviteter i de specifikke afdelinger, som udviser størst interesse i at deltage, 

kan medvirke til at påvise en vellykket gennemførelse og opnå bredere accept. 
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 Yderligere oplysninger findes på 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/332756/food-plan-july-2014.pdf. 

Planlægning af bæredygtigt indkøb af fødevarer i Det 

Forenede Kongerige 

 

I 2014 etablerede den britiske Department for Environment & 

Rural Affairs (Defra) en ramme for bæredygtigt indkøb af 

fødevarer med titlen A Plan for Public Procurement
13

. I planen, 

som støttes af Det Forenede Kongeriges premierminister, 

fastsættes der en specifik vision samt mål og resultater for 

bæredygtigt indkøb af fødevarer. Dette omfatter samarbejde med 

og støtte til leverandører, der producerer og leverer bæredygtige 

fødevarer og catering. Politikken omfatter en resultattavlebaseret 

tilgang til "Value for Money", som redegør for anvendelsen af 

ressourcer såsom energi, vand og affald, miljøpåvirkninger, udbud 

og sæsonudsving, dyrevelfærd samt fair og etisk handel. 



1.2.1 Prioritering 

Identifikationen af de produkter, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, der skal 

prioriteres, bør indledningsvis ske under hensyntagen til tre faktorer
14

: 

 

• Miljøvirkning – Udvælg de produkter (f.eks. flådekøretøjer) eller tjenesteydelser (f.eks. 

rengøringstjenester), som har en stor indvirkning på miljøet i deres livscyklus. 

 

• Budgetmæssig betydning – Sæt fokus på myndighedens store udgiftsområder.  

 

• Potentiel indvirkning på markedet – Sæt fokus på områder, hvor mulighederne for at 

påvirke markedet er størst Dette kan f.eks. være i medfør af kontraktens størrelse eller 

synlighed eller den værdi, som leverandørerne tillægger en offentlig kundeportefølje.  

 

Der bør desuden tages hensyn til en række andre faktorer ved den endelige udvælgelse af 

sektorer: 

 

• Politiske prioriteter. Kan der henvises til særlige lokale miljøprioriteter såsom 

luftkvaliteten i byerne, energi- og vandforbrug eller affaldshåndtering og klimatilpasning? 

 

• Tilgængeligheden af mere miljøvenlige alternativer på markedet. Det kan være 

hensigtsmæssigt at anvende markedsanalyser 

til at vurdere, om der findes passende alternativer med en mindre 

miljøvirkning. Undersøg, om der findes relevante miljømærker og -certificeringer.  

 

• Omkostningsovervejelser. Er grønnere alternativer efter al sandsynlighed 

omkostningsneutrale, eller vil de indvirke på budgettet? Ved vurderingen af 

"omkostningerne" bør der tages hensyn til alle livscyklusomkostningerne, dvs. købspris, 

driftsomkostninger (f.eks. energi- og vandforbrug og vedligeholdelse) og 

bortskaffelsesomkostninger (se afsnit 5.3). I nogle tilfælde ydes der støtte til investering i 

mere miljøvenlige alternativer, og der bør derfor søges efter relevante programmer.  

 

• Rådighed over kriterier. Der er opstillet kriterier for grønne indkøb for mange produkt- og 

tjenesteydelsesgrupper, som kan indsættes direkte i udbudsmaterialet uden behov for 

tidskrævende søgning efter miljøpræstationer og markedsanalyser. EU's GPP-kriterier dækker 

på nuværende tidspunkt 21 produkt- og tjenesteydelsesgrupper og omfatter både centrale og 

omfattende kriterier (se afsnit 1.4.1). I mange EU-lande er der også opstillet nationale eller 

regionale kriterier. 

 

• Synlighed. Hvor synlige vil de grønne indkøbsaktiviteter være for offentligheden, 

markedet, andre ordregivende myndigheder og personalet? Vil de forstå, at der gøres en 

indsats for at forbedre miljøpræstationerne? Højt profilerede ændringer såsom den type 
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 Europa-Kommissionen og de fleste EU-medlemsstater tog hensyn til disse faktorer ved udvælgelsen af de 

produkt- og tjenesteydelsesgrupper, for hvilke der er udviklet GPP-kriterier. 



køretøj, en myndighed anvender, eller overgang til økologiske fødevarer i kantinen kan 

medvirke til at øge kendskabet til 

politikken for grønne offentlige indkøb og styrke organisationens image. 

 

• Praktiske overvejelser. Er der nogen kontrakter, som snart skal fornys, eller er der indgået 

langtidskontrakter for bestemte produkt- og tjenesteydelsesgrupper? Hvor lang tid og hvilke 

finansielle ressourcer er til rådighed for gennemførelsen? Er der særlige produkt- eller 

tjenesteydelsesgrupper, hvor der allerede er miljøekspertise? 

 

1.2.2 Fastsættelse af mål for grønne 

offentlige indkøb 

Klare mål er af kritisk betydning for 

vurderingen af fremskridt og for 

formidlingen af målsætninger internt i 

organisationen og til offentligheden. 

 

Målene kan omfatte: 

• Overordnede indkøbsmål – f.eks. at 80 % 

af alle indkøb (i værdi og antal udbud) skal 

omfatte GPP-kriterier senest i 2018. Målene 

kan være forskellige på nationalt, regionalt 

og lokalt niveau. 

 

• Specifikke mål for produkter/tjenesteydelser – f.eks. at 60 % af alle måltider i skolekantiner 

skal være økologiske senest i 2017, eller at alle rengøringstjenester skal anvende produkter, 

der opfylder miljøstandarderne for EU's miljømærke senest i 2018. 

 

• Operationelle mål – f.eks. at hele indkøbspersonalet skal have gennemført et 

uddannelsesprogram vedrørende grønne offentlige indkøb senest i 2017, eller at hele 

personalet vil få adgang til vejledning om grønne offentlige indkøb via myndighedens 

intranet. 

 

Ved fastlæggelsen af indkøbsmål er det vigtigt at have en klar, operationel definition af, hvad 

der ligger i grønne indkøb. For så vidt angår mange af de mål, der fastlægges på nationalt 

niveau af medlemsstaterne, betragtes udbud som grønne, hvis de omfatter de nationale eller 

EU's GPP-kriterier.  

 

1.3 Uddannelse og vejledning 
En vellykket gennemførelse af grønne offentlige indkøb forudsætter, at personalet har viden 

om, indsigt i og adgang til informationer om denne praksis. Det kan f.eks. være behov for 

uddannelse og vejledning om: 

 

• hvordan miljøhensyn integreres i udbudsprocedurer (se kapitel 2-7) 

 

Den flamske regerings mål for 

bæredygtige indkøb 

 

Den flamske regering i Belgien har fastlagt 

et mål om, at 100 % af regeringens offentlige 

indkøb skal opfylde definerede kriterier for 

bæredygtige indkøb senest i 2020. 

Foranstaltningerne til opfyldelse af dette mål 

er blevet eller vil blive fastlagt i en række 

handlingsplaner for 2009-2011, 2012-2014, 

2015-2017 og 2018-2020. De enkelte 

handlingsplaner vil indeholde retningslinjer, 

kriterier og overvågningsmekanismer, der 

skal sikre, at alle ministerier kan nå dette 

mål.  



• hvor der findes vejledning i opstilling af miljøkriterier (se afsnit 1.4 og kapitel 3) 

 

• Sådan vurderes og kontrolleres tilbudsgivernes miljøpåstande (se afsnit 3.6 og 5.2) 

 

• Sådan vurderes livscyklusomkostninger i forbindelse med udbud (se afsnit 5.3). 

 

Disse emner introduceres i denne håndbog, og 

der henvises til andre tilgængelige kilder til 

information og vejledning. Håndbogen træder 

imidlertid ikke i stedet for grundig uddannelse 

i grønne offentlige indkøb. 

 

Mange EU-lande og regioner har udviklet 

uddannelsesprogrammer om grønne offentlige 

indkøb – enten som særskilte 

uddannelsesmoduler eller som led i mere 

generelle uddannelsesprogrammer om grønne 

offentlige indkøb. 

 

En række offentlige myndigheder har desuden 

udarbejdet vejledning i, hvordan grønne 

offentlige indkøb gennemføres inden for 

rammerne af myndighedens indkøbsaktiviteter. 

Denne vejledning kan f.eks. omfatte specifikke GPP-kriterier, der skal anvendes for visse 

produkt- og tjenesteydelsesgrupper. 

 

Håndbøger og værktøjer findes ofte på nationalt plan på websteder om grønne offentlige 

indkøb, og nogle lande har oprettet en national GPP-helpdesk. Der findes også en europæisk 

helpdesk. Se EU's GPP-websted for kontaktoplysninger: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm.  

 

1.4 Kilder til opstilling af GPP-

kriterier 

Udtrykket "GPP-kriterier" omfatter ikke kun 

udvælgelses- og tildelingskriterier, men også 

specifikationer og kontraktbestemmelser, 

der kan medvirke til at gøre kontrakterne 

grønnere. Identifikationen af kilder til 

opstilling af GPP-kriterier er et vigtigt skridt 

i gennemførelsen af grønne offentlige 

indkøb. 

  

Uddannelse i grønne offentlige indkøb i 

Sardinien, Italien 

 

"GPP Ecosportelli", som er en del af det 

regionale netværk for grønne offentlige 

indkøb i Sardinien, støtter indsatsen for at 

fremme grønne og bæredygtige indkøb 

blandt provinsregeringerne, kommunerne, 

andre offentlige organer og lokale 

virksomheder. Aktiviteter omfatter "tekniske 

laboratorier", som er workshopkurser, der 

afholdes i hele regionen, og som hjælper 

deltagerne med at udforme og gennemføre 

konkrete tiltag, som f.eks. grønne 

indkøbsprocedurer, politikker, strategier eller 

adfærdsmønstre. Kurserne har i høj grad 

inddraget indkøbere i grønne offentlige 

indkøb, også i de små kommuner. En analyse 

viser også, at antallet af grønne tilbud fra 

lokale virksomheder er steget. 

Ekspertisecentre vedrørende bæredygtige 

offentlige indkøb og innovationsindkøb i 

Nederlandene 

PIANOo, det nederlandske ekspertisecenter 

vedrørende offentlige indkøb, arbejder for og 

sammen med et netværk bestående af omkring 

3 500 offentlige indkøbere. Alle nederlandske 

offentlige indkøbere kan finde oplysninger og 

instrumenter vedrørende bæredygtige offentlige 

indkøb og innovationsindkøb. PIANOo leverer 

værktøjer og ressourcer, herunder en lukket 

diskussionsplatform, adgang til 

læringsværktøjer og bedste praksis, vejledning i 

gennemførelse, arbejdsgrupper og et PIANOo-

kursus i indkøbsret. PIANOo stimulerer et højt 

fagligt niveau i forbindelse med indkøb i 

Nederlandene, forbedrer bæredygtigheden af 

indkøb og fremmer interaktionen med 

markedet. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/helpdesk.htm


1.4.1 EU's GPP-kriterier 

Som anført i indledningen har EU opstillet GPP-kriterier for en række produkt- og 

tjenesteydelsesgrupper, og de revideres og opdateres jævnligt. Kriterierne kan indsættes 

direkte i udbudsbetingelserne og omfatter oplysninger om kontrolmetoder. De fleste kriterier 

findes på alle officielle EU-sprog. 

For indeværende er følgende produkt- og tjenesteydelsesgrupper omfattet
15

: 

 

 rengøringsmidler og rengøringsydelser  

 kopipapir og grafisk papir 

 kraftvarmeproduktion 

 kontorbygninger 

 elektrisk og elektronisk udstyr i sundhedssektoren 

 elektricitet  

 fødevare- og cateringydelser  

 møbler 

 haveartikler og gartnerydelser 

 afbildningsudstyr 

 indendørsbelysning 

 IT-kontorudstyr  

 vejplanlægning, -anlæg og -vedligeholdelse 

 sanitetsarmaturer 

 vejbelysning og trafiksignaler 

 tekstiler 

 toiletter og urinaler 

 transport 

 vægpaneler 

 spildevandsinfrastruktur 

 vandvarmere 

 

Kriterierne for grønne indkøb er baseret på data fra forskellige kilder, og der udarbejdes en 

teknisk baggrundsrapport for hver produktgruppe for at udpege de faktorer, der er taget i 

betragtning. Dokumentationsmaterialet er baseret på videnskabelige oplysninger og data, en 

livscyklustankegang og inddragelse af interessenter. Siden 2011 har processen for 

udarbejdelse af kriterier for de fleste produktgrupper været ledet af Kommissionens Fælles 

Forskningscenter i Sevilla, Spanien
16

.  

EU's GPP-kriterier omfatter to "niveauer" for hver omfattet sektor: 

 

• De centrale kriterier er udformet, så det er nemt at gennemføre grønne offentlige indkøb, 

fokusere på de vigtigste aspekter af et produkts eller en tjenesteydelses miljøpræstationer og 

holde virksomhedernes administrative omkostninger på et minimum.  
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 Se GPP-webstedet for en ajourført liste over kriterierne: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. 
16

 Yderligere oplysninger om kriterier, der er under udvikling, findes på 

http://susproc.jrc.ec.europa.eu/product_bureau/projects.html.  



• De omfattende kriterier omhandler flere aspekter eller højere niveauer af 

miljøpræstationer og anvendes af myndigheder, der ønsker at støtte miljø- og innovationsmål 

endnu mere. 

 

Alle EU's GPP-kriterier og de tekniske baggrundsrapporter, hvori der redegøres for de 

vigtigste overvejelser bag valget af kriterier, kan downloades fra GPP-webstedet 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp). GPP-helpdesken kan bistå med vejledning i 

fortolkningen og anvendelsen af kriterierne. 

 

1.4.2 Andre kilder til kriterier 

Ud over EU's GPP-kriterier har en række internationale, nationale og regionale organer 

opstillet kriterier for en bred vifte af produkt- og tjenesteydelsesgrupper. Processerne for 

vedtagelse af disse kriterier er forskellige, selv om mange ligner EU's GPP-ordning. Links til 

nogle af hovedkriterierne findes på EU's GPP-websted. 

 

1.4.3 Mærker 

Der findes mange miljømærker, som har til formål at hjælpe indkøbere med at identificere 

bæredygtige produkter eller tjenesteydelser. I forbindelse med grønne offentlige indkøb er de 

mest værdifulde mærker de mærker, der er baseret på objektive og gennemsigtige kriterier, 

og som tildeles af en uafhængig tredjepart. Disse mærker kan især være vigtige i forbindelse 

med udviklingen af tekniske specifikationer og tildelingskriterier og i forbindelse med 

bekræftelse af overholdelse. De specifikke regler, der gælder for anvendelsen af mærker ved 

indkøb, er omhandlet i de relevante afsnit i denne håndbog
17

.  

 

De forskellige typer miljømærker er 

beskrevet nedenfor: 

 

Multikriteriemærker – Den mest 

almindelige type miljømærke og ligeledes 

den hyppigst anvendte i forbindelse med 

grønne offentlige indkøb. 

Multikriteriemærker er baseret på 

videnskabelige oplysninger om et produkts 

eller en tjenesteydelses miljøpåvirkning i 

hele livscyklussen lige fra udvinding af 

råmaterialerne til produktion og 

distribution, anvendelsesfasen og endelig 

bortskaffelse. De omfatter en række 

kriterier og fastsætter standarden for det 
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 Se afsnit 3.5 og 5.2.3. 

EU's miljømærke 

EU's miljømærke blev etableret i 1992 for at 

tilskynde virksomhederne til at markedsføre 

mere miljøvenlige produkter og 

tjenesteydelser. Produkter og tjenesteydelser, 

der har fået tildelt EU's miljømærke, bærer 

blomsterlogoet, som gør det nemt for 

forbrugerne – herunder offentlige og private 

indkøbere – at identificere dem. I dag 

omfatter EU's miljømærke 34 produkt- og 

tjenesteydelsesgrupper, herunder papirvarer, 

tekstiler, rengøringsmidler, smøremidler, 

apparater, husholdnings- og haveartikler og 

turistindkvartering.  

Der tilføjes løbende nye produkt- og 

tjenesteydelsesgrupper. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp


pågældende mærke. Der er opstillet forskellige kriterier for de enkelte omfattede produkt- 

eller tjenesteydelsesgrupper. Som eksempler på denne type kan nævnes EU-miljømærket 

(blomsten)
18

, den nordiske svane
19

 og den blå engel
20

. 

 

Miljømærker, der kun vedrører et enkelt miljøaspekt –Disse mærker er baseret på et eller 

flere godkendelses- eller udelukkelseskriterier i relation til et bestemt aspekt, f.eks. 

energieffektivitet. Hvis et produkt opfylder disse kriterier, kan det bære mærket. Som 

eksempler på denne type mærke kan nævnes EU-økomiljømærket eller Energy Star-

mærket for kontorudstyr. 

 

Sektorspecifikke mærker – Sektorspecifikke mærker omfatter 

skovbrugscertificeringsordninger forvaltet af organisationer såsom FSC (Forest Stewardship 

Council – skovforvaltningsrådet)
21

 eller PEFC (Programme for the Endorsement of Forest 

Certification – certificeringsordning for bæredygtig skovdrift)
22

. 

 

Differentierede produktmærker – Disse mærker differentierer produkter eller 

tjenesteydelser på grundlag af deres miljøpræstationer på det pågældende område i stedet for 

på grundlag af godkendelses- og udelukkelseskriterier. Som eksempler herpå kan nævnes 

EU's energimærke, der differentierer energirelaterede produkter på grundlag af deres 

energieffektivitet
23

.  

 

Kriterierne for alle ovenstående mærker er offentligt tilgængelige. Som anført i afsnit 3.5 

sondres der i direktiverne om offentlige indkøb mellem mærker, hvor alle kriterier er 

forbundet med kontraktens genstand, og mærker, der omfatter bredere kriterier, f.eks. 

vedrørende generel forvaltningspraksis. 

 

1.5 Brug af e-indkøbssystemer 

Direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 omhandler en overgang til fuldt ud elektronisk 

tilbudsgivning inden 2018 (2017 for centrale indkøbsorganer)
24

. I de fleste medlemsstater er 

man langt fremme med hensyn til anvendelsen af e-indkøbssystemer, og de kan være et 

værdifuldt værktøj i indsatsen for at fremme gennemførelsen af grønne offentlige indkøb. E-

indkøbssystemer gør det f.eks. muligt at spore anvendelsen af GPP-kriterier og kontrollere, at 

leverandører har fremlagt de oplysninger, der er nødvendige for at dokumentere, at de 

overholder bestemmelserne. Det gør der nemmere at bekræfte, at politikken for grønne 
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 Yderligere oplysninger findes på adressen: http://ec.europa.eu/environment/ecolabel. 
19

 Yderligere oplysninger findes på adressen: http://www.svanen.se.  
20

 Yderligere oplysninger findes på adressen: http://www.blauer-engel.de/en. 
21

 Se http://www.fsc.org for yderligere oplysninger. 
22

 Se http://www.pefc.org for yderligere oplysninger. 
23

 Se http://ec.europa.eu/energy/efficiency/labelling/energy_labelling_en.htm for yderligere oplysninger. I juli 

2015 fremsatte Kommissionen forslag om revision af energieffektivitetsmærkningen med henblik på at 

genindføre en skala fra A til G, hvor A er den mest effektive klasse, og G er den mindst effektive. Dette forslag 

findes i COM(2015) 341 final.  
24

 Artikel 22 og artikel 90, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.  

http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/1_EN_ACT_part1_v6.pdf


offentlige indkøb er effektiv, og resultaterne kan bruges i de overvågnings- og 

revisionsaktiviteter, der er beskrevet nedenfor. 

 

Ved valg af et e-indkøbssystem eller tilpasning heraf for at understøtte gennemførelsen af 

grønne offentlige indkøb kan der tages udgangspunkt i følgende: 

 

 Kan kontrakter med GPP-kriterier markeres tydeligt og spores? 

 Kan systemet integreres med kilder til GPP-kriterier (f.eks. fra en database eller et 

mærke), således at disse nemt kan indarbejdes i kontrakter? 

 Muliggør systemet livscyklusomkostningsberegning, f.eks. med en indbygget 

funktion til dette formål? 

 Gør systemet det nemt for nye leverandører at finde oplysninger om organisationens 

krav til grønne offentlige indkøb? 

 

Udbudsprocedurer påvirkes af elektroniske systemer, og det er derfor vigtigt ikke at glemme 

deres betydning for gennemførelsen af grønne offentlige indkøb.  

 

1.6 Overvågning og gennemgang af grønne offentlige indkøb 

Det kræver et effektivt overvågningssystem 

at kunne vurdere udviklingen i forhold til 

målene. Der bør udarbejdes en oversigt over 

udbud og/eller tildelte kontrakter omfattet af 

GPP-kriterier. Ideelt set bør det indførte 

overvågningssystem desuden omfatte 

oplysninger om miljøvirkningerne af trufne 

indkøbsbeslutninger. 

 

Flere EU-medlemsstater har indført eller er i 

gang med at indføre ordninger til 

overvågning af gennemførelsen af grønne 

offentlige indkøb på nationalt plan, 

hvormed der kan fastlægges særlige 

procedurer, som skal følges, når der skal 

indsamles oplysninger. 

 

Ud over at overvåge antallet af kontrakter 

vil det være en god idé at foretage en 

regelmæssig kvalitativ gennemgang af aktiviteterne vedrørende grønne offentlige indkøb med 

fokus på hindringer, korrigerende foranstaltninger og yderligere nødvendige forbedringer 

samt en vurdering af fremtidige mål.  

  

Byen Barcelona anvender overvågning til 

at videreudvikle grønne offentlige indkøb  
Efter mere end 15 år med fokus på og 

gennemførelse af grønne offentlige indkøb 

reviderede byen Barcelona indsatsen og 

udviklede efter høring af en lang række 

interessenter nye regler for integrationen af 

bæredygtighedskriterier i offentlige 

kontrakter. Dette skete efter vedtagelsen af 

den nye kommunale bekendtgørelse 

vedrørende ansvarlige offentlige indkøb i 

2013. Grønne krav skal i dag integreres af alle 

ordregivende enheder i kontrakter vedrørende 

køretøjer, elektricitet, fødevarer og 

cateringydelser, byggeri- og anlæg, tømmer 

og en lang række andre højtprioriterede 

indkøbskategorier. Overvågningssystemer er 

også blevet opdateret inden for mange af 

disse højtprioriterede områder, og et 

automatisk sporingssystem er under 

udvikling. 



1.7 Netværkssamarbejde 

Mange af de spørgsmål, der dukker op i forbindelse med gennemførelsen af grønne offentlige 

indkøb, er relevante for alle offentlige myndigheder, og der er store fordele ved at indgå i et 

netværkssamarbejde og gennemføre aktiviteter i samarbejde med andre. Udveksling af 

oplysninger, f.eks. om de miljøkriterier, der anvendes ved udbud, eller om tilgængeligheden 

af grønne produkter på markedet, sparer tid og kræfter. 

 

Der er blevet etableret en række netværk med fokus på grønne og bæredygtige indkøb på 

nationalt eller regionalt plan. Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb 

(www.groenneindkoeb.dk) i Danmark giver f.eks. indkøbere mulighed for at udveksle 

erfaringer (se tekstboks), og det samme gør det franske regionale netværk Réseau Grand 

Ouest (http://www.reseaugrandouest.fr) og en række regionale netværk i Italien. På 

europæisk plan er Procura+-kampagnen blevet etableret med det formål at udveksle 

erfaringer om grønne offentlige indkøb på tværs af grænser og understøtte individuelle 

deltagere i forbindelse med gennemførelsen på lokalt plan (www.procuraplus.org). 

 

Yderligere oplysninger om nationale og internationale netværk for grønne offentlige indkøb 

og bæredygtige offentlige indkøb findes på GPP-webstedet. 

 

Inspiration til udbredelse af grønne offentlige indkøb – virkningen ses i Danmark 

Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøb i Danmark er et samarbejde mellem offentlige 

organer, der tegner sig for ca. 13 % af den offentlige sektors årlige udgifter i Danmark. 

Alle medlemmer af partnerskabet aflægger årligt rapport om opfyldelsen af deres mål for 

grønne offentlige indkøb inden for rammerne af partnerskabet, herunder gennemførelsen 

af mål og kriterier for grønne indkøb i deres organisation. Hvert år udarbejder fire af 

partnere et casestudie, der dokumenterer virkningen af specifikke grønne indkøb for så 

vidt angår energi og miljøpåvirkning samt økonomiske besparelser. Disse cases bruges til 

at inspirere andre til at indføre offentlige indkøb i deres udbud. 

http://www.reseaugrandouest.fr/


Kapitel 2 – Udbudsproceduren 

Sammendrag 
• Offentlige indkøb er underlagt de generelle principper, der følger af EU-traktaten, og de 

specifikke bestemmelser, der er fastsat i direktiverne. Begge retskilder er relevante for grønne 

offentlige indkøb.  

 

• Forberedelsesfasen er af afgørende betydning. En grundig analyse og planlægning inden 

iværksættelsen af en udbudsprocedure er afgørende, hvis miljømålene skal nås. Det kan også 

medvirke til at sikre, at procedurer gennemføres effektivt og sikrer bedst valuta for pegene i 

hele livscyklussen. 

 

• Forskellige procedurer kan anvendes til at gennemføre grønne offentlige indkøb afhængigt 

af kontraktens genstand og de oplysninger, der er indsamlet inden indkøbsfasen. Procedurer, 

som f.eks. udbud med konkurrencepræget dialog eller udbud med forhandling, kan anvendes, 

hvis du ønsker at kunne tilpasse en løsning til din organisations specifikke behov.  

 

• Livscyklusomkostningsberegninger, fælles indkøb, rammeaftaler eller kontrakter om 

energimæssig ydeevne kan f.eks. medvirke til at påvise omkostningsbesparelserne ved grønne 

offentlige indkøb eller mindske investeringsbarrierer.   

 

2.1. Indledning 
Hvis grønne offentlige indkøb skal blive en succes, er det meget vigtigt at optimere de 

offentlige udbudsprocedurer. Hvis politikken for grønne offentlige indkøb ikke gennemføres 

omhyggeligt, kan det være vanskeligt at håndtere praktiske spørgsmål, såsom hvilke kriterier 

der skal anvendes, og hvordan miljøpåstandene skal vurderes og 

kontrolleres korrekt. 

 

2.2 Grundlæggende principper for offentlige indkøb 
Formålet med offentlige indkøb er at matche udbud og efterspørgsel og få leveret de varer, 

tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder, som den offentlige sektor har ansvaret for at 

erhverve. Valuta for pengene er ligesom behovet for at sikre et godt konkurrenceniveau og 

respektere EU's og de nationale retlige rammer en afgørende faktor. Grønne offentlige indkøb 

kan kombineres med disse mål og vil i mange tilfælde bidrage positivt til dem – f.eks. ved at 

sænke livscyklusomkostningerne eller motivere leverandører til at opdatere deres produkt- 

eller tjenesteydelsestilbud.  

 

  



Valuta for pengene 

De ordregivende myndigheder er forpligtet til at få mest ud af skatteydernes penge i 

forbindelse med alle deres indkøb. For at finde frem til det økonomisk mest fordelagtige 

tilbud skal man ikke nødvendigvis kun gå efter det billigste tilbud. Du skal finde en løsning, 

der opfylder alle opstillede kriterier – herunder miljøkriterier – på den mest 

omkostningseffektive måde. Ved vurderingen af "mest valuta" tages der ikke kun hensyn til 

varernes og tjenesteydelsernes indkøbspris, men også til faktorer såsom kvalitet, effektivitet, 

virkning og egnethed til formålet. Miljøbeskyttelse kan være en af disse faktorer og kan 

derfor være et hensyn på linje med andre ved tildelingen af kontrakten. 

 

Reel optræden 

- At udvise reel optræden indebærer anvendelse af det indre markeds principper, der er 

grundlaget for direktiverne om offentlige indkøb og den nationale lovgivning baseret på disse 

direktiver. De vigtigste principper er: 

 

• Ikkeforskelsbehandling – de ordregivende myndigheder skal sikre, at alle aktører fra alle 

EU-lande og fra lande med lignende rettigheder har lige adgang til kontrakten
25

. 

 

• Ligebehandling – sammenlignelige situationer må ikke behandles forskelligt, og 

forskellige situationer må ikke behandles ens, medmindre en sådan forskelsbehandling er 

objektivt begrundet. Den samme tidsfrist skal f.eks. gælde for alle tilbudsgivere, og de skal 

have de samme oplysninger, men udbud med forskellige miljøpræstationsniveauer bør 

vurderes forskelligt efter miljøbetingede tildelingskriterier. 

 

• Gennemsigtighed – udbud skal annonceres tilstrækkelig bredt til at sikre konkurrence. 

Indkøbsbeslutningsprocessen skal også være gennemsigtig for at udelukke enhver risiko for 

favorisering eller vilkårlighed fra den ordregivende myndigheds side. De ordregivende 

myndigheder har pligt til at informere forbigåede tilbudsgivere om årsagerne til forkastelsen 

af deres tilbud
26

. 

 

• Proportionalitet – foranstaltninger, der træffes i forbindelse med en udbudsprocedure, skal 

være passende i forhold til de tilstræbte mål og ikke gå ud over, hvad der er nødvendigt for at 

nå dette mål.  
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 Forpligtelsen omfatter aktører fra lande, som er part i WTO-aftalen om offentlige indkøb. En liste over disse 

lande findes på: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm. 
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 Artikel 55, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.  



 

2.3 Valg af procedure 
Forberedelsen af udbudsproceduren er altid af afgørende betydning. Ved valget af 

udbudsprocedure bør du overveje, i hvilken fase det er muligt at anvende miljøkriterier eller -

hensyn. 

 

Eksempel: 

 

• Ved et offentligt udbud kan alle 

aktører afgive tilbud. Alle tilbudsgivere, 

der opfylder de opstillede godkendelses- 

eller udelukkelseskriterier, er berettiget 

til at få deres tilbud vurderet. Der vil 

således være adgang til det største antal 

potentielle miljøvenlige løsninger – men 

det vil f.eks. ikke være muligt at indbyde 

en udvalgt gruppe til at afgive tilbud på 

grundlag af deres miljøtekniske 

kapacitet.  

 

• Ved et begrænset udbud er der 

mulighed for at vurdere den 

miljøtekniske kapacitet i en tidlig fase og 

for at begrænse antallet af aktører, der vil 

blive indbudt til at afgive tilbud. Mindst 

fem aktører skal indbydes til at afgive 

tilbud, forudsat at der er et tilstrækkeligt 

antal egnede ansøgere
27

. Den trinvise procedure kan gøre det lettere at fastsætte passende 

kriterier for miljøpræstationer i specifikationer, tildelingskriterier og kontraktbestemmelser. 

Ved at begrænse antallet af konkurrenter er der imidlertid risiko for at gå glip af tilbud med 

en høj miljøpræstation. 

 

• Udbud med konkurrencepræget dialog eller udbud med forhandling kan anvendes af 

offentlige myndigheder, som skal foretage indkøb, der kræver tilpasning af eksisterende 

løsninger, ny udformning eller innovation, eller under visse andre omstændigheder
28

. Disse 

procedurer kan indebære visse fordele i forbindelse med grønne offentlige indkøb, da de har 

en række fleksibilitetselementer, som offentlige og begrænsede udbud ikke har, og kan gøre 

det muligt at få bedre indsigt i og mere kontrol over miljøkravenes indvirkning på 

omkostningerne. Begge procedurer kræver imidlertid en vis viden og erfaring med 

inddragelsen af leverandører for at opnå de bedste resultater.  
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 Artikel 65, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU. 
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 Betingelserne for anvendelse af disse procedurer er fastlagt i artikel 26, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU. 

Ordregivende enheder som defineret i direktiv 2014/25/EF kan anvende udbud med forhandling eller med 

konkurrencepræget dialog generelt. 

Konkurrencepræget dialog om elfærge i 

Norge 
Det norske vejdirektorat ønskede at indkøbe en ny 

færge, der var 15-20 % mere energieffektiv end 

den, der allerede var i drift. Som en del af en 

tofaset udbudsprocedure indledte direktoratet en 

konkurrencepræget dialog med henblik på at 

undersøge innovative løsninger på området for 

energieffektive færger. Der blev nedsat en 

rådgivende gruppe, og udbudsdokumenter og 

vurderingskriterier blev udarbejdet. I udbuddet 

blev der ikke krævet specifikke teknologier.  

Det vindende tilbud, som blev afgivet af et 

partnerskab bestående af færgeoperatører, 

ingeniørvirksomheder og skibsværfter, var en 

eldrevet færge. Den nye færge blev sat i drift i 

2015 og sikrede en besparelse på 70 % i 

brændstofomkostninger og en reduktion på 89 % i 

CO2-udledninger hvert år.  
 

"Den konkurrenceprægede dialog gav os 

mulighed for at samarbejde med leverandører og 

skabe innovative og energieffektive løsninger i et 

partnerskab". Edvard Thonstad Sandvik, det 

norske vejdirektorat 



Hvis en ordregivende myndighed ønsker at indkøbe varer eller tjenesteydelser, der aktuelt 

ikke findes på markedet, kan den etablere et innovationspartnerskab med en eller flere 

partnere. Det understøtter forskning og udvikling, pilotaktiviteter og efterfølgende indkøb af 

et nyt produkt, en ny tjenesteydelse eller nyt byggeri eller anlæg ved at etablere et struktureret 

partnerskab
29

. Det kan også være relevant, hvis de nuværende løsninger inden for en sektor 

ikke er tilstrækkeligt veludviklede til at opfylde de miljømæssige udfordringer, som en 

offentlig myndighed har udpeget, f.eks. behovet for tilpasning til klimaændringer eller 

forvaltning af naturlige ressourcer.  

 

I forbindelse med ovennævnte procedurer 

kan der tages hensyn til grønne aspekter i 

flere faser ved definitionen af: 

 

• kontraktens genstand og tekniske 

specifikationer 

 

• udvælgelses- og udelukkelseskriterier 

(f.eks. overholdelse af miljølove og 

teknisk og faglig kompetence) 

 

• tildelingskriterier 

 

• kontraktbestemmelser. 

 

I resten af håndbogen er hver fase 

omhandlet i et særskilt kapitel. I hvert 

afsnit beskrives det, hvordan der kan 

tages hensyn til miljøet, og der gives 

praktiske eksempler og anbefalinger. 

 

2.4 Høring af markedet 

I forbindelse med beslutningen om, 

hvilken procedure der skal anvendes, og 

hvordan miljøkriterierne indarbejdes 

bedst i de afsnit, der er redegjort for 

ovenfor, er det nyttigt at have et vist 

kendskab til markedet – f.eks. 

tilgængeligheden af, omkostningerne ved og mulige praktiske konsekvenser af grønnere 

alternativer. 
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 Proceduren for etablering af et innovationspartnerskab er fastsat i artikel 31 i direktiv 2014/24/EU. Hvis du 

kun indkøber forsknings- og udviklingstjenesteydelser, kan du benytte en undtagelse fra direktiverne og 

anvende proceduren for prækommercielle indkøb. Denne procedure er beskrevet i KOM (2007) 799 

Prækommercielle indkøb: vedvarende høj kvalitet i offentlige tjenester i Europa gennem øget innovation.  

Dialog med møbelleverandører i 

Baskerlandet 

I 2006 indledte IHOBE (den baskiske 

miljømyndighed) en åben dialog med en gruppe 

møbelleverandører om at opstille miljøkriterier 

for dermed at forberede markedet på et 

kommende udbud. IHOBE afholder nu med jævne 

mellemrum seminarer for leverandører, hvor de 

miljøkriterier, som vil blive anvendt i kommende 

udbud, præsenteres og drøftes med interesserede 

leverandører. 

Prækommercielle indkøb  

Hvis der ikke er en løsning på markedet, der 

opfylder dine behov, kan du overveje at erhverve 

forsknings- og udviklingstjenesteydelser, som 

hjælper dig med at identificere den bedst egnede 

løsning. Prækommercielle indkøb er en tilgang, 

som de ordregivende myndigheder kan vælge at 

anvende ved erhvervelse af forsknings- og 

udviklingstjenesteydelser, forudsat at 

betingelserne i artikel 14 i direktiv 2014/24/EU er 

opfyldt. Denne tilgang gør det muligt gradvis at 

identificere de bedst egnede løsninger ved hjælp 

af gennemførlighedsundersøgelser, design og 

fremstilling af prototyper udført af en række 

virksomheder. Indkøb af den eller de konkrete 

løsninger skal efterfølgende foretages på grundlag 

af de almindelige offentlige udbudsprocedurer.  



Simple onlinemarkedsundersøgelser kan bidrage til indsamlingen af grundlæggende 

oplysninger. For at få et mere detaljeret billede fra markedsaktørerne kan der desuden 

indledes en dialog med potentielle leverandører inden lanceringen af udbudsproceduren. Det 

kan navnlig være nyttigt, hvis du ønsker at stille ambitiøse miljøkrav eller at overveje 

forholdsvis nye innovative løsningsmuligheder på markedet. 

 

Direktiverne om offentlige indkøb omfatter 

udtrykkeligt indledende markedsundersøgelser 

i samarbejde med leverandører for at modtage 

rådgivning, der kan benyttes til at udarbejde 

udbudsbetingelserne
30

. Denne proces skal 

gennemføres på en gennemsigtig og 

ikkediskriminerende måde.   

 

Resultaterne af de indledende 

markedsundersøgelser må ikke give nogen af 

de deltagende leverandører en urimelig fordel. 

For at undgå dette bør du sikre, at oplysninger 

gøres tilgængelige for alle potentielle 

kandidater eller tilbudsgivere, og at 

der er tilstrækkelig tid til at 

udarbejde tilbud.  

 

Det er tilrådeligt at informere 

markedsaktørerne i god tid i forvejen 

om udbud med miljøkriterier. Det vil 

give leverandørerne tilstrækkelig tid 

til at forberede sig på at opfylde de 

stillede krav. Offentliggørelse af en 

vejledende forhåndsmeddelelse er én 

måde at gøre det på. Det kan også 

overvejes at offentliggøre 

oplysningerne på dit websted eller at 

afholde en informationsdag for 

interesserede leverandører. 
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 Artikel 40 i direktiv 2014/24/EU. 

Grønne centraliserede indkøb i 

Ungarn 
Det ungarske generaldirektorat for offentlige 

indkøb og forsyninger har ansvaret for 

indgåelse af kontrakter på vegne af omkring 

1 000 offentlige myndigheder i hele landet. I 

2010-2011 blev der gennemført 12 

udbudsprocedurer, hvori der indgik grønne 

kriterier, med en samlet kontraktværdi på 90 

mia. HUF (338,6 mio. EUR). De anvendte 

kriterier vedrørte f.eks. maksimalt 

energiforbrug for pc'er og opfyldelse af 

kriterierne for grønne certificeringsordninger 

for papirvarer (f.eks. FSC). 

Fællesindkøb af elkøretøjer i Sverige 
I 2011 indledte 296 organisationer under ledelse af byen 

Stockholm et fælles indkøb af elkøretøjer. Proceduren 

for fælles indkøb med anvendt med henblik på at: 

 reducere de administrative omkostninger for de 

deltagende organisationer 

 opnå lavere priser 

 sende et stærkt efterspørgselssignal til markedet 

 sikre, at mindre kommuner ville få adgang til 

sådanne køretøjer.  

 

Partnere forpligtede sig til et fælles bidrag til 

køretøjsspecifikationerne, herunder kriterier for CO2-

udledninger og livscyklusomkostninger. Med det første 

indkøb i 2012 blev det opnået en besparelse på 34 t CO2, 

en reduktion på 95 % sammenlignet med tilsvarende 

benzinkøretøjer.  

 

"Det faktum, at vi deler vores kompetencer og viden, og 

at vi fortæller leverandører, at efterspørgslen er der, er 

afgørende for at sikre, at vores køretøjer er så effektive 

som muligt".  

Eva Sunnerstedt, projektleder af Clean Vehicles i 

Stockholm 



2.5 Forretningsgrundlaget for grønne offentlige indkøb 

I forbindelse med grønne offentlige indkøb kan der anvendes en række indkøbsværktøjer, 

som netop bidrager til den finansielle effektivitet og underbygger den forretningsmæssige 

begrundelse for at anvende højere miljøstandarder. 

 

Sådanne tilgange omfatter: 

 

• Beregning af livscyklusomkostninger – Indkøbsbeslutninger foretages stadig ofte på 

grundlag af købsprisen. For mange produkter og bygge- og anlægsarbejder kan drifts- og 

bortskaffelsesomkostningerne imidlertid også være af meget stor betydning – f.eks. 

energiforbrug, vedligeholdelse og bortskaffelse af farlige materialer. Det er helt klart 

økonomisk fornuftigt at tage hensyn til livscyklusomkostninger ved indkøb. Da 

indkøbsprisen og energi- og vedligeholdelsesomkostningerne muligvis afholdes af forskellige 

afdelinger i den enkelte myndighed, vil det sandsynligvis være nødvendigt at samarbejde på 

tværs af organisationen i forbindelse med beregningen af livscyklusomkostningerne som led i 

udbudsproceduren. 

 

Yderligere oplysninger om beregning af 

livscyklusomkostninger findes i kapitel 5 og på EU's 

GPP-websted 

(http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm). 

 

• Fælles indkøb – Ved fælles indkøb kombineres en 

gruppe af offentlige myndigheders indkøbsaktiviteter 

for at opnå besparelser gennem storindkøb, 

reducerede administrationsomkostninger og pooling 

af miljømæssig, teknisk og markedsmæssig viden. 

Denne form for indkøb kan navnlig være værdifuld i 

forbindelse med grønne offentlige indkøb, fordi man 

kan dele miljøviden og kendskabet til markedet for 

grønne produkter og tjenesteydelser. Fælles indkøb  

kan f.eks. organiseres af centrale indkøbsorganer på  

regionalt eller nationalt niveau, der foretager indkøb 

på vegne af offentlige myndigheder.  

 

• Kontrakter om energimæssig ydeevne – En 

kontrakt om energimæssig ydeevne er en kontraktlig 

aftale mellem ejeren eller lejeren (herunder 

offentlige myndigheder) af en bygning og et 

energitjenesteselskab om at forbedre en bygnings 

energieffektivitet. Investeringsomkostningerne 

dækkes typisk af energitjenesteselskabet eller en 

tredjepart, f.eks. en bank, uden udgifter for den 

Kontrakt om energimæssig ydeevne anvendt 

til at reducere energiforbruget i kommunale 

bygninger i Vantaa, Finland  

I 2011 indgik byen Vantaa kontrakt med et 

energitjenesteselskab med det formål at 

forbedre energieffektiviteten i 14 kommunale 

bygninger. Ved hjælp af en kontrakt om 

energimæssig ydeevne blev 

energibesparelsesforanstaltningerne og de 

tilknyttede omkostningsbesparelser realiseret 

meget hurtigere, end det ellers ville have været 

muligt via investeringer fra byens budget. De 

tekniske specifikationer omfattede en garanti 

fra energitjenesteselskabet for energibesparelser 

og tilbagebetalingsperioder. I løbet af den 

otteårige kontraktperiode vil CO2-

udledningerne blive reduceret med i alt 7 500 t, 

og byens energiomkostninger vil blive 

reduceret med 200 000 EUR om året. 

Yderligere besparelser fordeles mellem 

byen og energitjenesteselskabet. 

Grønne offentlige indkøb baseret på 

rammeaftale i Tyskland 

I 2013 offentliggjorde agenturet for offentlige 

udbud under det tyske indenrigsministerium et 

udbud vedvarende energi 50 000 thin client-

computersystemer til en værdi af 15 mio. EUR. 

Det åbne udbud omfattede tekniske standarder 

og kontraktbestemmelser, herunder en garanti 

for overholdelse af miljøkrav for komponenter, 

støj og affaldshåndtering. Rammeaftalen havde 

en løbetid på 24 måneder med mulighed for 

forlængelse med 12 måneder. De femårige 

energibesparelser blev beregnet til 58 750 000 

kWh elektricitet, hvilket svarer til 29 000 t 

CO2..  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm


offentlige myndighed. Energitjenesteselskabet modtager typisk betaling i forhold til de 

garanterede energibesparelser.  

 

Efter den angivne kontraktperiode tilbageføres besparelserne fra 

energieffektivitetsforbedringerne til den offentlige myndighed. Kontrakter om energimæssig 

ydeevne indgås ofte for grupper af bygninger for at gøre kontrakterne mere attraktive for 

potentielle investorer. 

 

2.6 Rammeaftaler 

I forbindelse med gennemførelsen af grønne offentlige udbud kan udbudsproceduren bl.a. 

effektiviseres ved indgåelse af rammeaftaler. En rammeaftale kan indgås med en eller flere 

aktører og gør det muligt at tildele flere kontakter uden at gentage hele udbudsproceduren
31

. 

Rammeaftaler kan bidrage til grønne offentlige indkøb ved at øge fleksibiliteten ved 

tildelingen af kontrakter og i nogle tilfælde ved at samle efterspørgslen fra flere myndigheder 

eller over tid i en pulje. De kan også give leverandørerne et ekstra incitament til at tilbyde 

mere miljøvenlige løsninger, fordi de får mulighed for at vinde flere kontrakter, som kan 

opveje eventuelle ekstra udgifter i forbindelse med gennemførelsen af disse løsninger.  
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 Artikel 33 i direktiv 2014/24/EU. 



Kapitel 3 – Definition af kontraktvilka r 

Sammendrag 
 Ved definitionen af kontraktens genstand har de ordregivende myndigheder stor 

frihed til at vælge, hvad de ønsker at indkøbe. Det giver store muligheder for at tage 

miljøhensyn, forudsat at det sker uden at skabe markedsforvridninger, dvs. uden at 

begrænse eller hindre markedsadgangen. 

 

 En grundig analyse med inddragelse af de relevante aktører vil gøre det nemmere at 

definere mulighederne for at gøre kontrakten grønnere – samt at undgå unødvendige 

indkøb.  

 

 Miljøpræstationsniveauer, særlige materialer og produktionsmetoder kan angives, 

hvis det er relevant. Specifikationer kan vedrøre enhver fase af livscyklussen, f.eks. 

udvinding af råmaterialer, forarbejdning, emballering, levering, anvendelsesfasen og 

endelig bortskaffelse. 

 

 Hvis tilbudsgiverne får mulighed for at indgive alternative tilbud, kan det være 

nemmere at finde det økonomisk mest fordelagtige tilbud, som samtidig har en høj 

miljøpræstation.  

 

 Tekniske standarder, miljømærker og EU's og nationale GPP-kriterier er værdifulde 

informationskilder ved udarbejdelsen af specifikationer. Særlige betingelser skal 

opfyldes, hvis du kræver, at tilbudsgivere har fået tildelt et mærke, og tilsvarende 

mærker skal accepteres. 

 

3.1 Definition af kontraktens genstand 
Kontraktens "genstand" dækker over det produkt, den tjenesteydelse eller det bygge- og 

anlægsarbejde, du ønsker at erhverve. Denne proces munder normalt ud i en beskrivelse af 

produktet, tjenesteydelsen eller arbejdet, men kan også tage form af en definition, der bygger 

på funktionsdygtighed eller funktionelle krav (se afsnit 3.2.3). Valget af kontraktens genstand 

er især vigtigt, fordi det afgør det tilladte omfang af de specifikationer eller kriterier, du kan 

anvende. Dette skyldes "forbindelsen med kontraktens genstand", som er omhandlet i kapitel 

5. 

 

3.1.1 Frit valg 

Du kan i princippet definere kontraktens genstand, således at den opfylder dine behov. I 

lovgivningen om offentlige indkøb er der ikke så stort fokus på, hvad de ordregivende 

myndigheder køber, men primært på, hvordan det sker. Direktiverne om offentlige indkøb 

begrænser derfor ikke selve kontraktens genstand.  

 

  



I nogle tilfælde kan valget af bestemte produkter, tjenesteydelser eller arbejder imidlertid 

forvride konkurrencevilkårene for offentlige indkøb for virksomheder i hele EU. 

Forholdsregler er nødvendige. Disse forholdsregler er først og fremmest baseret på det 

forhold, at traktatens bestemmelser om ikkeforskelsbehandling, fri bevægelighed for varer og 

retten til fri udveksling af tjenesteydelser finder anvendelse i alle tilfælde, hvor der er en vis 

grænseoverskridende interesse, som også kan omfatte kontrakter, hvis værdi ligger under 

tærskelværdien, eller som ikke er fuldt ud omfattet af direktiverne
32

. 

 

Det betyder i praksis, at det skal sikres, at definitionen af kontrakten ikke vil berøre adgangen 

for andre EU-aktører eller aktører fra lande med samme rettigheder
33

. For det andet må 

tekniske specifikationer i henhold til reglerne vedrørende offentlige indkøb ikke defineres på 

en diskriminerende måde
34

. Når der henvises til en specifik standard, skal der derfor tillades 

ækvivalenter. Der er yderligere vejledning om, hvordan denne forpligtelse kan overholdes i 

forbindelse med miljøspecifikationer, i afsnit 3.2 nedenfor.  

 

3.1.2. Vurdering af faktiske behov 

Et afgørende trin inden iværksættelsen af 

udbudsproceduren er at vurdere de faktiske 

behov i lyset af kontraktens potentielle 

miljøvirkning. Korrekt høring af de interne 

brugere eller slutbrugerne kan vise, at der 

uden problemer kan indkøbes mindre 

mængder eller vælges mere miljøvenlige 

muligheder. I nogle tilfælde kan den bedste 

løsning være ikke at købe noget 

overhovedet. Du kan f.eks. dele ressourcer 

eller udstyr med andre myndigheder. Køb af 

genbrugte, genanvendte eller genfremstillede 

produkter kan også bidrage til opnåelse af en 

cirkulær økonomi
35

.  

 

Opnåelse af konsensus omkring behov kan 

gøre det lettere for indkøberne at træffe 

miljøbevidste beslutninger i senere faser af 

udbudsproceduren. Det vil f.eks. være langt 

nemmere at gennemføre kontrakter om mere 

miljøvenlig rengøring, catering eller trykkeri, hvis brugerne af disse tjenesteydelser og 

produkter ved, hvad de kan forvente, og forstår baggrunden for ændringerne. På samme måde 

kan forudgående enighed om en acceptabel indendørstemperatur i en bygning hjælpe med at 

gennemføre højere standarder for energieffektivitet – og dermed at opnå økonomiske 

besparelser – i en renoverings- eller vedligeholdelseskontrakt.  
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 Yderligere oplysninger om gældende bestemmelser og principper findes i Kommissionens 

fortolkningsmeddelelse om den fællesskabsret, der finder anvendelse på tildelingen af kontrakter, som ikke eller 

kun delvis er omfattet af udbudsdirektiverne (2006/C 179/02). 
33

 F.eks. aktører fra lande, som er bundet af WTO-aftalen om offentlige indkøb. En liste over disse lande findes 

på: http://www.wto.org/english/tratop_e/gproc_e/memobs_e.htm. 
34

 Artikel 42, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU og artikel 60, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU.  
35

 Yderligere oplysninger om den cirkulære økonomi findes på http://ec.europa.eu/environment/circular-

economy 

Behovsvurdering for trykkeritjenester i 

Det Forenede Kongerige 

I 2012 udførte byrådet i Portsmouth og 

WRAP en behovsvurdering med det formål 

at forbedre ressourceudnyttelsen i 

forbindelse med trykkeritjenester, idet man 

undersøgte mulighederne for at reducere 

både udgifter og miljøpåvirkning. Dette blev 

gennemført som en del af strategien Zero 

Waste to Landfill (intet affald til deponi). 

Under revisionen af trykkerikravene fandt 

man potentielle effektivitetsbesparelser inden 

for design, trykning og designproduktion. 

Effektivitetsfaktorer blev derefter integreret i 

et udbud, hvor tilbudsgiverne skulle 

dokumentere reduktion af affaldsmængden. 

Rådet kan nu efter behov udbyde nye 

kontrakter om levering af trykkeritjenester, 

der sikrer både økonomisk og miljømæssig 

merværdi. 



Da der normalt foretages en behovsvurdering inden iværksættelsen af udbudsproceduren, har 

du måske ikke alle de nødvendige oplysninger til at vurdere kontraktens miljøvirkning. For at 

få et overblik over miljøvirkningen i hele produktets eller tjenesteydelsens levetid er det ofte 

værd at undersøge de relevante GPP-kriterier (se afsnit 3.5) i en tidlig fase. Gennemførelse af 

en markedsanalyse inden iværksættelsen af udbudsproceduren kan også gøre det nemmere at 

identificere potentielle løsninger, der minimerer de indkøbte varers og tjenesteydelsers 

miljøvirkning (se afsnit 2.4).  

 

3.1.3 Identifikation af de vigtigste miljøvirkninger 

De enkelte kontrakter har forskellige potentielle miljøvirkninger, der skal overvejes. 

Overvejelserne ved indgåelse af indkøbs-, tjenesteydelses- og bygge- og anlægskontrakter 

kan være lidt forskellige: 

 

Vareindkøbskontrakter: 

 Miljøvirkningerne af materialer til 

fremstilling af produktet (kommer råvarerne 

f.eks. fra vedvarende kilder?)  

 Produktionsprocessernes virkninger 

 Produktets energi- og vandforbrug under 

brug 

 Produktets holdbarhed/levetid 

 Mulighederne for genanvendelse/genbrug af 

det udtjente produkt 

 Emballering og transport af produktet. 

 

Tjenesteydelseskontrakter: 

 Personalets tekniske ekspertise og 

kvalifikationer til at gennemføre kontrakten 

på en miljøvenlig måde 

 De produkter/materialer, der anvendes ved 

levering af tjenesteydelsen 

 De forvaltningsprocedurer, der indføres for 

at minimere tjenesteydelsens miljøvirkning 

 Energi- og vandforbruget og produktion af 

affald ved levering af tjenesteydelsen 

 

Bygge- og anlægskontrakter: 

 Ud over alle ovennævnte overvejelser kan bygge- og anlægskontrakter have 

betydelige 

miljøvirkninger, f.eks. i forbindelse med arealanvendelse eller trafikplanlægning 

 I forbindelse med nogle projekter skal der foretages en formel vurdering af 

virkningerne på miljøet – og der skal tages hensyn til resultaterne i udbudsproceduren 

 Se kapitel 7 for yderligere specifik vejledning vedrørende bygge- og 

anlægskontrakter. 

 

Et godt overblik over miljøpåvirkningerne af en bestemt kontrakt kan fås ved at undersøge de 

relevante EU GPP-kriterier og tekniske baggrundsrapporter, som forklarer 

hovedvirkningerne, og hvordan de kan håndteres i forbindelse med indkøb.   

 

Undgå grønvaskning 
Et stigende antal virksomheder 

markedsfører sig selv om grønne eller 

bæredygtige, til tider uden 

dokumentation herfor. 

 

Nogle leverandører fremsætter f.eks. 

overdrevne udtalelser om 

energieffektiviteten eller fokuserer på 

en forholdsvis ubetydelig 

miljøvirkning, når de markedsfører sig 

selv som grønne. Det er derfor vigtigt: 

 

• at få indsigt i miljøvirkningen af det 

påtænkte køb inden iværksættelse af 

udbudsproceduren 

 

• at basere de tekniske specifikationer 

på en vurdering af miljøvirkningen i 

hele produktets livscyklus 

(f.eks. fra et uafhængigt miljømærke) 

• at anmode leverandøren om 

tilstrækkelig dokumentation for den 

angivne miljøpræstation (se afsnit 3.6). 



3.1.4 Valg af en grøn titel til kontrakten 

Det gør det nemmere for tilbudsgiverne hurtigt at identificere, hvad der ønskes, og sender et 

budskab om, at produktets eller 

tjenesteydelsens miljøpræstation vil 

være et vigtigt aspekt i kontrakten. 

Anvendelse af en miljøtitel sender ikke 

blot et budskab til potentielle 

leverandører, men også til 

lokalsamfundet og andre ordregivende 

myndigheder. 

 

Når vurderingen af de faktiske behov og 

den nødvendige markedsundersøgelse er 

gennemført, og en passende betegnelse 

for kontrakten er valgt, er du klar til at 

udarbejde specifikationer, der opfylder 

dine behov. 

 

 

3.2 Tekniske miljøspecifikationer 
 

3.2.1 Tekniske specifikationer 

Når kontraktens genstand er defineret, skal den udtrykkes i målbare tekniske specifikationer, 

der indgår i udbudsdokumenterne. Det svarer til at gå fra en skitse til en tegning. Tekniske 

specifikationer har to funktioner:  

 

 De giver markedet en beskrivelse af kontrakten, således at virksomhederne kan 

afgøre, om den er relevant for dem. De medvirker således til at fastlægge 

konkurrenceniveauet. 

 

 De indeholder målbare krav, der danner grundlag for vurderingen af tilbud. De udgør 

de minimumskriterier, der skal opfyldes. Hvis de ikke er klare og korrekte, vil de 

uundgåeligt resultere i uegnede tilbud. Tilbud, der ikke opfylder de tekniske 

specifikationer, skal forkastes, medmindre alternative tilbud specifikt er godkendt.  

 

De tekniske specifikationer skal være relateret til de egenskaber, som kræves af et bygge- og 

anlægsarbejde, en tjenesteydelse eller en vare, der indkøbes – og ikke til aktørens generelle 

kapacitet eller kvaliteter
36

.  

Det er desuden meget vigtigt, at de er klare og fortolkes ens af alle aktører, og at det er muligt 

at kontrollere opfyldelsen af kravene ved vurderingen af tilbuddene (se afsnit 3.6). Kravet om 

gennemsigtighed indebærer, at de tekniske specifikationer skal angives tydeligt i selve 

udbudsdokumenterne
37

. 
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 Artikel 42, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU og samme direktivs bilag VII samt artikel 60 i direktiv 2014/25/EU 

og samme direktivs bilag VIII.  
37

 Se sag 225/98, Kommissionen mod Frankrig, præmis 81-83, hvori det fastslås, at tekniske specifikationer, der 

udelukkende defineres ved henvisning til klassifikationer i fransk lovgivning, er indirekte diskriminerende. 

Grønne titler i kontrakter i hele Europa 

Grønne titler bruges i udbud til at signalere, at 

miljøpåvirkninger er et vigtigt aspekt af kontrakten. 

Følgende er eksempler på dette:  

 

 Levering af energieffektiv belysning i Kerry 

(Kerry County Council, Irland) 

 Indvendig færdiggørelse ved brug af miljøvenlige 

byggematerialer og produkter (Malta Universitet) 

 Tjenesteydelseskontrakt vedrørende 

energibesparelser på 12 skoler (catalansk 

undervisningsministerium, Spanien) 

 Levering af økologisk og genanvendt papir (SCR 

Piemonte, Italien). 



De tekniske specifikationer kan 

udarbejdes med henvisning til 

europæiske, internationale eller nationale 

standarder og/eller på grundlag af 

funktionsdygtighed eller funktionelle 

krav
38

. Der kan også henvises til relevante 

kriterier, som er defineret i 

miljømærker
39

. I henhold til direktiverne 

om offentlige indkøb kan tekniske 

specifikationer udarbejdes på grundlag af 

et produkts, en tjenesteydelses eller et 

bygge- og anlægsarbejdes miljø- og 

klimapræstation
40

. Der kan f.eks. stilles 

krav om, at en computer ikke forbruger 

mere end en bestemt mængde energi pr. 

time, eller at et køretøj ikke udleder mere 

end en bestemt mængde forurenende 

stoffer. Ønskede produktionsprocesser 

eller -metoder for et produkt, en 

tjenesteydelse eller et bygge- og 

anlægsarbejde kan ligeledes angives – der 

redegøres for denne mulighed i afsnit 3.3 

nedenfor.  

 

3.2.2 Standarder og andre tekniske referencesystemer 

Standarder har stor indflydelse på design af produkter og processer, og mange standarder 

omfatter miljøegenskaber såsom materialeanvendelse, holdbarhed eller energi- og 

vandforbrug. Henvisninger til tekniske standarder, der omfatter sådanne miljøegenskaber, kan 

indsættes direkte i specifikationerne, så det bliver nemmere at definere kontraktens genstand 

klart. I direktiverne om offentlige indkøb angives europæiske, internationale eller nationale 

standarder og forskellige andre tekniske referencesystemer som en af metoderne til at 

definere specifikationer
41

. En henvisning til en standard skal efterfølges af udtrykket "eller 

tilsvarende"
42

.  

 

Det betyder, at dokumentation for overholdelse af en tilsvarende standard skal accepteres. 

Sådan dokumentation kan være i form af en testrapport eller et certifikat fra et 

overensstemmelsesvurderingsorgan. En tilbudsgiver kan også henvise til teknisk 

dokumentation fra fabrikanten, hvis det ikke er muligt at indhente dokumentation fra 

tredjepart inden for den gældende frist af årsager, der ikke kan tilskrives den pågældende. 

Den ordregivende myndighed skal derefter fastslå, om overholdelse er påvist
43

. 

 

3.2.3 Specifikationer baseret på funktionsdygtighed eller funktionelle krav 
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 Artikel 42, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU og artikel 60, stk. 3, i direktiv 2014/25/EU.  
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 Artikel 43, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU og artikel 61, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU.  
40

 Bilag VII til direktiv 2014/24/EU og bilag VIII til direktiv 2014/25/EU. 
41

 Artikel 42, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU og artikel 60, stk. 3, i direktiv 2014/25/EU. 
42

 Artikel 42, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/24/EU og artikel 60, stk. 3, litra b), i direktiv 2014/25/EU. 
43

 Artikel 42, stk. 5, i direktiv 2014/24/EU og artikel 60, stk. 5, i direktiv 2014/25/EU.  

Luxembourg fastlægger specifikationer 

for bæredygtige rengøringsprodukter  

 

I 2013 gennemførte byen Luxembourg et 

åbent udbud vedrørende levering af 

rengøringsprodukter og -tjenesteydelser. 

Den tekniske specifikation blev fastlagt på 

et tidligt tidspunkt i samarbejde med 

Luxembourgs miljøkontor. I henhold til en 

analyse var kun 15 % af de produkter, der 

tidligere blev anvendt, uden skadelige 

stoffer. De tekniske specifikationer til det 

nye udbud omfattede en liste over stoffer, 

der var forbudt i produkter, og 

tildelingskriterier med henblik på at 

reducere anvendelsen af andre. Markedet 

tilpassede sig hurtigt, og fire virksomheder 

afgav tilbud. På denne måde kunne byen 

skabe et sundere miljø for både 

medarbejdere og borgere. 



Direktiverne om offentlige indkøb giver udtrykkeligt de ordregivende myndigheder mulighed 

for at anvende specifikationer baseret på funktionsdygtighed eller funktionelle krav
44

. 

Specifikationer baseret på funktionsdygtighed eller funktionelle krav beskriver det ønskede 

resultat og de forventede resultater (f.eks. i 

form af kvalitet, kvantitet og pålidelighed), 

herunder hvordan de vil blive målt. De 

beskriver ikke input eller tilbudsgiverens 

arbejdsmetode. Tilbudsgiveren kan selv foreslå 

den bedst egnede løsning.  

 

En tilgang baseret på funktionsdygtighed giver 

normalt markedet flere muligheder for 

innovation og vil i nogle tilfælde tilskynde 

markedet til at udvikle nye tekniske løsninger. 

Hvis du fastsætter specifikationer baseret på 

funktionsdygtighed, bør du nøje overveje, 

hvordan du vil vurdere og sammenligne tilbud 

på en fair og gennemsigtig måde. Du kan 

anmode tilbudsgiveren om at oplyse, hvordan 

det ønskede resultat vil blive opnået, og 

hvordan tilbuddet opfylder det kvalitetsniveau, 

der er specificeret i udbudsdokumenterne. 

 

Hvis temperaturen i en kontorbygning f.eks. skal holdes på et bestemt niveau, kan dette opnås 

ved at fastsætte meget detaljerede specifikationer for et varmesystem. Det kan alternativt 

angives, at kontorerne skal have en konstant temperatur på 18-20 °C, således at der overlades 

til tilbudsgiverne at foreslå forskellige muligheder. Tilbudsgiverne kan således vælge 

innovative varme- og ventilationssystemer, der reducerer afhængigheden af fossile 

brændstoffer. Du kan anmode dem om at indsende tekniske data, der bekræfter de foreslåede 

metoders gennemførlighed. Det er også vigtigt at overveje, hvordan de præcise 

tilbudsbetingelser kan indarbejdes i kontraktbestemmelserne. Kapitel 6 indeholder yderligere 

vejledning om dette emne.  

 

3.3 Specifikation af materialer og produktionsmetoder 
En væsentlig del af miljøvirkningerne hænger sammen med, hvad et produkt er fremstillet af, 

hvordan det produceres, eller hvordan en tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde 

udføres. I henhold til direktiverne om offentlige indkøb kan der tages specielt hensyn til 

materialer og produktionsmetoder ved udarbejdelsen af tekniske specifikationer – også selv 

om disse ikke "udgør en del af deres materielle indhold", f.eks. elektricitet, som produceres af 

vedvarende energikilder eller fødevare produceret på økologiske landbrug
45

.  
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 Artikel 42, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU og artikel 60, stk. 3, i direktiv 2014/25/EU.  
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 Artikel 42, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU og artikel 60, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU.  

Belønning af energieffektivitet i Maltas 

skoler  

I Pembroke, Malta, krævede det 

nationale organ med ansvar for skoler 

(Foundation for Tomorrow's Schools – 

FTS), at en ny skolebygning skulle være 

energimæssigt selvforsynende ved at 

producere vedvarende energi på stedet. 

Tilbudsgiverne præsenterede forskellige 

løsninger til at nå dette mål. Der blev 

ligeledes specificeret en række 

mindstekrav, f.eks. vedrørende energi- og 

vandeffektivitet, i specifikationerne. Der 

blev givet tillægspoint for endnu bedre 

ydeevne under tildelingen. Vinderen 

installerede solpaneler og vindmøller, der 

producerede i alt 35 000 kWh i de første 

ti måneder af aftalen. 



Da alle tekniske specifikationer skal være forbundet med kontraktens genstand, kan der 

imidlertid kun medtages krav, som hænger sammen med fremstillingen af den vare, den 

tjenesteydelse eller det bygge- eller anlægsarbejde, der indkøbes, og ikke krav, som er 

relateret til aktørens generelle praksis eller politik. Som det gør sig gældende for alle kriterier, 

skal den ordregivende myndighed sikre, at principperne i traktaten om 

ikkeforskelsbehandling, ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet overholdes ved 

specifikationen af materialer eller produktionsmetoder. 

 

3.3.1 Specifikation af materialer 

Den ordregivende myndighed har ret til at kræve, at det produkt, der indkøbes, er fremstillet 

af et bestemt materiale eller indeholder en 

bestemt procentdel genanvendt eller genbrugt 

materiale. Der kan også fastsættes krav 

vedrørende begrænsning af farlige stoffer i 

produktet. Der bør som udgangspunkt henvises 

til lovgivning, der begrænser anvendelsen af 

farlige stoffer, f.eks. RoHS-direktivet
46

 eller 

REACH- og CLP-forordningerne
47

.  

 

Som typiske tilgange til grønne offentlige indkøb 

kan nævnes begrænsninger for visse farlige 

stoffer i rengøringsmidler og tekstiler eller krav 

om, at aktører skal dokumentere, at træ kommer 

fra bæredygtige kilder. For at sikre overholdelsen 

af traktatens princip om ikkeforskelsbehandling 

skal disse begrænsninger være baseret på en 

objektiv risikovurdering. Mærker og GPP-kriterier  

er en nyttig kilde, da de er baseret på videnskabelige oplysninger og en livscyklusvurdering 

af materialerne og stofferne i de pågældende produkter og tjenesteydelser. 
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 Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af anvendelsen af visse farlige stoffer i elektrisk og elektronisk udstyr 

(RoHS). 
47

 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 af 18. december 2006 om registrering, 

vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (REACH) og Europa-Parlamentets og Rådets 

forordning (EF) nr.1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, mærkning og emballering af stoffer og 

blandinger (CLP-forordningen). 

Indkøb af 100 % genbrugspapir i 

Bulgarien 

Det bulgarske miljøministerium 

valgte at specificere 100 % returfibre 

ved bestilling af papir til ministeriet. 

En analyse foretaget inden indkøbs-

fasen viste, at denne overgang til 

mere miljøvenligt papir kunne ske 

uden at øge prisen. Efter ministeriets 

vellykkede indkøb indgik det cen-

trale bulgarske indkøbsorgan lige-

ledes en rammeaftale om levering af 

100 % genbrugspapir til en række 

offentlige myndigheder. 

Ungarsk by vælger mindre skadelige kemikalier 

Den ungarske by Miskolc har valgt at indkøbe grønnere alternativer til at dække en 

række af byens behov. Til glatførebekæmpelse er byen f.eks. gået over til at bruge 

calciummagnesiumacetat i stedet for natriumchlorid, idet det er mindre ætsende og ikke 

øger natriumindholdet i drikkevandet. Disse krav er indsat i de tekniske specifikationer i 

byens udbudsbetingelser.  



 

3.3.2 Produktionsprocesser og -

metoder 

I henhold til direktiverne om 

offentlige indkøb kan der stilles 

krav til produktions- eller 

leveringsprocesser og -metoder i 

tekniske specifikationer i 

forbindelse med indkøbs-, 

tjenesteydelses- og bygge- og 

anlægskontrakter. Der kan 

imidlertid ikke stilles krav om en 

produktionsproces, der er 

beskyttet eller på anden måde kun 

er tilgængelig for én leverandør – 

eller for leverandører i et bestemt 

land eller en bestemt region – 

medmindre et sådant krav kan 

begrundes i ekstraordinære 

omstændigheder omkring 

kontrakten og er ledsaget af 

ordene "eller tilsvarende".  

Af særlig betydning er 

proportionalitetsprincippet – 

hvordan kan du sikre, at 

de krav, du stiller til 

produktionsprocessen, rent 

faktisk bidrager til at nå de 

miljømål, som du forsøger at 

fremme?? En grundig analyse af 

de pågældende varers, 

tjenesteydelsers eller bygge- og anlægsarbejders livscyklus vil bidrage til korrekte 

specifikationer for produktionsprocesser og -metoder. Livscyklusvurderinger gør det muligt 

at analysere produkters miljøvirkning fra vugge til grav og omfatter således udvinding og 

bearbejdning af råmaterialer, fremstilling og andre produktionsfaser samt anvendelses- og 

bortskaffelsesfasen. 

 

Det kræver en stor ekstra indsats at foretage en livscyklusvurdering for en enkelt kontrakt. 

Kriterierne for type I-mærker (se afsnit 3.5.1) opstilles typisk på grundlag af en 

livscyklusvurdering for de omfattede produkt- og tjenesteydelsesgrupper og kan gøre det 

nemmere at identificere gældende kriterier for produktionsprocesser og -metoder. Der tages 

hensyn til disse resultater i EU's GPP-kriterier med angivelse af relevante 

produktionsmetoder for nogle produkt- og tjenesteydelsesgrupper, herunder elektricitet, 

tekstiler og fødevarer. 

 

3.4 Anvendelse af alternative tilbud 
Alternative tilbud er et middel til at indføre større fleksibilitet i specifikationerne og kan 

tilskynde tilbudsgivere til at foreslå en mere miljøvenlig løsning. Med denne alternative 

tilgang får tilbudsgiverne mulighed for at foreslå alternative løsninger, som opfylder visse 

mindstekrav, som du har fastlagt, men som muligvis ikke opfylder alle kravene i 

Europa-Kommissionen fastsætter høje standarder for 

fremtidige leverandører 

Europa-Kommissionen stiller en række miljøkrav i dens 

udbud om levering af møbler, som er baseret på hele 

livscyklussen. Tilbudsgiverne skal forpligte sig til at 

overholde en række bæredygtighedskriterier i hver enkelt 

fase af de pågældende møblers levetid: Kriterierne 

omfatter: 

- det anvendte træs oprindelse skal angives 

- mindst 50 % certificeret bæredygtigt træ  

- sporbarhed for anvendt certificeret og ikkecertificeret træ  

- begrænset anvendelse af farlige stoffer 

- anvendelse af de bedste tilgængelige teknikker til 

overfladebehandling af møbler  

- effektive systemer til håndtering af affald i luft og vand 

ved læderfremstilling  

- reduktion af udledningen af flygtige organiske 

forbindelser (VOC) og formaldehyd (≤ ½ E1).  

 

Andre livscykluskriterier vedrørende emballage, 

optimering med hensyn til trafikoverbelastning ved 

transport og oplagring og anvendelse af integreret 

transport ad vej og jernbane. Hvert enkelt kontormøbel 

skal ledsages af et datablad om vedligeholdelse og 

håndtering ved afslutning af produktets levetid, hvor dele, 

der vejer mere end 50 g, skal adskilles, plastikdele skal 

markeres med henblik på genanvendelse, og brugte møbler 

skal indsamles og genanvendes. 

 



specifikationerne. Du kan f.eks. angive specifikationer for køretøjer, der bruger 

konventionelle brændstoffer (benzin eller diesel), men tillade køretøjer, der bruger andre 

drivmidler, elektriske køretøjer eller hybridkøretøjer. Både alternative og ikkealternative 

tilbud vurderes herefter på grundlag af det samme sæt kriterier, når det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud skal identificeres. 

 

Denne tilgang kan være nyttig, hvis der er usikkerhed omkring omkostningerne eller andre 

virkninger ved et alternativt produkt eller en alternativ tjenesteydelse. Vil indførelse af højere 

isoleringsstandarder i en bygge- og anlægskontrakt f.eks. indebære en udskydelse af 

gennemførelsesdatoen? Du kan også give tilbudsgiverne mulighed for at indsende mere end 

et tilbud – en standardløsning og en alternativ løsning. Alternative løsninger skal selvfølgelig 

også være forbundet med kontraktens genstand. De må således ikke vedrøre forhold, der ikke 

er relateret til det aktuelle indkøb.  

 

For at kunne acceptere alternative tilbud i forbindelse med en offentlig udbudsprocedure 

skal
48

: 

 

 det i udbudsbekendtgørelsen angives, at alternative tilbud modtages 

 

 de mindstekrav, som de alternative tilbud skal opfylde, angives 

 

 eventuelle specifikke krav for indsendelse af alternative tilbud angives (såsom krav 

om, at et alternativt tilbud kun kan indsendes sammen med et ikkealternativt tilbud). 

 

3.5 Brug af GPP-kriterier og mærker 
Som angivet i afsnit 1.4 er miljømærker og EU's og nationale GPP-kriterier værdifulde 

informationskilder ved udarbejdelsen af udbudsbetingelser. EU's GPP-kriterier kan indsættes 

direkte i udbudsbetingelserne og omfatter oplysninger om kontrolmetoder. De fleste kriterier 

findes på alle officielle EU-sprog. Mærker kan anvendes på to forskellige måder i tekniske 

specifikationer
49

: 

 

 til at definere egenskaberne ved de varer eller tjenesteydelser, der indkøbes, ved 

udarbejdelsen af de tekniske specifikationer 

 

 til at kontrollere overholdelsen af disse krav ved at anerkende mærket som et af 

beviserne for, at de tekniske specifikationer er overholdt. 

 

Mærker bruges til at dokumentere tredjepartscertificering og kan dermed hjælpe med at spare 

tid og samtidig sikre, at høje miljøstandarder anvendes i forbindelse med offentlige indkøb.  
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 Artikel 45 i direktiv 2014/24/EU og artikel 64 i direktiv 2014/25/EU.  
49

 Der redegøres for de potentielle anvendelser af mærker ved vurdering af tildelingskriterier i kapital 5. 



3.5.1 Betingelser for anvendelse af mærker 

Tredjepartsmærker kan anvendes på forskellige måder 

i henhold til direktiverne om offentlige indkøb fra 

2014, og i visse tilfælde kan et mærke anvendes som 

en del af de tekniske specifikationer. For at anvende et 

mærke på denne måde skal betingelserne for tildeling 

af det pågældende mærke undersøges med henblik på 

at bekræfte, at: 

 

i. de kun vedrører kriterier, der er forbundet med 

kontraktens genstand 

ii. de er baseret på objektivt verificerbare og 

ikkediskriminerende kriterier  

iii. de er fastsat gennem en åben og gennemsigtig 

proces, i hvilken alle relevante interessenter, 

herunder statslige institutioner, forbrugere, 

arbejdsmarkedsparter, fabrikanter, 

detailhandlere og ikkestatslige organisationer, 

kan deltage 

iv. de er tilgængelige for alle interessenter 

v. de fastsættes af tredjemand, som den 

økonomiske aktør, der ansøger om mærket, 

ikke udøver en afgørende indflydelse på
50

. 

 

De fleste mærker, der er i overensstemmelse med ISO Type I-klassificeringen
51

, opfylder 

disse betingelser, selv om de også kan omfatte kriterier, der ikke er specifikke for det produkt 

eller den tjenesteydelse, der indkøbes, f.eks. generelle krav til forvaltningen. For at afgøre, 

om dette er tilfældet, undersøges alle kriterier, der 

ligger til grund for mærket, inden det indsættes i 

udbudsmaterialet. De fleste er tilgængelige på 

internettet.  

Hvis du finder det godtgjort, at et mærke opfylder 

disse krav, kan det medtages i de tekniske 

specifikationer. Du skal dog stadig acceptere 

andre mærker, der opfylder tilsvarende krav, dvs. 

når de kan godtgøre, at de samme objektive 

kriterier er opfyldt. Hvis en tilbudsgiver kan 

godtgøre, at denne ikke kunne få tildelt mærket 

inden for den gældende frist
52

 af årsager, der ikke 

kan tilskrives den pågældende, skal de alternative 

bevismidler, som tilbudsgiveren har indgivet, 
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 Artikel 43, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU og artikel 61, stk. 1, i direktiv 2014/25/EU. 
51

 ISO 14024:1999, Miljømærker og -deklarationer – Type I miljømærkning – Principper og procedurer 
52

 For at give aktørerne optimale muligheder for at indhente et krævet mærke, bør dette annonceres så tidligt 

som muligt. Hvis en vejledende forhåndsmeddelelse offentliggøres, bør den f.eks. henvise til det eller de 

mærker, der vil blive anvendt. Hensigten om at anvende mærker kan desuden fremhæves i køberens profil eller 

på den ordregivende myndigheds websted.  

Dansk by anvender miljømærker 

I Kolding anvendes kriterierne for 

EU's miljømærke og andre 

miljømærker i forbindelse med alle 

byens indkøb af produkter, der er 

omfattet af mærkerne, og det er en 

stor succes. De relevante kriterier for 

miljømærkerne indsættes direkte i de 

tekniske specifikationer og/eller 

tildelingskriterierne. Det anføres, at 

en kopi af miljømærkegodkendelsen 

betragtes som fuld dokumentation 

for, at kriterierne er opfyldt, men 

også, at alternativ dokumentation 

accepteres. Nylige udbud med 

inddragelse af miljømærkekriterier 

omfatter rengøringsmidler, 

kopipapir, uniformer, vaskeri (de 

anvendte vaskemidler), trykning (det 

anvendte papir), tissuepapir og 

flådestyring (de anvendte 

smøremidler). 

Tjekkiske grønne offentlige indkøb af 

miljømærkede produkter  

I Tjekkiet skal ministerierne skal medtage 

miljøkriterier i udbud. Det samme praksis 

anbefales i andre statslige organer, og 

miljøministeriet har ansvaret for at indsamle 

data herom. Der er blevet udviklet specifikke 

metoder til indkøb af IT-produkter og møbler. 

Ifølge de seneste tal bruger ministerierne 

omkring 20 mio. EUR om året på 

miljømærkede produkter, og kedler, IT-udstyr 

og papir og papirvarer tegner sig for den 

største del af de miljømærkede indkøb. 



tages i betragtning, f.eks. teknisk dokumentation for opfyldelsen af de tekniske krav i 

forbindelse med mærket opfyldt.  

 

Hvis et mærke omhandler krav, der er relevante for din kontrakt, men også omhandler krav, 

der ikke er forbundet med kontraktens genstand, f.eks. krav vedrørende generel 

forvaltningspraksis, må du kun henvise til de specifikke mærkekriterier, der er forbundet med 

kontraktens genstand, og ikke kræve mærket som sådan
53

. Det kan faktisk anses for god 

praksis altid at henvise til de kriterier, der ligger til grund for at mærke, for at sikre, at de alle 

er relevante og klare for alle tilbudsgivere
54

.  

 

3.6 Kontrol af overholdelse af tekniske specifikationer  
Uanset om udarbejdelsen af specifikationerne er baseret på tekniske standarder, mærker, EU's 

eller nationale GPP-kriterier, skal der være særlig fokus på, hvordan tilbudsgivernes 

angivelse af, at kravene er overholdt, skal kontrolleres. Det bør angives på forhånd i 

udbudsbetingelserne, hvilken form for dokumentation for overholdelse tilbudsgiverne kan 

indsende. Det gøres ofte ved at opstille en vejledende liste og angive, at andre tilsvarende 

former for dokumentation også vil blive accepteret. Miljøkrav er ofte komplekse, og det 

kræver i nogle tilfælde teknisk ekspertise at vurdere overholdelsen. I forbindelse med 

miljøspecifikationer er der imidlertid forskellige metoder til at kontrollere, om kravene er 

opfyldt, som ikke kræver input fra tekniske eksperter.  

 

Eksempel: 

 

 Der henvises som udgangspunkt til relevant miljølovgivning, som alle EU-aktører 

skal overholde, f.eks. WEEE-direktivet
55

 eller træforordningen
56

. Dokumentation for 

overholdelse af denne lovgivning eller nationale gennemførelsesbestemmelser vil 

normalt kunne indhentes fra tilbudsgiveren, da det er en grundlæggende forudsætning 

for at udøve virksomhed i EU. 

 

 Mærker kan bruges til at kontrollere opfyldelsen af yderligere miljøkrav som 

beskrevet ovenfor. 

 

 Der kræves eventuelt en testrapport eller et certifikat fra et 

overensstemmelsesvurderingsorgan, hvis certifikater fra ækvivalente 

overensstemmelsesvurderingsorganer accepteres. Dette er én metode til at fastslå, at et 

produkt opfylder en bestemt specifikation eller et bestemt niveau for ydeevne. 

Ligesom for mærker skal teknisk dokumentation eller andre bevismidler tages i 

betragtning, hvis tilbudsgiveren ikke kan få adgang til en testrapport eller et certifikat 

inden for den gældende frist af årsager, der ikke kan tilskrives den pågældende
57

.  
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 Artikel 43, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU og artikel 61, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU.  
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 I sag C-368/10, Kommissionen mod Kongeriget Nederlandene fandt Domstolen, at tekniske specifikationer 

altid bør henvise til de kriterier, der ligger bag et mærke, i stedet for til selve mærket, medmindre disse kriterier 

er fastsat ved lov (dommens præmis 67-70). Denne dom blev imidlertid afsagt inden indførelsen af de nye 

strengere krav til mærker med direktiverne om offentlige indkøb fra 2014.  
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 Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). 
56

 Forordning (EU) nr. 995/2010 om fastsættelse af krav til virksomheder, der bringer træ og træprodukter i 

omsætning (træforordningen). 
57

 Artikel 44 i direktiv 2014/24/EU og artikel 62 i direktiv 2014/25/EU.  



 I nogle tilfælde skal en egenerklæring fra tilbudsgiverne om, at de overholder 

miljøkravene, accepteres, hvis overholdelse ikke kan dokumenteres ved hjælp af 

objektiv dokumentation fra tredjepart i løbet af en udbudsprocedure
58

. Hvis dette er 

tilladt, skal det sikres, at traktatens principper om ikkeforskelsbehandling, 

ligebehandling, gennemsigtighed og proportionalitet overholdes, og at tilbudsgivere 

anmodes om præcisering af deres tilbud, hvis det er nødvendigt for at sikre, at et 

tilbud ikke accepteres eller forkastes uden gyldig grund.  

 

I kapitel 4 og 5 redegøres der nærmere for kontrol i forbindelse med udvælgelses- og 

tildelingskriterier med udgangspunkt i Domstolens relevante retspraksis. 
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 Hvis en tilbudsgiver f.eks. ikke har kunnet få tildelt et mærke eller indhente anden dokumentation inden for 

den gældende frist af årsager, der ikke kan tilskrives den pågældende.  



Kapitel 4 – Udvælgelse og udelukkelse 
af tilbudsgivere  

Sammendrag 

 Det er muligt at udelukke virksomheder, der har overtrådt miljølovgivningen eller 

udviser andre alvorlige mangler i deres miljøpræstationer, selv om de også skal have 

mulighed for at "rehabilitere sig selv" og højst kan udelukkes i tre år på dette 

grundlag. 

 

 En virksomheds tidligere erfaringer og dens medarbejderes faglige kvalifikationer kan 

vurderes med miljøhensyn for øje. Ved direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 

indføres der også en ny mulighed for at anmode om dokumentation for 

forsyningskædeforanstaltninger, som virksomheder kan anvende, og som kan være 

relevante for grønne offentlige indkøb.  

 

 For at kontrollere, om virksomhederne kan gennemføre de 

miljøledelsesforanstaltninger, der er angivet i kontrakten, kan de ordregivende 

myndigheder anmode dem om at dokumentere deres tekniske kapacitet til at 

gennemføre disse. Miljøledelsessystemer som f.eks. EMAS eller ISO 14001 kan 

være et bevismiddel, der kan suppleres med andre bevismidler, som påviser denne 

tekniske kapacitet.  

 

4.1. Indledning 

I udvælgelseskriterierne er der fokus på, om en økonomisk aktør er i stand til at opfylde den 

kontrakt, vedkommende byder på. Ved vurdering af evnen til at opfylde en kontrakt kan de 

ordregivende myndigheder tage hensyn til specifik erfaring og kompetence vedrørende de 

miljøaspekter, der er relevante for kontraktens genstand. De kan anmode om dokumentation 

for aktørers kapacitet til at anvende miljøledelses- og forsyningskædeforanstaltninger, når de 

udfører kontrakten. De kan også udelukke aktører, der overtræder miljølovgivningen.  

 

4.2 Udelukkelseskriterier 

Udelukkelseskriterier finder anvendelse på aktørens egne forhold, som normalt medfører, at 

de ordregivende myndigheder ikke vil indgå aftaler med den pågældende aktør. En samlet 

liste over de situationer, hvor en ordregivende myndighed kan udelukke en aktør, er anført i 

direktiverne om offentlige indkøb. Udelukkelse er obligatorisk i særlig alvorlige situationer
59

.  

 

I forbindelse med grønne offentlige indkøb er de mest relevante udelukkelseskriterier: 
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 Hvis virksomheden eller en af dets repræsentanter f.eks. er blevet dømt for deltagelse i en kriminel 

organisation, bestikkelse, terrorhandlinger, børnearbejde, menneskehandel, svig eller hvidvaskning af penge 

(artikel 57, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU). 



 tilsidesættelse af gældende miljølovgivning fastsat på nationalt plan, EU-plan eller 

internationalt plan
60

  

 alvorlige forsømmelser i forbindelse med udøvelsen af erhvervet, der sår tvivl om 

dennes integritet
61

  

 betydelige eller vedvarende mangler i forbindelse med opfyldelsen af et væsentligt 

krav, der har medført forfald før aftalt tid eller andre sammenlignelige sanktioner
62

 

 afgivelse af urigtige oplysninger vedrørende ovennævnte eller manglende 

fremsendelse af supplerende dokumenter
63

 

Ordregivende myndigheder kan udelukke en aktør, hvis de på tilstrækkelig vis kan påvise, at 

den pågældende aktør har misligholdt gældende miljøforpligtelser i henhold til EU-retten 

eller national lovgivning. I henhold til direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 kan en 

aktør også udelukkes, hvis den pågældende har tilsidesat bestemte internationale 

miljøkonventioner, nemlig: 

 Wienerkonventionen om beskyttelse af 

ozonlaget 

 Baselkonventionen om kontrol med 

grænseoverskridende transport af farligt 

affald og bortskaffelse heraf 

 Stockholmkonventionen om persistente 

organiske miljøgifte 

 Rotterdamkonventionen om proceduren for 

forudgående informeret samtykke ("PIC-

proceduren") for visse farlige kemikalier 

og pesticider i international handel
64

 

Nogle medlemsstater kræver, at aktører udelukkes, 

hvis de overtræder disse love. Overtrædelse af 

miljølovgivningen kan også bruges som 

begrundelse til at afvise at tildele en kontrakt til 

en aktør, at forkaste et unormalt lavt tilbud eller at kræve erstatning af en 

underentreprenør. Disse muligheder er omhandlet i kapitel 5 og 6. 

Ovennævnte udelukkelseskriterier kan højst medføre udelukkelse i tre år fra datoen for den 

relevante hændelse, medmindre en kortere periode er fastsat ved national lov, eller en 

længere periode er fastsat ved en endelig dom mod aktøren
65

. De er også med forbehold af 

aktørernes evne til at "rehabilitere sig selv" – dvs. at påvise deres pålidelighed på trods af en 

relevant udelukkelsesgrund. For at gøre dette skal aktøren bevise, at denne har: 
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 Artikel 57, stk. 4, litra a), i direktiv 2014/24/EU. 
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 Artikel 57, stk. 4, litra c), i direktiv 2014/24/EU. 
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 Artikel 57, stk. 4, litra g), i direktiv 2014/24/EU. 
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 Artikel 57, stk. 4, litra h), i direktiv 2014/24/EU. 
64

 Bilag X til direktiv 2014/24/EU.  
65

 Artikel 57, stk. 7, i direktiv 2014/24/EU. 

Udelukkelse af tilbudsgivere på 

grund af overtrædelse af 

miljølovgivningen  
Hvis en aktør har overtrådt den 

gældende miljølovgivning, kan en 

ordregivende myndighed forsøge at 

udelukke vedkommende fra 

udbudsproceduren. En affalds-

behandlingsvirksomhed, som ulovligt 

har dumpet affald, kan f.eks. udelukkes 

fra et udbud vedrørende renovation. Den 

ordregivende myndighed kan påvise 

sådanne overtrædelser på tilstrækkelig 

vis. Aktøren skal imidlertid have 

mulighed for at dokumentere, at denne 

har opfyldt direktivernes krav 

vedrørende selvrehabilitering.  



 ydet erstatning eller påtaget sig at yde erstatning for eventuelle skader som følge af 

overtrædelsen af straffeloven eller forsømmelsen 

 gjort indgående rede for forholdene og omstændighederne gennem et aktivt 

samarbejde med undersøgelsesmyndighederne  

 truffet passende konkrete tekniske, organisatoriske og personalemæssige 

foranstaltninger for at forebygge yderligere overtrædelser af straffeloven eller 

forsømmelse
66

. 

Den ordregivende myndighed vurderer de trufne foranstaltninger og afgør, om de er 

tilstrækkelige til at lade aktøren deltage i procedure. Hvis aktøren udelukkes, gives denne en 

begrundelse herfor. 

 

4.3 Udvælgelseskriterier 

Udvælgelseskriterier bruges til at vurdere en økonomisk aktørs egnethed til at gennemføre en 

kontrakt. I tofasede procedurer udgør de en del af fasen for interessetilkendegivelse, og de 

kan også bruges til at opstille en begrænset liste over eller reducere antallet af kandidater, der 

indbydes til at afgive tilbud. I en åben procedure kan de vurderes på grundlag af 

godkendt/udelukket, enten før eller efter evaluering af tilbud. I direktiverne om offentlige 

indkøb opstilles en udførlig liste over de kriterier, der kan anvendes til at udvælge aktører, og 

de typer dokumentation, de kan afkræves
67

. 

De mest relevante udvælgelseskriterier for så vidt angår grønne offentlige indkøb vedrører 

teknisk og faglig formåen: 

 menneskelige og tekniske ressourcer 

 erfaring og referencer 

 de uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos personalet (hvis disse ikke er 

vurderet som et tildelingskriterium)
68

 

 miljøledelsessystemer og -ordninger (f.eks. EMAS og ISO 14001) 

 forvaltning af forsyningskæden og eftersporingssystemer 

 produktprøver 

 certifikater for overensstemmelsesvurdering. 

Hver af disse kan hjælpe med at fastslå, om en aktør har kapacitet til at varetage de 

miljømæssige aspekter af en kontrakt som omhandlet i det følgende.  
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 Artikel 57, stk. 6, i direktiv 2014/24/EU.  
67

 Artikel 58, stk. 1, og artikel 60, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU. I henhold til artikel 78 og 80 i direktiv 

2014/25/EU kan ordregivende enheder anvende de samme udelukkelses- og udvælgelseskriterier eller andre 

objektive regler og kriterier, der har været tilgængelige for interesserede økonomiske aktører.  
68

 I henhold til bilag XII, del II, litra f), til direktiv 2014/24/EU vurderes uddannelsesmæssige og faglige 

kvalifikationer kun i udvælgelsesfasen, hvis de ikke evalueres som et tildelingskriterium.  



 

Et afgørende krav i forbindelse med alle 

udvælgelseskriterier er, at de skal være 

forbundet med og stå i forhold til kontraktens 

genstand. Det betyder, at tilgangen skal 

skræddersys til de specifikke krav i kontrakten, 

herunder dens værdi og omfanget af den 

involverede miljørisiko. Der anvendes normalt 

flere miljøudvælgelseskriterier i forbindelse med 

en bygge- og anlægskontrakt end i forbindelse 

en simpel vareindkøbskontrakt, medmindre de 

indkøbte varer er forbundet med en særlig 

miljørisiko, f.eks. kemikalier eller brændstoffer, 

der skal opbevares sikkert. 

 

4.3.1 Miljøteknisk kapacitet 

Opfyldelse af krav vedrørende grønne offentlige indkøb kan være en kompleks opgave – 

uanset om de vedrører udformning og opførelse af energieffektive bygninger eller levering af 

trykkeritjenester, som minimerer affaldsmængden. For at bekræfte, at aktører kan opfylde 

sådanne krav, bør de stilles spørgsmål om deres tidligere erfaringer og deres menneskelige og 

tekniske ressourcer.  

 

Miljøteknisk kapacitet kan omfatte teknisk kompetence inden for minimering af 

affaldsproduktion, undgåelse af udslip af forurenende stoffer, reduktion af 

brændstofforbruget eller minimering af forstyrrelsen af naturtyper. I praksis handler det om 

nedenstående spørgsmål: 

 

 Har virksomheden tidligere erfaring med bæredygtig gennemførelse af kontrakter? 

 

 Har virksomheden personale eller adgang til personale med de uddannelsesmæssige 

og faglige kvalifikationer og erfaringer, der er nødvendige for at håndtere 

miljøelementerne i kontrakten? 

 

 Ejer eller har virksomheden adgang til det nødvendige tekniske udstyr eller faciliteter 

til miljøbeskyttelse? 

 

 Har virksomheden midler til at sikre kvaliteten af kontraktens miljøaspekter (f.eks. 

adgang til relevante tekniske organer og foranstaltninger)? 

 

Grønne kriterier for 

bygningsvedligeholdelse i Spanien 
Provinsrådet i Gipuzkoa tildelte en 

kontrakt vedrørende vedligeholdelse af 

to bygninger, hvor den miljømæssige 

bæredygtighed af de leverede 

tjenesteydelser var fastsat i kontrakten. 

Udvælgelseskriterierne omfattede et 

krav om, at tilbudsgiverne skulle udpege 

en ingeniør eller en arkitekt med teknisk 

speciale, som skulle være ansvarlige for 

at koordinere vedligeholdelsesarbejdet. 

Denne person har den uddannelse, viden 

og erfaring på miljøområdet, der er 

relevant for vedligeholdelsesarbejdet, 

herunder energieffektivitet og 

affaldshåndtering. 



Gennemførte kontrakter er et nyttigt 

instrument for integreringen af miljøkriterier. 

Dette kriterium kan anvendes til at anmode om 

oplysninger om virksomhedernes tidligere 

erfaringer med gennemførelse af kontrakter 

med lignende miljøkrav og (kun for bygge- og 

anlægskontrakter) om certifikater for 

tilfredsstillende udførelse og resultater. Det 

skal i denne forbindelse sikres, at det tydeligt 

angives, hvilken type oplysninger der anses for 

at være relevante, og hvordan de vil blive 

vurderet. I direktiverne fastsættes en maksimal 

"tilbagebliksperiode" på fem år for bygge- og 

anlægskontrakter og tre år for vareindkøbs- 

eller tjenesteydelseskontrakter, medmindre en 

længere periode er nødvendig for at sikre 

tilstrækkelig konkurrence
69

. 

 

De uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos medarbejderen og deres erfaringer kan 

også være relevante for grønne offentlige indkøb. Hvis der f.eks. er tale om indkøb af 

vejtransporttjeneste, kan det være relevant at undersøge, om chaufførerne er blevet uddannet i 

miljøvenlig kørsel for at reducere brændstofforbruger og udledningerne. Medarbejdere, der er 

involveret i en cateringkontrakt, skal have de nødvendige kvalifikationer i korrekt 

fødevarehåndtering, både af hensyn til sikkerheden og for at begrænse fødevarespild. Det kan 

dog være mere fornuftigt at vurdere nogle af miljøaspekterne som en del af 

tildelingskriterierne. Hvis det sker, bør de ikke være en del af udvælgelseskriterierne
70

. I 

tildelingsfasen har du støre fleksibilitet med hensyn til fastsættelsen af kriterier og de typer 

dokumentation, du anmoder om (se kapitel 5).  

 

4.3.2. Miljøledelsessystemer 

Enhver organisation (offentlig eller privat), der ønsker at forbedre sine generelle 

miljøpræstationer, kan beslutte at indføre et miljøledelsessystem. Miljøledelsessystemer er 

organisationsbaserede værktøjer, der har til formål at forbedre den pågældende organisations 

generelle miljøpræstationer. De giver organisationerne mulighed for at få et klart overblik 

over deres miljøvirkninger og hjælper dem med at sætte fokus på og håndtere disse 

miljøvirkninger og således til stadighed forbedre deres miljøpræstationer. Relevante områder, 

hvor der er mulighed for forbedringer, kan være anvendelse af naturressourcer såsom vand og 

energi, uddannelse af ansatte, anvendelse af miljøvenlige produktionsmetoder og indkøb af 

grønnere kontormaterialer.   
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 Bilag XII, del II, litra a), til direktiv 2014/24/EU.  
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 Bilag XII, del II, litra f), til direktiv 2014/24/EU. 

Sikring af, at asbestfjernere har den 

nødvendige faglige kompetence  
Der er stadig asbestisolering i mange 

bygninger i hele Europa. I forbindelse med 

vedligeholdelsen af disse bygninger er det 

vigtigt, at kvalificerede entreprenører fjerner 

denne asbest på en sikker måde. En række 

medlemsstater har indført licensordninger 

for entreprenører, der har specialiseret sig på 

dette område, for at sikre, at deres 

kompetence kan dokumenteres. For at 

mindske de sundheds-, sikkerheds- og 

miljømæssige risici, der er forbundet med 

dette arbejde, er det vigtigt, at 

udvælgelseskriterierne omfatter krav om, at 

entreprenørerne er kvalificeret til at udføre 

dette arbejde som dokumenteret ved en 

licens udstedt af den kompetente myndighed 

eller tilsvarende form for dokumentation.  



En organisation, der har indført et miljøledelsessystem, har mulighed for at stille krav om 

certificering under et af de to vigtigste miljøledelsessystemer, der anvendes i EU, dvs. 

fællesskabsordningen for miljøledelse og miljørevision (EMAS)
71

 eller den 

europæiske/internationale standard for miljøledelsessystemer (EN/ISO 14001)
72

. EMAS-

ordningen anvendes primært af organisationer med beliggenhed i EU eller i Det Europæiske 

Økonomiske Samarbejdsområde, selv om den også kan anvendes af organisationer andre 

steder (men altid er underlagt kontrol af et europæisk akkrediteringsorgan). Organisationer 

fra hele verden kan deltage i ISO-ordningen.  

 

På verdensplan Europa er der omkring 250 000 ISO 14001-certificerede organisationer og 

mere end 4 000 organisationer og 7 500 anlægsområder certificeret under EMAS. EMAS-

certificering omfatter kravene i EN/ ISO 14001 og yderligere elementer, som f.eks. bekræftet 

overholdelse af miljølovgivning, forpligtelse til fortsat forbedring af miljøpræstationer, 

inddragelse af medarbejdere og obligatorisk årlig offentliggørelse af præstationer 

(miljøredegørelse) godkendt af et verifikationsansvarligt organ. Dette sidste element adskiller 

klart EMAS fra andre systemer, da det sikrer en offentlig og gennemsigtig redegørelse for 

den registrerede organisations miljøpræstationer.  

 

I henhold til direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 kan ordregivende myndigheder 

kræve dokumentation for det miljøledelsessystem, som en aktør gennemfører for en kontrakt, 

såfremt dette er forholdsmæssigt og er forbundet med kontraktens genstand
73

. Tilsvarende 

certifikater skal accepteres, og som for mærker og testrapporter skal andre former for 

dokumentation (f.eks. et internt system) tages i betragtning, når en aktør ikke har adgang til 

tredjepartscertificering eller ikke har mulighed for at opnå dette inden for den gældende frist 

af årsager, der ikke kan tilskrives den pågældende (se afsnit 3.5.1).  

 

Miljøledelsessystemer kan ikke blot anvendes til 

at dokumentere den tekniske kapacitet til at 

anvende miljøledelsesforanstaltninger. Hvis en 

ordregivende myndighed fastsætter andre 

miljøbetingede udvælgelseskriterier som nævnt i 

afsnit 4.3.1 (f.eks. krav vedrørende teknisk 

udstyr eller uddannelse af personale), kan et 

miljøledelsessystem være dokumentation for 

denne formåen, hvis det omfatter relevante 

oplysninger om de pågældende krav. 

 

Det er også her vigtigt at have fokus på den konkrete tekniske kapacitet, som er dokumenteret 

ved hjælp af sådanne ordninger, og som er af relevans for kontraktens genstand og ikke blot 
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 Forordning (EF) nr. 1221/2009 om organisationers frivillige deltagelse i en fællesskabsordning for 

miljøledelse og miljørevision (EMAS). 
72

 ISO 14001:2004(en) Environmental management systems – requirements with guidance for use. Denne 

standard er under revision, og en ny version forventes vedtaget ved udgangen af 2015.  
73

 Artikel 62, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU og artikel 81, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU. 

Den litauiske vejmyndighed har 

fokus på miljøkapacitet 
Ved udbud af kontrakter vedrørende 

bygning af landeveje anmoder 

vejmyndigheden om dokumentation for 

virksomhedernes evne til at anvende 

miljøledelsesforanstaltninger. Dette 

aspekt vurderes som led i kriterierne for 

teknisk kapacitet, og EMAS, ISO 14001 

eller anden tilsvarende certificering eller 

dokumentation accepteres.  



på tredjepartscertificering
74

. Kravene til anvendelsen af miljøledelsesforanstaltninger skal 

fastsættes efter proportionalitetsprincippet – det er muligvis ikke hensigtsmæssigt at stille 

disse krav i forbindelse med en mindre kontrakt med begrænset miljøvirkning. 

 

4.3.3 Forvaltning af forsyningskæden 

Mange miljøpåvirkninger opstår ikke ved leveringen af et færdigt produkt eller den endelige 

tjenesteydelse, men længere tilbage i forsyningskæden. IT-udstyr indeholder typisk 

komponenter, der kommer fra mange dele af verden, herunder metaller og andre stoffer, der 

udgør en høj risiko for miljøskader, når de udvindes og forarbejdes. En bygningsentreprenør 

samarbejder eksempelvis med mange mindre virksomheder, som hver især skal gennemføre 

bæredygtig praksis i forbindelse med et projekt.  

 

Når der er tale om sådanne kontrakter, bør ordregivende myndigheder ikke kun se på den 

primære entreprenør eller hovedentreprenøren for at sikre sig, at miljøkravene opfyldes. Det 

kan gøres ved at medtage specifikke kontraktbestemmelser vedrørende underentreprenører. 

Dette drøftes nærmere i kapitel 6.  

I udvælgelsesfasen kan de ordregivende myndigheder anmode om følgende oplysninger: 

 

 oplysning om, hvor stor en del af kontrakten den økonomiske aktør eventuelt agter at 

give i underentreprise 

 en angivelse af den forvaltning af forsyningskæden og de eftersporingssystemer, som 

den økonomiske aktør kan anvende ved udførelsen af kontrakten
75

. 

 

 

Begge disse elementer kan hjælpe med at fastlægge, hvordan miljøpåvirkninger vil blive 

håndteret i forbindelse med en bestemt kontrakt, og til at udvælge de aktører, der har indført 

effektive systemer.  
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 I sag T-331/06, Evropaїki Dynamiki mod Det Europæiske Miljøagentur, præmis 76, fastslog Domstolen, at 

tilstedeværelsen af tredjepartscertificering kan danne grundlag for tildelingen af flere point ved vurdering af 

kvaliteten af en virksomheds miljøledelsesforanstaltninger. Der redegøres yderligere for denne sag i kapitel 5. 
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 Bilag XII, del II, litra d) og j).  



4.3.4 Produktprøver, kontroller og 

overensstemmelsesvurdering 

Hvis en kontrakt omfatter levering af produkter 

eller materialer, kan der anmodes om en prøve 

(eller en beskrivelse eller et foto) i 

udvælgelsesfasen. Der kan også anmodes om 

overensstemmelses- eller kvalitetscertifikater
76

. 

Disse kan hjælpe med at bekræfte, at produkter 

opfylder specifikke miljøkrav i forbindelse med 

indkøbet, f.eks. med hensyn til holdbarhed eller 

energiforbrug.  

 

Ordregivende myndigheder har også mulighed 

for at foretage en kontrol af leverandørens 

produktionskapacitet eller tjenesteyderens 

tekniske formåen og af virksomhedens 

undersøgelses- og forskningsfaciliteter og 

kvalitetskontrolforanstaltninger
77

. Dette kan 

gøres, hvis de produkter eller tjenester, der skal 

leveres, er komplekse eller undtagelsesvis skal 

tjene et særligt formål. Kontrollerne kan 

foretages af den ordregivende myndighed selv 

eller på dennes vegne af et kompetent officielt 

organ i det land, hvor aktøren er etableret.  

 

4.4 Dokumentation  

I direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 opstilles der en udvidet liste over forhold, som 

kan undersøges i udvælgelsesfasen, men der indføres også visse grænser for den type 

dokumentation, der kan kræves i de indledende faser af en procedure. Ordregivende 

myndigheder skal navnlig acceptere det fælles europæiske udbudsdokument (ESPD) som 

foreløbigt bevis for overensstemmelse med udelukkelses- og udvælgelseskriterierne 

(http://ec.europa.eu/growth/espd)78
. Dette er en ajourført egenerklæring, der findes i et 

elektronisk standardformat, og som giver aktører mulighed for at bekræfte, at 

udelukkelsesgrundene ikke gælder, og at de opfylder udvælgelseskriterierne. Det indeholder 

også et link til databaser med baggrundsdokumenter eller bekræfter, at aktøren omgående kan 

fremlægge sådanne dokumenter efter anmodning.  

 

Hensigten med ESPD som en egenerklæring af egnethed er, at den skal reducere 

arbejdsbyrden i forbindelse med indsendelse og kontrol af dokumentation for hver 

udbudsprocedure. Ordregivende myndigheder kan stadig anmode om originale dokumenter, 

hvis det er nødvendigt for at sikre korrekt gennemførelse af en udbudsprocedure, såfremt de 
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 Bilag XII, del II, litra k). 
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 Bilag XII, del II, litra e).  
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 Artikel 59 i direktiv 2014/24/EU.  

Inddragelse af leverandører for at 

sikre effektive grønne offentlige 

indkøb i Italien 
I 2013 indførte byen Torino en række 

foranstaltninger og kriterier i sin 

kontrakt vedrørende skolemad med det 

formål at reducere den tilknyttede CO2-

udledning. Leverandører blev anmodet 

om at indgive data, så det blev muligt at 

udpege de dele af forsyningskæden, der 

havde det største potentiale for at sænke 

CO2-udledningerne. Transport i byen 

tegnede sig for kun 1 % af den samlede 

CO2-udledning for fem af de mest 

anvendte fødevareprodukter. 

Produktionsprocesserne tegnede sig for 

75-95 % af den samlede CO2-udledning, 

hvilket viste betydningen af 

landbrugspraksis for gennemførelsen af 

foranstaltninger vedrørende grønne 

offentlige indkøb på området for 

fødevarer og catering.  

 
"Vi blev overraskende over 

overvågningsresultaterne, som viser, hvor 

vigtigt det er, at vi inddrager 

forsyningskæden". Elena Deambrogio, 

Policy Officer, byen Torino 
 

http://ec.europa.eu/growth/espd


ikke allerede er i besiddelse af disse dokumenter
79

. E-Certis 

(http://ec.europa.eu/growth/ecertis) er en onlinetjeneste, som hjælper ordregivende 

myndigheder og aktører med at identificere forskellige certifikater, der ofte kræves som 

dokumentation for egnethed i udbudsprocedurer i EU, Tyrkiet, Island, Liechtenstein og 

Norge.  

 

4.5 Vurdering af sammenslutninger 
Når aktørers tekniske kapacitet vurderes, skal der 

også tages hensyn til det forhold, at de skal have 

mulighed for at benytte andre enheders kapacitet. 

Hvis to eller flere virksomheder ønsker at byde 

på en kontrakt i fællesskab, betyder det, at deres 

kombinerede kapacitet skal vurderes, uanset om 

de har dannet et formelt konsortium eller har 

juridiske forbindelser. Det påhviler aktøren at 

godtgøre, at denne råder over den anden enheds 

ressourcer i forbindelse med gennemførelsen af 

kontrakten, f.eks. ved at fremlægge et tilsagn fra 

denne enhed i denne forbindelse. Når en aktør 

baserer sig på en anden enheds kapacitet 

(herunder et moder- eller datterselskab), skal den også godtgøre, at denne opfylder de 

relevante udvælgelseskriterier, og om der foreligger udelukkelsesgrunde
80

. 
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 Artikel 59, stk. 4 og 5, i direktiv 2014/24/EU. 
80

 Artikel 63, stk. 1, i direktiv 2014/24/EU og artikel 79 i direktiv 2014/25/EU.  

Sammenslutninger og grønne 

kontrakter 

Virksomheder, der deltager i offentlige 

udbud, kan vælge at inddrage særlige 

eksperter for at opfylde miljøkravene. 

Et ejendomsforvaltningsselskab kan 

f.eks. samarbejde med en miljørådgiver 

for at forvalte bygninger på en mere 

bæredygtig måde. I dette tilfælde bør 

begge virksomheders tekniske kapacitet 

og erfaring vurderes i 

udvælgelsesfasen.  

http://ec.europa.eu/growth/ecertis


Kapitel 5 – Tildeling af kontrakter 

Sammendrag 
 Der kan anvendes miljøbetingede tildelingskriterier, forudsat at disse kriterier: 

 er forbundet med kontraktens genstand 

 ikke tillægger den ordregivende myndighed et ubetinget frit valg 

 sikrer mulighed for effektiv konkurrence  

 er udtrykkeligt nævnt i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelserne med angivelse 

af deres vægtning og eventuelle gældende delkriterier 

 er i overensstemmelse med de grundlæggende principper i EU-traktaten.  

 

 Der kan tildeles point i tildelingsfasen for at anerkende miljøpræstationer, der er bedre end 

de fastsatte mindstekrav i specifikationerne. Der gælder ingen øvre grænse for vægtningen 

af miljøkriterier. 

 

 Beregningen af livscyklusomkostninger afslører en kontrakts reelle omkostninger. Hvis 

udgifter til energi- og vandforbrug samt vedligeholdelses- og bortskaffelsesomkostninger 

medtages i vurderingen, kan det vise sig, at den grønnere løsning også er en billigere 

løsning over hele livscyklussen. 

 

 Mærker og andre former for tredjepartsdokumentation kan hjælpe dig med at vurdere, hvor 

godt et tilbud er i forhold til de valgte kriterier, og med at kontrollere tilbudsgivernes 

påstande.  

 

5.1 Generelle regler for tildeling af kontrakter 

 

5.1.1 Tildelingskriterier 

I tildelingsfasen vurderer de ordregivende myndigheder tilbuddenes kvalitet og sammenligner 

omkostningerne. Ved vurderingen af tilbuddenes kvalitet anvendes allerede offentliggjorte 

fastlagte tildelingskriterier for at afgøre, hvilket tilbud der er det bedste. I henhold til 

direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 skal alle kontrakter tildeles på grundlag af det 

økonomisk mest fordelagtige tilbud. Der kan benyttes forskellige tilgange under denne 

generelle overskrift, hvoraf nogle er særligt relevante for grønne offentlige indkøb.  

 

Omkostninger eller pris indgår i vurderingen i alle udbudsprocedurer
81

 og kan beregnes på 

grundlag af livscyklusomkostninger som beskrevet nedenfor. Ud over omkostninger kan en 

lang række faktorer påvirke den ordregivende myndigheds vurdering af værdien af et tilbud, 

herunder en række miljøfaktorer.  
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 Artikel 67, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU og artikel 82, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU.  



Det enkelte tildelingskriterium behøver ikke at være økonomisk fordelagtigt for den 

ordregivende myndighed
82

. Tildelingskriterier (og udvælgelseskriterier, tekniske 

specifikationer og kontraktbestemmelser) skal imidlertid være forbundet med kontraktens 

genstand. I henhold til direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 anses tildelingskriterier 

som værende forbundet med kontraktens 

genstand, såfremt de relaterer sig til de bygge- og 

anlægsarbejder, varer eller tjenesteydelser, der 

skal leveres i henhold til kontrakten, for så vidt 

angår alle aspekter og ethvert trin i deres 

livscyklus, herunder faktorer, der indgår i:  

a) den specifikke proces med fremstilling eller 

levering af eller handel med de pågældende 

bygge- og anlægsarbejder, varer eller 

tjenesteydelser, eller  

 

b) en specifik proces for en anden fase i deres 

livscyklus
83

.  

 

Disse faktorer skal ikke nødvendigvis udgøre en 

del af det "materielle indhold" af det, der 

indkøbes, dvs. de behøver ikke være synlige eller 

mærkbare i det endelige produkt eller den endelige tjenesteydelse. Ligesom for tekniske 

specifikationer betyder dette, at tildelingskriterier kan vedrøre bæredygtighedshensyn, som 

f.eks. vedvarende eller økologisk produktion, eller drivhusgasudledningerne i forbindelse 

med et bestemt produkt eller en bestemt tjenesteydelse.  

 

Hovedforskellen mellem tekniske specifikationer og tildelingskriterier er, at førstnævnte 

vurderes på grundlag af godkendt/udelukket, mens sidstnævnte vægtes og tildeles point, 

således at de tilbud, der sikrer de bedste miljøpræstationer, tildeles flest point.  

 

Den enkelte ordregivende myndighed afgør selv, hvilke tildelingskriterier der skal anvendes, 

og deres vægtning. Forskellige centrale overvejelser med hensyn til den type miljøbetingede 

tildelingskriterier, der skal anvendes, og hvordan den relevante vægtning fastlægges, 

fremhæves i dette kapitel.  

 

5.1.2 Udarbejdelse og offentliggørelse af tildelingskriterier 

I direktiverne om offentlige indkøb fastsættes grundlæggende regler vedrørende 

gennemsigtigheden af tildelingskriterier. De afspejler Domstolens praksis, herunder de sager, 

der er anført nedenfor vedrørende miljøbetingede tildelingskriterier. 

 

1. Tildelingskriterierne må ikke tillægge et ubetinget frit valg 
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Se sag C-513/99, Concordia Bus Finland Oy Ab mod Helsingin kaupunki, præmis 55 (Concordia Bus-sagen). 
83

 Artikel 67, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU og artikel 82, stk. 3, i direktiv 2014/25/EU. 

Tilstedeværelsen af en forbindelse  
I en sag vedrørende køb af busser 

(Concordia Bus-sagen) fastslog 

Domstolen, at tildelingskriterier 

vedrørende nitrogenoxidemissioner og 

støj fra busser til kommunal transport 

opfyldte kravet om at være forbundet 

med kontraktens genstand.
 1
 

 

I EVN Wienstrom-sagen blev det 

fastslået, at et tildelingskriterium 

vedrørende mængden af elektricitet fra 

vedvarende energikilder, der overstiger 

den ordregivende myndigheds 

forventede forbrug, ikke kan anses for at 

være forbundet med kontraktens 

genstand.
1
 I denne sag kunne den 

ordregivende myndighed heller ikke 

kontrollere kriteriet effektivt.  



Tildelingskriterierne må aldrig tillægge de ordregivende myndigheder et ubetinget frit valg
84

. 

De skal således være et objektivt grundlag for at skelne mellem tilbud og være tilstrækkelig 

specifikke. Ifølge Domstolen skal tildelingskriterierne angives således, at det gøres muligt for 

alle "rimeligt oplyste og normalt påpasselige bydende" at fortolke dem på samme måde
85

.  

 

Et andet aspekt i forbindelse med kravet om objektive tildelingskriterier vedrører 

kontrollerbarheden Hvis tildelingskriterierne vedrører faktorer, som den ordregivende 

myndighed ikke kan kontrollere, vil det være vanskeligt at påvise, at de er blevet anvendt 

objektivt. Det betyder, at du på forhånd bør overveje, hvilken dokumentation tilbudsgivere 

kan fremlægge under hvert tildelingskriterium, og hvordan du vil vurdere det
86

. 

 

I Concordia Bus-sagen havde Helsinki-kommune inden vurderingen af tilbuddene fastsat og 

offentliggjort et system for tildeling af tillægspoint for nitrogenoxidemissioner og 

støjniveau
87

. Domstolen fastslog, at dette system var tilstrækkeligt specifikt og objektivt. 

 

2. Tildelingskriterier bør sikre mulighed for effektiv konkurrence 

Miljøbetingede tildelingskriterier bør ikke formuleres på en måde, som kunstigt begrænser 

markedet. Da et af formålene med tildelingskriterier er at tilskynde markedet til at udvikle og 

levere mere miljøvenlige løsninger, bør forskellige aktører altid kunne opnå point under 

sådanne kriterier. Det kan sikres ved at drøfte miljøbetingede tildelingskriterier med 

potentielle tilbudsgivere inden for 

rammerne af en markedsundersøgelse 

inden indkøbsfasen som beskrevet i 

kapitel 2.  

 

3. Tildelingskriterier skal være 

offentliggjort på forhånd 

I henhold til direktiverne om offentlige 

indkøb skal tildelingskriterierne og deres 

vægtninger angives i 

udbudsbekendtgørelsen eller i 

udbudsdokumenterne
89

. Retspraksis har 
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 Se sag 31/87, Gebroeders Beentjes BV mod den nederlandske stat, præmis 26, og sag C-513/99, Concordia 

Bus, præmis 69. 
85

 Sag C-19/2000, SIAC Construction Ltd mod County Council of the County of Mayo, præmis 42. 
86

 I direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 hedder det: "I tvivlstilfælde skal de ordregivende myndigheder 

foretage en effektiv kontrol af nøjagtigheden af de oplysninger og den dokumentation, som er forelagt af 

tilbudsgiverne". (Artikel 67, stk. 4, i direktiv 2014/24/EU og artikel 82, stk. 4, i direktiv 2014/25/EU). Dette 

antyder, at det ikke altid er nødvendigt at kontrollere tilbudsgivernes påstande, selv om det for grønne offentlige 

indkøb kan anses for særligt vigtigt for at undgå "grønvaskning" og sikre, at de lovede miljøpræstationsniveauer 

realt leveres.  
87

 I denne sag blev der bl.a. tildelt tillægspoint for anvendelse af busser, der havde dels nitrogenoxidemissioner 

under 4g/kWh (+2,5 point/bus) eller nitrogenoxidemissioner under 2g/kWh (+3,5 point/bus), dels et støjniveau 

på under 77 dB (+1 point/bus). 
88

 I denne sag blev klageren tildelt en anden kontraktenhed, hvor der var stillet det samme krav vedrørende 

naturgasdrevne køretøjer.  
89

 Bilag 5, del C, punkt 18, til direktiv 2014/24/EU. 

Skelnen mellem specificitet og forskelsbehandling i 

Concordia Bus-sagen  

Spørgsmålet om forskelsbehandling blev udtrykkeligt rejst i 

Concordia Bus-sagen. En af indvendingerne fra Concordia 

Bus var, at Helsinki-kommunes kriterier var diskriminerede, 

da kommunens eget busselskab HKL var det eneste selskab 

med gasdrevne køretøjer, som kunne opnå det maksimale 

antal point under dette kriterium. Domstolen fastslog, at det 

forhold, at det højeste pointtal under et af de 

tildelingskriterier, som den ordregivende myndighed havde 

fastlagt, kun blev opnået af ét selskab, ikke i sig selv var 

udtryk for forskelsbehandling. Ved vurderingen af, om et 

tildelingskriterium er diskriminerende, skal der tages hensyn 

til alle foreliggende oplysninger i sagen
88

. 



bidraget til at fastlægge detaljeringsgraden ved offentliggørelsen af tildelingskriterier. 

Følgende skal angives i udbudsbekendtgørelsen eller udbudsbetingelserne: 

 de kriterier, du vil anvende til at identificere det økonomisk mest fordelagtige tilbud 

 

 de relative vægtninger, du vil tildele kriterierne, enten som præcise tal eller som en 

ramme med et passende maksimalt udsving
90

, og 

 

 eventuelle underkriterier, du vil anvende, og i de fleste tilfælde deres vægtninger
91

. 

 

5.2 Anvendelse af miljøbetingede tildelingskriterier 
Lovgivningen giver vide rammer for anvendelsen af miljøbetingede tildelingskriterier, og der 

kan anvendes en lang række forskellige metoder og tilgange. 

 

5.2.1 Specifikationer eller tildelingskriterier?   

Der bør tages hensyn til flere aspekter ved vurderingen af, om en miljøegenskab bør være et 

mindstekrav (specifikationer) eller en foretrukket egenskab (tildelingskriterier). Anvendelsen 

af miljøbetingede tildelingskriterier kan f.eks. være en god idé, hvis man ikke er sikker på 

omkostningerne ved og/eller tilgængeligheden på markedet af produkter, bygge- og 

anlægsarbejder eller tjenesteydelser, der opfylder bestemte miljømål. Ved at inkludere disse 

faktorer i tildelingskriterierne kan de afvejes mod andre faktorer, herunder omkostninger. 

 

Det er også muligt at fastsætte mindstekrav til ydeevne i de tekniske specifikationer og 

herefter tildele tillægspoint for endnu bedre ydeevne under tildelingen. En række 

ordregivende myndigheder anvender denne tilgang med gode resultater for at sikre 

fleksibilitet i gennemførelsen af grønne offentlige indkøb.  
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 Artikel 67, stk. 5, i direktiv 2014/24/EU og artikel 82, stk. 5, i direktiv 2014/25/EU. Der er to undtagelser til 

dette krav: i) når kontrakten er tildelt på grundlag af prisen alene, eller ii) når vægtning ikke er mulig af 

objektive årsager, i hvilket tilfælde kriterierne angives i prioriteret rækkefølge.  
91

 Domstolen har vurderet det krævede oplysningsniveau vedrørende underkriterier i en række sager, herunder 

sag C-532/06 Lianakis m.fl., sag C-331/04 ATI EAC og Viaggi di Maio mod ACTV Venezia SpA, og sag T-70/05 

Evropaiki Dynamiki mod EMSA. Det er kun tilladt at tilbageholde vægtningerne af underkriterier, hvis disse i) 

ikke ændrer hovedkriterierne, ii) ikke indeholder elementer, der kunne have påvirket udarbejdelsen af tilbud, og 

iii) ikke giver anledning til forskelsbehandling af nogen tilbudsgiver (sag C-331/04, ATI EAC) 



5.2.2 Tilgange til vægtning 

Vægtningen af de enkelte kriterier er 

afgørende for, hvilken indvirkning de har på 

den endelige vurdering. Vægtningen af 

miljøbetingede tildelingskriterier
92

 kan være 

et udtryk for, i hvilket omfang der allerede er 

taget hensyn til miljøkriterier i 

specifikationerne. Hvis der er strenge 

miljøkrav i specifikationerne, kan de vægtes 

lavere i tildelingskriterier og omvendt. 

 

Der gælder ingen øvre grænse for vægtningen 

af miljøkriterier. Ved bestemmelsen af en 

passende vægtning skal der tages hensyn til: 

 hvor vigtige miljømålene er for 

kontrakten i forhold til andre aspekter 

såsom omkostninger og overordnet 

kvalitet 

 

 om det er mere hensigtsmæssigt at 

håndtere disse aspekter i 

tildelingskriterierne, enten ud over eller i 

stedet for i specifikationerne, 

udvælgelseskriterierne og 

kontraktbestemmelserne 

 

 hvor mange point der er "råd" til at tildele 

i tildelingsfasen – det vil være forskelligt, 

afhængigt af produktet/tjenesteydelsen og 

markedsvilkårene. Hvis et produkt kun 

varierer lidt i pris, men miljøpræstationen 

varierer betydeligt, er det f.eks. en god 

idé at tildele flere point for at vurdere 

miljøegenskaberne. 
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 I EVN Wienstrom-sagen (C-448/01) blev det fastslået, at en vægtning på 45 % af det samlede antal point for et 

kriterium vedrørende produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder var acceptabelt, forudsat at de andre 

regler vedrørende tildelingskriterier blev opfyldt. 

GPP-tildelingskriterier i 

Nederlandene  
Rijkswaterstaat sendte ombygning og 

vedligeholdelse af en motorvejsstrækning 

i Nederlandene i udbud. Den vindende 

tilbudsgiver blev udvalgt på grundlag af 

tilbudspris og kvalitet. Et af 

kvalitetskriterierne for det økonomisk 

mest fordelagtige tilbud var 

bæredygtighed, herunder en "CO2-

præstationsstige" bestående af 

arbejdsprocesser og livscyklusvurdering 

af anvendte processer. Disse besparelser 

blev værdisat og fratrukket 

tilbudspriserne. Den vindende 

tilbudsgiver leverede en overordnet 

optimeret udformning, der vil spare 8 944 

t CO2-udledninger over 50 år.  
 

"Tilbudsgiverne satte pris på friheden til selv 

at vælge en bæredygtig udformning inden for 

en teknisk ramme". 
Cuno van Geet, seniorrådgiver, 

ressourceeffektivitet, Rijkswaterstaat 

Grønne og sunde 

rengøringstjenester, Toscana 
I forbindelse med et udbud vedrørende 

rengøringstjenester vurderede 

miljøagenturet i Toscana (ARPAT) 

buddene på grundlag af det økonomisk 

og miljømæssigt mest fordelagtige tilbud. 

Der blev tildelt 40 point for pris og 60 

point for kvalitet. Kvalitetskriterierne 

omfattede anvendelsen af "grønne" 

rengøringsteknikker, reduceret 

emballage, produkternes miljøegenskaber 

(andel af produkter, der opfylder ISO 

type I-mærkningsstandarder eller 

tilsvarende) og kvaliteten af 

miljøuddannelsesprogrammer. 



5.2.3 Brug af mærker 

Mærker, der vedrører miljøegenskaberne ved 

det produkt, det bygge- og anlægsarbejde eller 

den tjenesteydelse, der indkøbes, kan også 

anvendes ved opstilling og vurdering af 

tildelingskriterier. De samme regler gælder for 

anvendelsen af mærker i tildelingskriterier som 

i andre faser i udbudsproceduren, dvs.: 

 

 et mærke kan kun kræves, hvis alle dets 

krav er forbundet med kontraktens 

genstand, og mærket opfylder visse 

standarder med hensyn til objektivitet, 

gennemsigtighed og tilgængelighed for 

markedet (se afsnit 3.5.1) 

 

 selv om et sådan mærke kræves, skal 

mærker, der opfylder tilsvarende 

kriterier, accepteres, ligesom andre 

relevante former for dokumentation skal 

accepteres, hvis tilbudsgivere ikke kan 

få tildelt mærket inden for den gældende 

frist af årsager, der ikke kan tilskrives de 

pågældende 

 

 for andre typer mærker kan der henvises til individuelle kriterier, der er forbundet 

med kontraktens genstand, men mærket som sådant kan ikke kræves.  

 

Miljømærker kan være nyttigt til at fremhæve produkter og tjenesteydelser, der vil spare 

energi og vand, eller som produceres på en mere bæredygtig måde. Ved at medtage nogle af 

eller alle deres krav i tildelingskriterier kan du vægte disse hensyn i forhold til omkostninger 

og andre faktorer, som f.eks. produktets tilgængelighed eller leveringstid.  

 

 

5.2.4 Anvendelse af miljøledelsessystemer   

 

 

 
 

Miljøledelsessystemer kan også anvendes som dokumentation ved vurderingen af 

tildelingskriterierne. I tildelingsfasen er der fokus på, hvordan en kontrakt vil blive udført, og 

et tilbud om at gennemføre bestemte foranstaltninger i overensstemmelse med et 

miljøledelsessystem kan være relevant. Det er imidlertid vigtigt at sikre, at der ikke foretages 

den samme vurdering som i udvælgelsesfasen. Se afsnit 4.3.2 for yderligere oplysninger om 

miljøledelsessystemer såsom EMAS og EN/ISO 14001.  

 

Brug af mærker: Dutch Coffee-

sagen 
I sag C-368/10 henviste en nederlandsk 

ordregivende myndighed til visse 

mærker vedrørende socialt ansvar og 

bæredygtighed i sine udbudsdokumenter 

vedrørende levering af te- og 

kaffeautomater. Domstolen fastslog, at 

den måde, hvorpå myndigheden 

henviste til disse mærker, ikke var i 

overensstemmelse med kravene i 

direktiverne fra 2004. 

 

Domstolen anerkendte imidlertid også 

princippet om, at mærker kan anvendes 

til at definere tildelingskriterier og til at 

hjælpe med at vurdere udførelse. Under 

direktiverne om offentlige indkøb fra 

2014 er reglerne vedrørende mærker 

blevet uddybet, så det er muligt at 

anmode om specifikke mærker, hvis 

disse mærker opfylder visse standarder 

med hensyn til gennemsigtighed og 

objektivitet, og alle kriterier er 

forbundet med kontraktens genstand.  



5.2.5 Anvendelses af testrapporter og 

certifikater 

I nogle tilfælde kan det være en fordel at 

anmode om en testrapport eller et certifikat fra 

et overensstemmelsesvurderingsorgan med 

henblik på at påvise de 

miljøpræstationsniveauer, som produkter 

tilbyder. I en kontrakt vedrørende belysning vil 

du måske tildele flere point til 

belysningsløsninger, der har længere levetid 

(enten som et særskilt kriterium eller som en del 

af beregningen af livscyklusomkostninger). I 

dette tilfælde kan du anmode tilbudsgivere om 

at fremlægge en testrapport eller et certifikat, 

der påviser dette. Hvis tilbudsgivere ikke har 

adgang til sådanne rapporter eller certifikater af 

årsager, der ikke kan tilskrives de pågældende, 

skal anden passende dokumentation, f.eks. 

teknisk dokumentation fra fabrikanten, også 

vurderes med henblik på at afgøre, om den 

sikrer tilstrækkeligt bevis
94

. 

 

5.3 Beregning af livscyklusomkostninger 
I udbudsprocedurens tildelingsfase er omkostningerne ved et tilbud normalt en af de vigtigste 

faktorer. Men hvordan defineres omkostningerne? 

 

Ved køb af et produkt, en tjenesteydelse eller et bygge- og anlægsarbejde betales der altid en 

pris. Købsprisen er imidlertid blot et af omkostningselementerne i forbindelse med indkøb, 

ejerskab og bortskaffelse. Ved beregning af livscyklusomkostninger tages alle de 

omkostninger, der påløber i et produkts, et bygge- og anlægsarbejdes eller en tjenesteydelses 

livscyklus, i betragtning: 

 indkøbspris og hermed forbundne omkostninger (levering, installation, 

forsikring osv.) 

 driftsomkostninger, herunder energi-, brændstof- og vandforbrug, reservedele 

og vedligeholdelse 

 slutomkostninger, som f.eks. driftsophør og bortskaffelse. 
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 Retten anførte, at EEA havde foretaget en "... sammenlignende vurdering af buddene og vurderet, om de 

miljøpolitikker, som tilbudsgiverne havde forelagt, var reelle, og at agenturet havde konstateret, at kun en 

tilbudsgiver allerede havde indført en sådan politik, hvorimod de øvrige blot viste gode hensigter". (Sag T-

331/06, Evropaїki Dynamiki mod Det Europæiske Miljøagentur, præmis 76). 
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 Artikel 44 og artikel 62, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU.  

Vurdering af miljøforpligtelser 
 I forbindelse med et tilbud vedrørende 

it-rådgivning tildelte Det Europæiske 

Miljøagentur (EEA) i tildelingsfasen 

10 % af pointene til vurdering af de 

miljøpolitikker, som tilbudsgiverne ville 

anvende under udførelsen af kontrakten. 

Agenturet tildelte flere point under dette 

kriterium til virksomheder med et 

tredjepartscertificeret 

miljøledelsessystem end til 

virksomheder uden et sådant system. På 

baggrund af en indsigelse fastslog 

Retten, at EEA var berettiget til at 

foretage dette skøn, da der var blevet 

foretaget en konkret vurdering af de 

enkelte tilbud
93

. EEA er ikke underlagt 

direktiverne om offentlige indkøb, men 

Rettens godkendelse af en kvalitativ 

tilgang til vurdering af miljøbetingede 

tildelingskriterier er imidlertid værd at 

bemærke. 



Beregningen af livscyklusomkostninger kan 

ligeledes omfatte omkostninger, der henføres til 

miljøeksternaliteter (som f.eks. 

drivhusgasudledninger), under de særlige 

betingelser, der redegøres for i afsnit 5.3.2. I 

henhold til direktiverne om offentlige indkøb 

fra 2014 skal beregningsmetoden og de data, 

som tilbudsgiverne skal indgive, oplyses i 

udbudsdokumenterne, når beregning af 

livscyklusomkostninger anvendes. De metoder, 

der anvendes til at tildele omkostninger, der 

henføres til miljøeksternaliteter, er underlagt 

særlige regler, som har til formål at sikre, at 

disse metoder er retfærdige og gennemsigtige.  

 

5.3.1 Beregning af livscyklusomkostninger og 

miljøhensyn 

Beregning af livscyklusomkostninger er en god 

idé uanset den offentlige myndigheds miljømål. Ved beregning af livscyklusomkostninger 

tages der højde for de omkostninger til 

ressourceforbrug, vedligeholdelse og 

bortskaffelse, der ikke er indeholdt i købsprisen. 

Det vil ofte skabe en win-win-situation, hvor de 

grønnere produkter, bygge- og anlægsarbejder 

eller tjenesteydelser også er de billigste samlet 

set. Der redegøres nedenfor for de vigtigste 

potentielle omkostningsbesparelser i et 

produkts, et bygge- og anlægsarbejdes eller en 

tjenesteydelses livscyklus. 

 

Besparelser på energi-, vand- og 

brændstofforbrug 

Omkostningerne til energi, vand og brændstof 

under brug udgør ofte en betydelig del af et 

produkts, et bygge- og anlægsarbejdes eller en 

tjenesteydelses samlede ejeromkostninger og en 

betydelig del af miljøvirkningerne over hele 

livscyklussen. Det er helt klart fornuftigt at reducere dette forbrug både ud fra et økonomisk 

og et miljømæssigt synspunkt. 

 

Grønnere busser i Rumænien: 

beregning af 

livscyklusomkostninger 

I 2012 sendte byrådet i Baia Mare en 

kontrakt vedrørende leasing af 30 nye 

miljøvenlige standardbusser og otte 

trolleybusser i udbud. Der blev anvendt 

en model for beregning af 

livscyklusomkostninger, som omfattede 

indkøbspris, brændstofforbrug samt 

vedligeholdelses- og 

driftsomkostninger. De samlede 

indkøbsomkostninger er højere end 

tidligere indkøb, men dette opvejes 

delvist af de lavere 

levetidsomkostninger for de nye 

køretøjer. Busserne er de første 

miljøvenlige busser, der er indkøbt i 

Rumænien, og drivhusgasudledningerne 

er betydeligt lavere end for de tidligere 

dieselbusser. 

Sænkning af 

levetidsvedligeholdelsesomkostnin

ger i Tyskland 
Byen Detmold sendte indkøb af en ny 

busstation i udbud i 2012. Som et led i 

den indledende markedsundersøgelse 

blev der gennemført en 

bæredygtighedsanalyse på grundlag af 

en forventet levetid for projektet på 

mindst 50 år. Denne analyse afgjorde, 

hvilke teknikker der var mest egnede til 

projektet. Efter det åbne udbud valgte 

man at bruge fotokatalytisk beton, som 

omdanner forurenende stoffer fra luften 

og overfladeafstrømning til uskadelige 

salte. Dette reducerer behovet for 

vedligeholdelse og sænker 

omkostningerne til og 

miljøpåvirkningerne fra rengøring.  



Besparelser på vedligeholdelse og udskiftning 

I nogle tilfælde vil det grønneste alternativ være det alternativ, som holder længst, inden det 

skal udskiftes, og/eller som kræver mindst 

vedligeholdelse. Valget af yderbeklædning på en 

bygning eller bro kan f.eks. have stor betydning på 

hyppigheden af vedligeholdelses- og 

rengøringsaktiviteter. Den mest bæredygtige 

løsning er en løsning, der hjælper med at undgå 

sådanne omkostninger, og dette kan vurderes som 

led i beregningen af livscyklusomkostninger.  

 

Besparelser på bortskaffelsesomkostninger 

Bortskaffelsesomkostningerne overses nemt ved 

køb af et produkt eller iværksættelse af en 

udbudsprocedure vedrørende et bygge- og 

anlægsprojekt. Bortskaffelsesomkostningerne skal 

betales i sidste ende, selv om der nogle gang vil gå 

lang tid. Hvis der ikke tages højde for disse 

omkostninger ved indkøb, kan købet i nogle tilfælde blive en dyr forretning. 

Bortskaffelsesomkostningerne omfatter både den fysiske fjernelse og omkostninger til sikker 

bortskaffelse. Bortskaffelse er ofte omfattet af meget strenge bestemmelser såsom 

bestemmelserne i WEEE-direktivet
95

. I visse tilfælde kan ejeren opnå fortjeneste, når et 

produkt er udtjent, f.eks. hvis køretøjer eller udstyr kan sælges eller genanvendes med 

fortjeneste. 

 

5.3.2 Vurdering af eksterne miljøomkostninger 

Ud over de finansielle omkostninger, der afholdes direkte af den ordregivende myndighed, 

kan det i nogle tilfælde være relevant at indregne omkostninger, der henføres til 

miljøeksternaliteter – de samfundsmæssige omkostninger ved bestemte miljøvirkninger 

såsom klimaændringer eller jord- eller vandforsuring. Hvis omkostninger, der henføres til 

miljøeksternaliteter, eksterne miljøomkostninger, indgår i tildelingskriterierne, skal den 

anvendte metode i henhold til direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 opfylde følgende 

betingelser: 

 den skal være baseret på objektivt verificerbare og ikkediskriminerende kriterier  

 den skal være tilgængelig for alle interessenter 

 de data, som kræves, kan fremskaffes ved en rimelig indsats af økonomiske aktører, 

der udviser almindelig påpasselighed
96

. 
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 Direktiv 2012/19/EU om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). 
96

 Artikel 68, stk. 2, i direktiv 2014/24/EU og artikel 83, stk. 2, i direktiv 2014/25/EU. Begrebet "økonomiske 

aktører, der udviser almindelig påpasselighed" omfatter her økonomiske aktører fra tredjelande, der er parter i 

GPA-aftalen eller andre internationale aftaler, som Unionen er bundet af.  

Intelligent planlægning af 

bortskaffelsesfasen i bygge- og 

anlægssektoren  
Bygge- og anlægssektoren producerer 

enorme mængder affald. Nedrivningen af 

gamle bygninger indebærer ikke blot 

fjernelse af en stor mængde byggeaffald, 

men også håndtering af farlige stoffer som 

asbest. I udbud skal entreprenørerne derfor 

anmodes om at oplyse, hvor meget farligt 

affald de forventer at producere under 

nedrivningen, og hvad det koster at fjerne 

det. I nogle tilfælde, f.eks. i forbindelse med 

vejbyggeri, bør det også være muligt at 

beregne besparelserne ved at bruge 

genanvendt affaldsmateriale såsom brugt 

asfalt eller nedrevne byggematerialer.  



 

Det er muligt at udvikle en skræddersyet 

metode til beregning af 

livscyklusomkostninger, som er 

hensigtsmæssig i forbindelse med en bestemt 

kontrakt, men den må ikke uretmæssigt være 

til fordel eller ulempe for bestemte aktører. Når 

en fælles metode til beregning af 

livscyklusomkostninger er gjort obligatorisk 

ved en lovgivningsmæssig EU-retsakt, skal 

denne metode anvendes
98

. Dette gælder på 

nuværende tidspunkt kun for køretøjer til 

vejtransport omhandlet i direktivet om renere 

køretøjer, som indeholder bestemmelser om 

både en fælles metode og 

mindsteomkostninger, der skal tildeles 

bestemte miljøeksternaliteter, hvis disse er 

værdsat (se tekstboks).  

 

5.3.3 Beregning af livscyklusomkostninger 

Et stigende antal offentlige myndigheder i Europa anvender beregning af 

livscyklusomkostninger, når de vurderer tilbud, og der er blevet udviklet en lang række mere 

eller mindre komplekse værktøjer, som kan anvendes på forskellige områder. En oversigt 

over og links til relevante værktøjer til beregning af livscyklusomkostninger findes på: 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm 

 

Der skal tages hensyn til en række aspekter ved en behørig vurdering af 

livscyklusomkostningerne: 

 

Levetid – Hvor ofte et produkt skal udskiftes, vil have en stor indflydelse på omkostningerne, 

navnlig over en længere periode. Et billigt produkt, der skal udskiftes ofte, kan meget vel 

koste mere i længden end et dyrere produkt, der holder i mange år. Der skal tages højde for 

dette aspekt ved bestemmelse af, over hvor mange år sammenligningen af 

livscyklusomkostningerne skal foretages. 
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 De ordregivende myndigheder kan også vælge at tildele de enkelte forurenende emissioner højere 

omkostninger, forudsat at de ikke overstiger de værdier, der er angivet i direktivet, multipliceret med en faktor 

på 2 (artikel 6 i direktiv 2009/33/EF). 
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 Artikel 68, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU og artikel 83, stk. 3, i direktiv 2014/25/EU. Bilagene til direktiverne 

indeholder lister over relevante retsakter vedrørende metoder til beregning af livscyklusomkostninger, som 

løbende ajourføres.  

Inddragelse af omkostninger, der henføres 

til miljøeksternaliteter, i beregningen af 

livscyklusomkostninger: direktivet om 

renere køretøjer 
I henhold til direktivet om renere køretøjer skal de 

ordregivende myndigheder tage hensyn til energi- 

og miljøbelastningen ved indkøb af køretøjer til 

vejtransport – enten i specifikationerne eller i 

tildelingskriterierne. I direktivet fastlægges en 

metode til at værdisætte disse virkninger med det 

formål at vurdere driftslevetidsomkostningerne. I 

denne model knyttes en værdisats til forskellige 

typer emissioner – kuldioxid (CO2), nitrogenoxid 

(NOx), andre carbonhydrider end methan (NMHC) 

og partikler. 
97

 Der kan således knyttes et 

pengebeløb til de enkelte køretøjers emissioner 

over deres levetid, som skal føjes til andre direkte 

omkostninger som f.eks. købspris, udgifter til 

brændstof og vedligeholdelse. 

http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm


Diskonteringssats – Fremtidige omkostninger er ikke så meget "værd" som omkostningerne 

i dag, da samfundet lægger mere vægt på positive og negative indvirkninger i dag end i 

fremtiden. En investering på 100 EUR i dag til 5 % i rente ville være 105 EUR værd om et år. 

En udgift på 105 EUR om et år er således kun 100 EUR "værd" i dag – udgiftens 

nettonutidsværdi (NPV). Der kan tages højde for nettonutidsværdien ved sammenligningen af 

livscyklusomkostningerne at anvende en social diskonteringssats på fremtidige 

omkostninger. Satsen varierer fra land til land, men ligger normalt mellem 3 % og 8 % 

(justeret for at eliminere virkningen af inflation)
99

. 

 

Tilgængeligheden og 

pålideligheden af data – En 

vurdering af 

livscyklusomkostninger 

indebærer uundgåeligt et 

element af uforudsigelighed 

vedrørende fremtidige 

omkostninger (f.eks. 

vedligeholdelsesomkostninger, 

energiforbrug samt produktets 

faktiske levetid). Det er således 

vigtigt at anmode om nærmere 

oplysninger, der underbygger 

tilbudsgivernes 

omkostningsberegninger. I 

nogle tilfælde, hvor 

entreprenøren har kontrol over 

de fremtidige omkostninger 

(f.eks. hvis vedkommende er 

ansvarlig for vedligeholdelse 

og bortskaffelse), kan der 

fastsættes maksimale fremtidige priser i kontraktvilkårene, hvilket gør beregningerne af 

livscyklusomkostninger mere pålidelige.   

 

 

5.4 Unormalt lave tilbud 
Når omkostningerne for hvert gyldigt tilbud er vurderet, skal de sammenlignes med henblik 

på at tildele point. I nogle tilfælde modtager du måske et tilbud, der forekommer usædvanligt 

lavt i forhold til de øvrige eller i forhandling de forventede omkostninger til leveringen, 

tjenesteydelsen eller arbejdet. I forbindelse med grønne offentlige indkøb giver tilbud med 
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 Europa-Kommissionens Generaldirektorat for Regionalpolitik og Bypolitik anbefaler generelt en social 

diskonteringssats på 5 % som benchmark i samhørighedsmedlemsstaterne (Bulgarien, Kroatien, Cypern, 

Tjekkiet, Estland, Grækenland, Ungarn, Letland, Litauen, Malta, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet og 

Slovenien) og på 3 % i de øvrige medlemsstater (Østrig, Belgien, Danmark, Finland, Frankrig, Tyskland, Irland, 

Italien, Luxembourg, Nederlandene, Spanien, Sverige og Det Forenede Kongerige). 

Værktøjer til beregning af livscyklusomkostninger 
Dette er en ikkeudtømmende liste over værktøjer til 

beregning af livscyklusomkostninger:  

 

 Europa-Kommissionens kalkulator til beregning af 

livscyklusomkostninger i forbindelse med indkøb af 

køretøjer: 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehi

cles/directive/.  

 Europa-Kommissionens fælles metode til beregning af 

livscyklusomkostninger for bygge- og anlægsarbejder: 

http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/

support-tools-studies/index_en.htm  
 Et værktøj til vurdering af både livscyklusomkostninger 

og CO2-udledningen i forbindelse med indkøb, udviklet 

inden for rammerne af SMART-SPP-projektet: 

http://www.smart-spp.eu  

 Et værktøj til beregning af livscyklusomkostninger 

udviklet af det svenske Miljöstyrningsrådet (SEMCo): 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/l

cc/lcc-kalkyler/  

 Et værktøj til beregning af livscyklusomkostninger 

udviklet inden for rammerne af BUY SMART-

projektet: http://www.buy-smart.info 

http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/transport/themes/urban/vehicles/directive/
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/sectors/construction/support-tools-studies/index_en.htm
http://www.smart-spp.eu/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.upphandlingsmyndigheten.se/omraden/lcc/lcc-kalkyler/
http://www.buy-smart.info/


usædvanligt lave omkostninger anledning til tvivl med hensyn til overholdelse af 

miljølovgivningen og/eller tilbuddets holdbarhed for så vidt angår miljøkravene. 

 

I denne situation skal ordregivende myndigheder indhente en forklaring fra den pågældende 

tilbudsgiver af grunden til den unormalt lave pris eller omkostning. Legitime faktorer, som 

f.eks. den særlige produktionsmetode eller de tekniske læsninger, som tilbudsgiveren 

anvender, eller usædvanligt gunstige betingelser for tilbudsgiveren, kan forklare 

omkostningerne. I andre tilfælde konstateres det imidlertid i løbet af undersøgelsen, at de 

unormalt lave omkostninger skyldes det forhold, at tilbuddet ikke overholder gældende 

miljølovgivning fastsat på nationalt plan, EU-plan eller internationalt plan, f.eks. fordi visse 

komponenter eller materialer kommer fra illegale kilder.  

 

I sådanne tilfælde har ordregivende myndigheder pligt til at afvise et unormalt lavt tilbud
100

. 
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 Artikel 69, stk. 3, i direktiv 2014/24/EU og artikel 84, stk. 3, i direktiv 2014/25/EU.  



Kapitel 6 – Kontraktbestemmelser 

Sammendrag 
 Kontraktbestemmelser kan anvendes til at inddrage miljøhensyn i 

gennemførelsesfasen. Disse skal være forbundet med kontraktens genstand og oplyst 

på forhånd. 

 

 Du kan specificere, at varer skal leveres eller tjenesteydelser/bygge- og 

anlægsarbejder udføres på en måde, der minimerer miljøvirkningen, og der kan 

knyttes sanktioner eller bonusser til miljøpræstationen i kontrakten.  

 

 Overholdelsen af kontraktens bestemmelser bør overvåges nøje i 

gennemførelsesfasen, og ansvaret for overholdelse og rapportering skal angives klart i 

kontrakten. Der kan fastsættes passende sanktioner i kontrakten for at tilskynde til 

opfyldelse af miljøforpligtelserne. 

 

 Underentreprenører bør også drages til ansvar for de miljømæssige aspekter af det 

arbejde, de udfører. Hvis der er tale om solidarisk hæftelse mellem 

underentreprenører og hovedentreprenøren, bør denne omfatte overholdelse af 

gældende miljølovgivning. Du kan kræve, at en underentreprenør, der ikke overholder 

lovgivningen, udskiftes.  

 

 Kontraktbestemmelser må ikke anvendes til at indføre miljøkrav, der udgør en 

materiel ændring af den udbudte kontrakt – dvs. en ulovlig ændring.   

 

6.1 Regler om kontraktbestemmelser 
Kontraktbestemmelser anvendes til at specificere, hvordan en kontrakt skal gennemføres. 

Miljøhensyn kan medtages i kontraktbestemmelser, såfremt de er anført i 

udbudsbekendtgørelsen eller i udbudsdokumenterne og er forbundet med kontraktens 

genstand
101

. 

 

Særlige miljøbetingelser bør angives på forhånd for at sikre, at virksomheder har kendskab til 

disse forpligtelser og kan indregne dem i deres tilbud. Den ordregivende myndighed kan 

beslutte, at økonomiske aktører vil blive udelukket fra videre deltagelse, hvis de ikke 

accepterer kontraktbestemmelserne. Hvis sådanne obligatoriske betingelser er anført, er det 

vigtigt, at de anvendes på alle tilbudsgivere på den måde, der er fastsat i 

udbudsdokumenterne
102

.  
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 Artikel 70 i direktiv 2014/24/EU og artikel 87 i direktiv 2014/25/EU.  
102

 Sag C-336/12 Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser mod Manova A/S 

("Manova"), præmis 40, og sag C-561/12 Nordecon AS og Ramboll Eesti AS mod Rahandusministeerium 

("Nordecon") præmis 37-38. 



Ændringer kan være vigtige for grønne offentlige indkøb, hvis du f.eks. ønsker at skifte til en 

mere bæredygtig produkt- eller tjenesteydelsesmodel halvvejs gennem en tildelt kontrakt, 

eller hvis der er en bestemmelse vedrørende yderligere betalinger, såfremt affaldsmængden 

reduceres, eller såfremt energieffektiviteten forbedres. I direktiverne om offentlige indkøb fra 

2014 fastsættes der specifikke regler vedrørende ændring af kontrakter efter tildeling, og 

ordregivende myndigheder bør derfor så vidt muligt på forhånd indsætte bestemmelser om 

ændringer og udforme dokumenterne i overensstemmelse hermed
103

. 

Kontraktbestemmelserne kan også omfatte specifikke forpligtelser, der er blevet indgået som 

led i udbudsproceduren (f.eks. krav om opnåelse 

af de miljøpræstationer, der er anført i buddet og 

evalueret som en del af tildelingskriterierne).  

 

Det kan gøres ved at udforme foreløbige 

kontraktbetingelser med overskrifter, der 

omhandler de forskellige miljøaspekter, der 

forventes at opstå under udførelsen af kontrakten, 

og give tilbudsgivere mulighed for at foreslå 

specifikke præstationsniveauer under hver 

overskrift. En cateringkontrakt kan f.eks. 

omhandle levering af bæredygtige og økologiske 

fødevare, reduktion af emballage- og 

affaldsmængde og anvendelse af energi- og 

vandeffektivt udstyr og miljøvenlige 

tilberedningsmetoder. Du kan anmode 

tilbudsgiverne om at forpligte sig til at opfylde 

specifikke mål under hver af disse overskrifter, 

som derefter vurderes i henhold til 

tildelingskriterierne og indgår i den endelige 

kontrakt med den udvalgte tilbudsgiver. 

 

6.2 Kontraktbestemmelser om levering af varer 
I vareindkøbskontrakter kan miljøbestemmelser angives i leveringsbetingelserne. Enkle 

metoder til forbedring af en kontrakts miljøvirkning omfatter: 

 

 Levering af produktet i rette mængde. Dette vil ofte være en bulklevering, da det er 

mere miljøeffektivt med hensyn til transportens indvirkning pr. enhed end hyppigere 

levering af mindre mængder. Angivelse af maksimalt antal leveringer pr. uge eller 

måned er en anden metode til at opnå det samme resultat. 

 

 Krav om, at varerne leveres uden for spidsbelastningsperioder for at minimere 

leveringernes bidrag til trafiktrængslen.  
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 Artikel 72 i direktiv 2014/24/EU og artikel 89 i direktiv 2014/25/EU. Ændringer af kontrakter tillades bl.a., 

hvis de er forudset i de oprindelige udbudsdokumenter i klare, præcise og entydige revisionsklausuler, som ikke 

ændrer kontraktens eller rammeaftalens overordnede karakter.  

Bæredygtigt indkøb af 

kontorartikler i Belgien 
I 2013 sendte byen Ghent en ny 

rammekontrakt vedrørende papir og 

kontorartikler i udbud. Alle produkter i 

udbuddet omfattede grønne kriterier og 

tekniske specifikationer. 

Kontraktbestemmelser omfattede et krav 

om en reduktion i antallet af leveringer 

på 85 % (fra daglig levering til levering 

en eller to gange om måneden). Ekstra 

point blev også tildelt for mere 

miljøvenlige løsninger, og det betød, at 

nogle tilbud omfattede bæredygtige 

emballageløsninger. Udbuddet sikrede 

lavere CO2-udledninger som følge af 

reduktionen i leveringshyppigheden og 

nye emballageløsninger. 

 

"En simpel foranstaltning kan have en 

stor indvirkning. Vi anvender nu den 

lavere leveringshyppighed systematisk i 

vores bæredygtige offentlige 

indkøb". Aline De Tremerie, direktør for 

afdelingen for bæredygtigt indkøb 



 

 Krav til leverandøren om at tilbagetage (og genanvende eller genbruge) 

produktemballage. Dette har den dobbelte fordel, at emballeringen centraliseres inden 

genanvendelse eller genbrug, og leverandøren tilskyndes til at mindske brugen af 

unødvendig emballage. 

 

 Krav til leverandøren om regelmæssigt at indsende oplysninger om 

drivhusgasudledningen fra levering af produktet og angive de foranstaltninger, der 

træffes for at reducere denne udledning i løbet af kontraktperioden (sidstnævnte 

gælder ikke for enkeltstående vareindkøbskontrakter). 
 

Hvis specifikationerne omfatter bestemte materialer eller produktionsmetoder, kan de også 

indgå i kontraktbestemmelserne i vareindkøbskontrakter. I en kontrakt vedrørende 

papirprodukter kunne det f.eks. angives, at papiret skal være "elementært klorfrit, bleget 

papir". 

 

Vareindkøbskontrakter involverer ofte tjenesteydelser eller bygge- og anlægsarbejder (f.eks. 

montering, installation eller vedligeholdelse), hvor bestemmelser på næste side kan være 

relevante. 

 

6.3 Kontraktbestemmelser om levering af bygge- og anlægsarbejder eller 

tjenesteydelser 
 

Eksempler på mulige kontraktbestemmelser i bygge- og anlægskontrakter eller 

tjenesteydelseskontrakter: 

Leveringen af tjenesteydelsen eller bygge- og anlægsarbejdet: 

 anvendelse af relevante specifikke miljøledelsesforanstaltninger i overensstemmelse 

med en tredjepartscertificeret ordning såsom EMAS eller ISO 14001 

 

 rapportering om eventuelle miljøproblemer, der opstår under udførelsen af kontrakten, 

og iværksættelse af tiltag med henblik på at afhjælpe disse, f.eks. spild eller 

anvendelse af farlige stoffer 

 

 effektiv anvendelse af ressourcer som f.eks. elektricitet og vand på anlægsområder 

 

 brug af doseringsindikatorer for at sikre, at der anvendes en korrekt mængde 

rengøringsmidler osv. 

 



 

Uddannelse af entreprenørens personale: 

 personale med kendskab til 

miljøvirkningen af deres arbejde og 

den miljøpolitik, der føres af den 

myndighed, i hvis bygninger de 

kommer til at arbejde 

 

 chauffører uddannet i miljøvenlige 

køreteknikker med henblik på at sænke 

udledningerne og spare brændstof.  

 

Transport af produkter og værktøj til 

anlægsområdet: 

 levering af produkter til 

anlægsområdet i koncentreret form og 

herefter fortynding på anlægsområdet 

 

 brug af genanvendelige beholdere eller 

emballager til transport af produkter 

 

 reduktion af CO2- eller andre 

drivhusgasudledninger i forbindelse 

med transport. 

 

Bortskaffelse af brugte produkter eller emballager: 

 produkter eller emballage afhentes til genbrug, genanvendelse eller passende 

bortskaffelse 

 

 mål for reduktion af affald til deponi.  

 

6.4 Overvågning af opfyldelsen af kontrakten 
 

Kontraktbestemmelserne er kun effektive, hvis opfyldelsen af disse bestemmelser overvåges 

behørigt. Der kan anvendes forskellige former for overvågning af opfyldelsen af kontrakten: 

 

 leverandøren kan blive anmodet om at forelægge dokumentation for opfyldelsen 

 den ordregivende myndighed kan gennemføre kontrol på stedet 

 der kan indgås en kontrakt med en tredjepart om overvågning af opfyldelsen. 

 

Indføjelse af miljøpræstationer i 

kontraktbestemmelser, Toscana 
En kontrakt om rengøring tildelt af 

miljøagenturet i Toscana (ARPAT) 

omfattede en bestemmelse om, at den 

valgte entreprenør skulle indføre et 

uformelt miljøledelsessystem for den 

leverede tjenesteydelse. Entreprenøren 

skulle gennemføre følgende tre trin: 1) 

foretage en indledende miljøkortlægning af 

tjenesteydelsen, 2) iværksætte et 

miljøprogram og 3) sikre, at der blev 

truffet foranstaltninger til overvågning af 

programmet. 

 

Entreprenøren skulle indsende data om 

anvendte produktmængder (på halvårlig 

basis) for at sikre, at den anvendte 

produktmængde faldt en vis procentdel 

hvert år, men samtidig sikre, at 

tjenesteydelsens kvalitet ikke blev 

forringet, ved at foretage jævnlige 

kvalitetskontroller. Der blev ligeledes 

stillet krav om uddannelse af personalet i 

bæredygtige rengøringsteknikker. 



Kontrakten bør omfatte bestemmelser om 

passende sanktioner for manglende opfyldelse 

eller bonusser for god opfyldelse. Mange 

ordregivende myndigheder indsætter f.eks. 

nøgleresultatindikatorer i kontrakter, som kan 

kædes sammen med entreprenørens ret til 

betaling. Da gode resultater på miljøområdet 

også hjælper med at styrke en entreprenørs 

omdømme, kan incitamenter have form af positiv 

omtale i offentligheden og over for andre 

ordregivende myndigheder.  

 

Ved fastsættelsen af nøgleresultatindikatorer eller 

andre former for overvågning af opfyldelse af 

miljøforpligtelser bør den tid og de ressourcer, 

der er nødvendige for at anvende disse i praksis, 

tages i betragtning. Det kan være bedre at 

medtage et mindre antal sådanne indikatorer, som 

kan håndhæves på en meningsfuld måde, hvis det 

er for urealistisk at overvåge en lang liste over 

forpligtelser. Nøgleresultatindikatorer bør altid 

gå ud over grundlæggende overholdelse af 

miljølovgivningen eller andre forpligtelser, som 

en entreprenør alligevel skal opfylde.  

 

6.4.1 Overvågning af underentreprenører 

Hvis en kontrakt omfatter underentrepriser, skal det sikres, at forpligtelser vedrørende grønne 

offentlige indkøb håndhæves hele vejen gennem forsyningskæden, og at ansvarsfordelingen 

er klar. I direktiverne om offentlige indkøb fra 2014 gives der nye muligheder for tilsyn med 

underentrepriseordninger, herunder mulighed for at: 

 

 kræve solidarisk hæftelse mellem hovedentreprenøren og underentreprenører for så 

vidt angår overholdelse af miljøforpligtelser, når det foreskrives i den nationale 

lovgivning
104

  

 

 kræve, at en underentreprenør erstattes, hvis dennes overholdelse af miljøforpligtelser 

ikke kan bekræftes
105

. 

 

I forbindelse med bygge- og anlægskontrakter og med tjenesteydelser, der udføres ved et 

anlæg under den ordregivende myndigheds direkte tilsyn, skal hovedentreprenøren 
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 Artikel 71, stk. 6, litra a), i direktiv 2014/24/EU og artikel 87, stk. 6, litra a), i direktiv 2014/25/EU. 
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 Artikel 71, stk. 6, litra b), i direktiv 2014/24/EU og artikel 87, stk. 6, litra b), i direktiv 2014/25/EU. 

Overvågning af gennemførelsen af 

CO2 -reduktioner i Letland 
Det lettiske miljøministerium tildeler 

omkring 50 mio. EUR pr. år under det 

finansielle instrument for 

klimaændringer til bæredygtige 

byggeprojekter. Midlerne tildeles på 

konkurrencemæssige vilkår, og 

ansøgerne kan udvælge GPP-kriterier på 

en tjekliste for at få tillægspoint ved 

vurderingen af projektansøgningen. 

Disse kriterier bliver herefter juridisk 

bindende for støttemodtageren og er en 

betingelse for tildelingen af midlerne. 

Alle de projekter, der finansieres under 

instrumentet, overvåges i fem år efter 

gennemførelsen. Hvis det under 

overvågningen af projektet det første og 

andet år konstateres, at reduktions-

målene for CO2-udledninger ikke 

opfyldes, skal støttemodtageren 

forelægge en plan til afbødning heraf og 

gennemføre planen med egne midler. 

Hvis projektresultaterne fortsat ikke er i 

overensstemmelse med målene, kan de 

midler, der er blevet udbetalt under 

instrumentet til projektet, blive betragtet 

som uretmæssigt udbetalte beløb og 

blive inddrevet. 



fremlægge oplysninger om alle underentreprenører og ajourføre disse oplysninger i tilfælde 

af ændringer
106

.  
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 Artikel 71, stk. 5, i direktiv 2014/24/EU og artikel 87, stk. 5, i direktiv 2014/25/EU. 



Kapitel 7 – Nøglesektorer for grønne 
offentlige indkøb 

I dette afsnit illustreres det, hvordan man kan overveje at gennemføre grønne offentlige 

indkøb i fire vigtige indkøbskategorier – kontorbygninger, fødevare- og cateringvirksomhed, 

køretøjer og energiforbrugende produkter. Disse sektorer er blevet udvalgt i henhold til de 

kriterier, der er redegjort for i kapitel 1 – deres miljøvirkning, deres budgetmæssige 

betydning, mulighederne for at påvirke markedet samt tilgængeligheden af miljøvenlige 

alternativer. De angivne tilgange er baseret på EU's GPP-kriterier
107

. 

 

7.1 Bygninger 
I lyset af denne sektors miljømæssige, økonomiske og sociale betydning har mange offentlige 

myndigheder valgt at bevæge sig i retning af et mere bæredygtigt byggeri. De største 

miljøvirkninger er forbundet med anvendelsen af bygninger, herunder navnlig 

energiforbruget. Andre vigtige faktorer, der skal overvejes, er byggematerialerne, den 

indendørs luftkvalitet, vandforbruget, virkningerne på trafikken eller arealanvendelsen og 

affaldsproduktionen under bygge- og anlægsarbejdet. 

 

Bygninger er meget komplekse systemer, der består af en lang række delkomponenter, som 

alle har indflydelse på bygningens kvalitet som helhed. I GPP-tilgange er der typisk fokus på 

en bygnings generelle miljøvirkninger og de enkelte komponenters miljøegenskaber. Det kan 

være meget nyttigt at anvende et særligt værktøj til miljøvurdering for at få et samlet 

overblik
108

. 

 

7.1.1 GPP-tilgang 

EU's GPP-kriterier vedrører specifikt 

kontorbygninger (yderligere kriterier er fastsat 

for bygningskomponenter, som f.eks. isolering og 

armaturer) og omhandler følgende aspekter:  

 

 Anvend udvælgelseskriterier for 

projektledere, arkitekter og ingeniører 

baseret på erfaring med bæredygtig 

bygningskonstruktion og for 

entreprenører baseret på erfaring med 

gennemførelse af forbedrede 

konstruktioner og specifikationer. 
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 Som eksempler på sådanne værktøjer kan nævnes LEED, BREEAM og klima:aktiv. Yderligere oplysninger 

om anvendelsen af værktøjer til miljøvurdering i forbindelse med indkøb af bygningsrenoveringsarbejder findes 

på adressen: www.sci-network.eu. 

Et bæredygtigt nyt hospital i Wien 
Det nye hospital i det nordlige Wien vil 

blive opført i overensstemmelse med et 

bæredygtighedscharter, der vil blive 

anvendt i alle udbuds- og 

bygningsfaserne såvel som i forbindelse 

med overvågningen af ydeevnen efter 

færdigopførelsen. I chartret fastsættes 

strenge krav, herunder vedrørende det 

samlede energibehov, beskyttelse af 

miljøet på anlægsområdet, indendørs 

luftkvalitet, tilgængelighed, fleksibel 

brug, anvendelse af energi fra 

vedvarende energikilder og affald og 

støj under byggeriet.  



 Angiv mindstekrav til energimæssige ydeevne, der ligger over EPBD-kravene
109

. 

 Angiv foranstaltninger, der har til formål at forbedre og sikre høj ydeevne i hver fase i 

udbudsproceduren. Overvej at tildele ekstra point under tildelingen af kontrakter 

vedrørende projektering for ydeevne, der rækker ud over mindstekravene. 

 

 Når materialer specificeres, medtages kriterier for reduktion af deres iboende 

miljøvirkninger og ressourceanvendelse (disse kan baseres på en 

livscyklusvurdering). 

 

 Giv præference til konstruktioner, som omfatter højeffektive eller vedvarende 

energisystemer. 

 

 Sæt fokus på indendørs luftkvalitet, naturligt lys, behagelig arbejdstemperatur og 

tilstrækkelig ventilation. 

 

 Kræv, at der anvendes vandbesparende armaturer (der er fastsat særskilte GPP-

kriterier for sanitetsarmaturer, skylletoiletter og urinaler). Installer fysiske og 

elektroniske systemer, der løbende hjælper ejendomsadministratorer og brugere med 

at minimere energiforbruget, vandforbruget og affaldsmængderne. 

 

 Indsæt kontraktbestemmelser vedrørende installation og idriftsættelse af 

energisystemer, affalds- og materialehåndtering og overvågning af indendørs 

luftkvalitet. 

 

 Giv inden for rammerne af kontrakten entreprenører ansvaret for uddannelse af 

bygningens brugere i bæredygtig energianvendelse og, hvis de er pålagt løbende 

ansvar, for overvågning og forvaltning af energieffektiviteten flere år efter opførelsen.  

 

 

7.2 Fødevare- og cateringvirksomhed 
Uanset om der er tale om skole-, hospitals- eller fængselsmad, personalekantiner eller 

catering på møder eller ved arrangementer, er den offentlige sektor hvert år ansvarlig for at 

indkøbe store mænger føde- og drikkevarer. Landbruget er en vigtig del af den europæiske 

økonomi og har stor indvirkning på miljøet – med hensyn til drivhusgasudledninger, jord- og 

vandforringelse, biodiversitet og affald. Transport, emballering og oplagring af 

fødevareprodukter bidrager også i høj grad til denne indvirkning.  
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 Visse mindstekrav til bygningers energimæssige ydeevne i alle nye bygninger og større renovationsarbejder 

er i henhold til direktiv 2010/31/EU om bygningers energimæssige ydeevne (omarbejdning) bindende fra 2013. 



 

Mange forbrugere ønsker mere bæredygtige 

muligheder, når de indkøber fødevare, og det 

gælder også for den offentlige sektor. Økologisk 

produktion, valg af mere bæredygtige 

alternativer og reduktion af fødevare- og 

emballageaffald kan gøre en målbar forskel. 

Fødevarespild anslås f.eks. at tegne sig for 

mindst 170 mio. t CO2-udledning hvert år, 

hvilket svarer til udledningerne fra et land på 

størrelse med Rumænien eller Nederlandene
110

. 

 

7.2.1 GPP-tilgang 

 Angiv en minimumsandel af fødevarer, 

der skal være økologisk fremstillet
111

. 

Tildel tillægspoint under tildelingen for 

procentdele, der ligger ud over 

minimumskravet 

 

 Angiv minimumsprocentdele og/eller 

tildel point for anvendelsen af årstidens 

frugt og grøntsager. 

 

 Indføj kontraktbestemmelser om 

minimering af fødevarespild og 

emballageaffald fra fødevarer 

 

 Anvend udvælgelseskriterier for 

cateringfirmaer, som bygger på 

anvendelse af passende 

miljøledelsesforanstaltninger, som f.eks. 

uddannelse af personale. 

 

Bemærk: Nye EU GPP-kriterier for fødevare- og cateringvirksomhed forventes offentliggjort 

i 2016. 
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 Kilde: Europa-Kommissionen (2010) Preparatory Study on Food Waste Across the EU-27: 
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 Fødevarer, der markedsføres som økologiske i EU, skal opfylde visse krav og være certificeret af et godkendt 

tilsynsorgan. Disse krav er fastlagt i Rådets forordning (EF) nr. 834/2007 om økologisk produktion og 

mærkning af økologiske produkter. 

Bæredygtige fødevarer i Malmø, 

Sverige 
Det er Malmøs mål, at alle fødevarer 

inden for den offentlige catering skal 

være økologiske senest i 2020. I et 

pilotindkøbsprojekt for Djupadalskolen 

blev der fastsat en række krav, f.eks. om, 

at fødevareudvalget skulle udvides med 

økologiske produkter, og at levering 

skulle ske én gang om ugen med 

køretøjer, der opfylder byens kriterier for 

bæredygtig transport. Ved projektets 

afslutning var 97 % af de fødevarer, der 

blev serveret i kantinen, økologiske. 

Budgetindvirkningen blev minimeret ved 

at skifte kødprodukter ud med årstidens 

grøntsager. 

Økologisk skolemad i Frankrig  

Byen Lens krævede, at 20 % af de 

fødevarer, der blev leveret til 

skolemad skulle være økologisk. De 

leverede fødevarer skulle være 

certificerede økologiske produkter. 

Tjenesteyderne skulle sikre 

sporbarhed, og kontrakterne indeholdt 

bestemmelser, herunder bøder for ikke 

at fremlægge information om 

produktionsmetoder og 

produktsporbarhed efter anmodning. 

Dette udbud havde fordele for 

menneskers sundhed og miljøet og 

hjalp med at fremme og øge 

efterspørgslen efter økologiske 

fødevarer.  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/pdf/news_alert/Issue41_Case_Study87_Lens_catering.pdf


7.3 Køretøjer til vejtransport 
Transportsektoren tegner sig for omkring 25 % af 

drivhusgasudledningerne i EU, og vejtransport 

tegner sig for størstedelen af disse udledninger
112

. 

Køretøjer er blevet mere brændstofeffektive og 

renere, men transportmængden har fortsat med at 

stige, og luftforurening og andre miljøvirkninger 

udgør et alvorligt problem i mange dele af Europa. 

Der findes mange muligheder for at reducere 

miljøvirkningen af køretøjsejerskab og -anvendelse 

lige fra elektriske køretøjer og køretøjer, der bruger 

andre drivmidler, til delebiler og tilskyndelse til 

anvendelse af andre transportformer.  

 

Den offentlige sektor kan opnå betydelige 

omkostningsbesparelser gennem 

brændstofeffektivitet, skatter og endda 

sundhedsfordele, hvis disse alternativer vedtages. 

Ud over køretøjsflåder er den offentlige sektor 

ansvarlig for et stort antal busser, 

udrykningskøretøjer og renovationsbiler, og der er 

udviklet specifikke strategier for grønne offentlige 

indkøb af sådanne køretøjer.  

 

7.3.1 GPP-tilgang 

 

 Foretag en behovsgennemgang af 

køretøjsflåden for at afgøre, om antallet 

og/eller størrelsen af køretøjer kan 

reduceres, og for at prioritere udskiftningen 

af ældre og meget forurenende køretøjer.  

 

 Specificer køretøjer med lavest mulige 

CO2-udledninger for deres klasse og 

størrelse
113

, som opfylder de seneste Euro-

standarder for udledninger af partikler og 

NOx. 

 

 Tilskynd til anvendelsen af køretøjer, der 

bruger alternative drivmidler, elektriske 

køretøjer eller hybridkøretøjer. 

 

 Reducer brændstofforbruget ved hjælp af 
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 Du kan tjekke CO2-udledningerne for køretøjsmodeller på markedet på Clean Vehicle-portalen 

(www.cleanvehicle.eu). 

Miljøvenlige køretøjer i Slovenien 
Sloveniens agentur for offentlige indkøb 

sendte køretøjer til vejtransport i udbud 

og specificerede, at alle køretøjerne 

skulle opfylde den seneste Euro-

emissionsstandard eller tilsvarende og 

ikke måtte overskrive visse maksimale 

CO2-udledningsniveauer. 

Tildelingskriterierne tillagde beregning 

af livscyklusomkostninger under driften 

høj stor betydning. Kravet vedrørende 

beregning af livscyklusomkostninger og 

specifikationen fik tilbudsgivere til at 

indgive tilbud på køretøjer med lavere 

CO2-udledning. Faldet i CO2-udledning 

varierede fra 3 g/km til 45 g/km pr. 

køretøj afhængigt af last.  

Miljøvenlige busser i Reading  

I 2012 sendte Reading Borough Council 

en bustjenestekontrakt i udbud. I 

udbudsbekendtgørelsen var der fastsat 

pointtildelingskriterier, der tilskyndede 

aktører til at tilbyde innovative 

løsninger, herunder avancerede 

udledningssystemer. 

Tildelingskriterierne blev vægtet med 

75 % på kvalitet og 25 % på pris. De 

seneste Euro-emissionsstandarder, 

miljøaspekter og innovation tegnede sig 

for 8,6 % af de samlede tildelte 

kvalitetspoint. Den vindende 

tilbudsgiver driver tjenesten, der nu 

kaldes greenwave, ved hjælp af CNG-

drevne busser, der anvender biomethan 

indkøbt fra landbruget. NOx-

udledningerne fra biomethanbusser er 

30-50 % lavere end udledningerne fra 

tilsvarende Euro V-dieselbusser, og der 

opnås yderligere fordele i form af 

støjreduktion. 

"Kontrakten blev tildelt den virksomhed, 

der havde afgivet det økonomisk mest 

fordelagtige tilbud, og dette omfattede 

brugen af CNG-drevne busser" Stephen 

Wise, Reading Borough Council 



miljøvenlig kørsel, systemer til overvågning af dæktryk og indikatorer for gearskifte, 

anvendelse af smøremidler med lav viskositet og dæk med lav rullemodstand.  
 

 Indkøb køretøjer med klimasystemer, der anvender kølemidler med lavt globalt 

opvarmningspotentiale (GWP).  
 

 Indkøb miljøvenlige dæk og regenererede smøreolier, og sørg for korrekt indsamling 

og håndtering af brugte smøreolier og dæk.  

 

 Anvend beregning af livscyklusomkostninger, herunder for omkostninger, der 

henføres til miljøeksternaliteter, når forskellige køretøjer reelle omkostninger 

sammenlignes
114

. 

 

7.4 Energiforbrugende produkter 
Computere, printere, belysning og andre 

energiforbrugende produkter indkøbes af de 

fleste offentlige myndigheder. Mange er også 

ansvarlige for at indkøbe mere specialiseret 

produkter, som f.eks. medicinsk udstyr. 

Elektroniske og elektriske apparater har stor 

indvirkning på miljøet på grund af de anvendte 

råvarer og den energi, de forbruger, og på grund 

af deres bortskaffelse, når de er udtjente. Da 

mængden og udbuddet af sådanne apparater er 

steget, er det blevet stadig vigtigere at styre de 

omkostninger og den miljøvirkning, der er 

forbundet med disse produkter.  

 

Dette er heldigvis også et område, hvor grønne 

offentlige indkøb kan sikre reelle fordele, og 

hvor der findes en række mere miljøvenlige 

produkter. De varierer fra ultra-effektivt IT-

udstyr til LED-belysning eller andre 

energibesparende belysningsløsninger. Disse 

løsninger kan i stigende grad indføres uden at gå 

på kompromis med kvaliteten af brugerens 

oplevelse og vil sikre omkostningsbesparelser 

gennem deres livscyklus.  

 

Med vedtagelsen af direktivet om energieffektivitet i 2012 blev statsforvaltninger pålagt en 

række obligatoriske krav med hensyn til indkøb af energiforbrugende produkter
115

. Disse 

indarbejdes i GPP-kriterierne for relevante produktgrupper, efterhånden som de ajourføres.  
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 Direktivet om renere køretøjer (2009/33/EF) omhandler en metode til henførsel af omkostninger til 

miljøeksternaliteter (udledninger) ved indkøb af køretøjer. Ordregivende myndigheder kan anvende disse 

omkostninger eller faktorer, der er op til to gange højere end de værdier, der er fastsat i direktivets bilag.  

Energieffektivt elektrisk udstyr i 

Østrig 
Det østrigske forbundsagentur for offentlige 

udbud sendte en kontrakt til en værdi af 3,75 

mio. EUR vedrørende elapparater og hårde 

hvidevarer i udbud. Der var tale om en 24-

måneders rammekontrakt med mulighed for 

12 måneders forlængelse. Udbudskriterierne 

blev fastsat på grundlag af: 

 EU's forordninger vedrørende 

miljødesign og energimærkning 

 kriterierne i den østrigske handlingsplan 

for bæredygtige offentlige indkøb og de 

strenge krav bag miljømærker 

 markedsundersøgelser vedrørende 

produkter. 

 

Sammenlignet med det foregående udbud 

førte indkøbet til en reduktion i CO2-

udledningen på 20 % (svarende til 124 t) og 

en reduktion i energiforbruget på 20 %.  
 
"Ved at undersøge, hvilke standarder der var 

de bedste, da vi udviklede vores kriterier, 

forbedrede vi det tidligere udbud efter 

produkter med lave CO2-udledninger." 

Johannes Naimer, det østrigske 

forbundsagentur for offentlige udbud 



 

7.4.1 GPP-tilgang 

 

For IT- og billedudstyr 

 Sørg for, at der indkøbes udstyr i den højeste energieffektivitetsklasse for den 

pågældende produktkategori
116

. 

 

 Indkøb produkter, der er udviklet til at være ressourceeffektive, og som er lette at 

genanvende og genbruge (f.eks. konstrueret til demontage). 

 

 Fastsæt mindstekrav for produktets levetid, reservedele og garantier, og/eller tildel 

flere point til produkter med længere eller mere omfattende garanti. 

 

 Begræns anvendelsen af farlige stoffer i elektronisk og elektrisk udstyr. 

 

 Stil krav om brugerinstruktioner og standardindstillinger med henblik på at 

maksimere det indkøbte udstyrs energieffektivitet. 

 

For belysning 

 Sørg i designfasen for, at nye 

belysningsinstallationer har lav 

effekttæthed og samtidig opfylder de 

visuelle opgavekrav (dvs. at 

belysningsniveauet er tilstrækkeligt til de 

opgaver, der skal udføres i området). 

 

 Køb reservepærer med høj effektivitet. 

 

 Brug lysstyring til yderligere at reducere 

energiforbruget, og tilskynd til 

anvendelse af lysdæmpere, når forholdene 

tillader det. 

 

 Sørg i installationsfasen for, at systemet fungerer efter hensigten på en energieffektiv 

måde. 

 

 Vælg lamper med et lavere kviksølvindhold. 

 

 Genanvend eller genindvind installationsaffald. 
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 Direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet. I bilag III til direktivet defineres de foranstaltninger, der skal 

træffes af statsforvaltninger, og som frivilligt kan træffes af andre offentlige myndigheder.  
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 I henhold til direktivet om energieffektivitet er dette et krav for statsforvaltninger, når der er tale om 

kontrakter over tærsklen for anvendelse af direktiverne om offentlige indkøb. Dette er et krav, for så vidt som 

det er i overensstemmelse med kravene om omkostningseffektivitet, økonomisk gennemførlighed, 

bæredygtighed generelt, teknisk egnethed og tilstrækkelig konkurrence. 

Energieffektiv gadebelysning i 

Kroatien  
Kommunen Zupa Dubrovacka indledte 

et åbent udbud vedrørende nye 

gadelygter til erstatning for de 

eksisterende, ineffektive lygter. I 

henhold til den tekniske specifikation i 

udbuddet skulle der leveres LED-

belysning, og der var fastsat kriterier for 

overholdelse af miljømæssige og 

tekniske krav. Indkøbet førte til en årlig 

reduktion i CO2-udledningerne på 36 % 

eller en forventet reduktion på 900 t 

CO2 i produktets levetid på 25 år. 



Bilag – Relevant lovgivning og politik 

EU-direktiver og politikker 

Lovgivning/politik Relevans 

Traktaten om Den Europæiske Unions 

funktionsmåde 

Fastlægger grundlaget for EU's forordninger 

om offentlige udbud og fastsætter de 

grundlæggende principper. 

Direktiv 2014/24/EU om offentlige udbud og 

om ophævelse af direktiv 2004/18/EF  

Direktiv om offentlige indkøb 

 

Direktiv 2014/25/EU om fremgangsmåderne 

ved indgåelse af kontrakter inden for vand- 

og energiforsyning, transport samt 

posttjenester og om ophævelse af direktiv 

2004/17/EF 

Direktiv om indkøb af offentlige 

forsyningstjenester 

 

Direktiv 2014/23/EU om tildeling af 

koncessionskontrakter 

Koncessionsdirektivet (gælder for den 

offentlige sektor og sektoren for 

forsyningstjenester) 

Europa 2020: En strategi for intelligent, 

bæredygtig og inklusiv vækst (KOM(2010) 

2020). 

EU-strategi, der fastsætter specifikke mål, 

der skal opfyldes inden 2020. Grønne 

offentlige indkøb nævnes som et af midlerne 

til at opnå bæredygtig vækst og i initiativerne 

Innovation i EU, Et ressourceeffektivt 

Europa og Energi 2020. 

Offentlige indkøb for et bedre miljø (KOM 

(2008) 400) 

 

 

Omfatter vejledning om reduktion af 

miljøvirkningen af den offentlige sektors 

forbrug og om anvendelsen af grønne 

offentlige indkøb for at fremme innovation 

inden for miljøvenlige teknologier, produkter 

og tjenesteydelser 

Arbejdsdokument, der ledsager KOM (2008) 

400 (SEC (2008) 2126) 

 

Omfatter nyttige retningslinjer til offentlige 

myndigheder vedrørende definition og 

kontrol af miljøkriterier, værktøjer til fremme 

af grønne offentlige indkøb og eksempler 

vedrørende en række produktgrupper. Det 

omfatter ligeledes juridisk og operationel 

vejledning 

Kredsløbet lukkes – en EU-handlingsplan for 

den cirkulære økonomi, COM(2015) 614 

final 

Udpeger grønne offentlige indkøb en central 

del af den cirkulære økonomi og fremhæver 

behovet for, at GPP-kriterier omhandler 

eksempelvis produkters holdbarhed og 

mulighed for reparation, og for at 

Kommissionen understøtter gennemførelsen 

af grønne offentlige indkøb. 

Prækommercielle indkøb: vedvarende høj 

kvalitet i offentlige tjenester i Europa 

gennem øget innovation (KOM(2007) 799) 

Fastsætter en metode til indkøb af 

forsknings- og udviklingstjenester, der ikke 

er omhandlet i direktiverne. 

http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://ec.europa.eu/resource-efficient-europe/
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52010DC0639


Sektorkrav og anden relevant lovgivning 

Lovgivning/politik Relevans 

Direktiv 2012/27/EU om 

energieffektivitet  

I henhold til direktivet om energieffektivitet må 

statsforvaltninger kun indkøbe produkter, 

tjenesteydelser og bygninger med høj 

energieffektivitet. I bilag III til direktivet 

beskrives den tilgang, der gælder for hver 

produkt- eller tjenesteydelsessektor. 

Direktiv 2009/33/EF om fremme af 

renere og mere energieffektive køretøjer 

til vejtransport 

I direktivet om renere køretøjer fastsættes 

obligatoriske krav til grønne offentlige indkøb for 

køretøjer til vejtransport vedrørende udledninger 

og energiforbrug  

Forordning (EF) nr. 106/2008 om et 

fællesskabsprogram for 

energieffektivitetsmærkning af 

kontorudstyr 

Energy Star-forordningen fastsætter ufravigelige 

GPP-krav til kontorudstyr 

Direktiv 2010/31/EU om bygningers 

energimæssige ydeevne 

Bygningsdirektivet omfatter indikatorer og 

tærskler for energieffektivt byggeri, herunder 

fremtidige ufravigelige krav vedrørende næsten 

energineutrale bygninger 

Direktiv 2010/30/EU om angivelse af 

energirelaterede produkters energi- og 

ressourceforbrug ved hjælp af mærkning 

og standardiserede produktoplysninger 

I henhold til direktivet om energimærkning skal 

bestemte produkter (f.eks. klimaanlæg, 

opvaskemaskiner og pærer) mærkes med en 

standardiseret energiklasse. Disse klasser er 

aktuelt under revision i henhold til forslag fra 

Kommissionen.  

Forordning (EF) nr. 66/2010 om EU-

miljømærket 

EU-miljømærket og EU's GPP-kriterier 

harmoniseres i muligt omfang 

Direktiv 2009/125/EF om rammerne for 

fastlæggelse af krav til miljøvenligt 

design af energirelaterede produkter 

(omarbejdning) 

Direktivet om miljøvenligt design omfatter de 

vigtigste EU-bestemmelser om opstilling af 

miljøkriterier for energirelaterede produkter 

Forordning (EF) nr. 1221/2009 om 

organisationers frivillige deltagelse i en 

fællesskabsordning for miljøledelse og 

miljørevision (EMAS). 

I EMAS-forordningen redegøres der for, hvordan 

der kan tages hensyn til EMAS i forbindelse med 

offentlige indkøb 

Forordning (EU) nr. 995/2010 om 

fastsættelse af krav til virksomheder, der 

bringer træ og træprodukter i omsætning 

Træforordningen udgør en ramme, der sikrer 

lovligheden af træ, der bringes i omsætning i EU  

Direktiv 2012/19/EU om affald af 

elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE).  

Direktivet omfatter bestemmelser om særskilt 

indsamling, behandling og nyttiggørelse af affald 

af elektrisk og elektronisk udstyr og fastsætter 

relevante konstruktionskrav 

Direktiv 2011/65/EU om begrænsning af 

anvendelsen af visse farlige stoffer i 

elektrisk og elektronisk udstyr (RoHS)  

Fastsætter krav til producenter, importører og 

distributører af elektrisk og elektronisk udstyr 

vedrørende farlige stoffer, som identificeres i 

direktivet, og regler vedrørende CE-mærkning. 

Forordning (EF) nr. 1907/2006 om 

registrering, vurdering og godkendelse af 

Der stilles krav til producenter om at registrere de 

nærmere oplysninger om deres kemiske stoffers 
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samt begrænsninger for kemikalier 

(REACH) 

egenskaber og sikkerhedsoplysninger i en central 

database 

Direktiv 2009/28/EF om fremme af 

anvendelsen af energi fra vedvarende 

energikilder. 

Direktivet fastsætter bindende nationale mål for 

andelen af energi fra vedvarende energikilder, 

bestemmelser om oprindelsesgarantier og 

bæredygtighedskriterier for biobrændstoffer og 

flydende biobrændsler 

Direktiv 2008/98/EF om affald 

(affaldsrammedirektivet) 

Direktivet fastsætter begreber og definitioner 

vedrørende affaldshåndtering og opstiller 

principper for affaldshåndtering såsom 

"forureneren betaler-princippet" og 

"affaldshierarkiet" 


