
Sekretariat for Grønne Indkøb (SeGI)
Koordinerende enhed på tværs af det offentlige

Grønne partnerskaber, fora og netværk



Agenda

u Miljøstyrelsens Sekretariat for Grønne Indkøb (SeGI)

u Forum for Bæredygtige Indkøb (Forum)
u Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

u Indkøbsmål – belysning
u Generelt

u Udendørsbelysning (vej og park)

u Total Cost of Ownership (TCO)

u Samarbejde med SKI
u Årskonference den 24. november i København



Strategien for grønne indkøb
Overordnet

‘Grønne indkøb for en grøn fremtid’

1) Grøn Handling nu

2) Langsigtet grøn udvikling

3) Grøn viden og værktøjer

Fokus på klima, krav til statslige indkøb, udarbejdelse af 
vejledninger og værktøjer og monitering af grønne 
indkøb



Miljøstyrelsens viden og værktøjer 
vedr.  bæredygtige indkøb  

SeGI
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Denansvarligeindkober.dk
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Excel værktøjer til at vurdere 
et produkt på baggrund af 
totalomkostninger frem for 

indkøbspris

Green Public Procurement
EU frivillige krav 

csr-indkob.dk
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Denansvarligeindkober.dk –
Arbejdsgrupper, POGI 

Indkøbsmål  

https://ansvarligeindkob.dk/


Ny hjemmeside, hvis du vil vide mere
Den Ansvarlige Indkøber.dk
En fælles portal udviklet af Erhvervsstyrelsen, Miljøstyrelsen og Kommunernes 
Landsforening.

En samlet digital indgang med overblik over den nyeste viden om muligheder, 
krav og værktøjer til at understøtte grønne offentlige indkøb.

Europa Kommissionens Green Public procurement krav, Miljøstyrelsens TCO -
værktøjer, POGI indkøbsmål samt viden og værktøjer udarbejdet i regi af 
Forum for Bæredygtige Indkøb.





Forum for Bæredygtige Indkøb (Forum)
• En styregruppe der går på tværs af sektorer og brancher

• Temagrupper med repræsentanter for udbud- og 
indkøbsansvarlige, leverandører, rådgivere, og 
brancheorganisationer osv. 

• Medlemmer (>1000) – gratis!

• Temagrupper, Gå-hjem-møder, Cases, værktøjer, nyhedsbreve

u Årskonference - 24. november 2022 

u Hædersprisen ”Verdens Bedste Indkøber” 



Partnerskab for offentlige 
grønne indkøb (POGI)

• Partnerskabet repræsenterer knap 20% af den samlede 
offentlige indkøbsvolumen i Danmark

• Partnerne følger fælles forpligtende grønne indkøbsmål 
på forskellige produktområder

• Jo flere der følger målene, jo større indkøbsvolumen og 
jo større påvirkning på markedet.

Medlemmer: Aalborg Kommune - Aarhus Kommune - Albertslund Kommune - Egedal
kommune - Frederiksberg kommune - Furesø kommune -Gladsaxe Kommune -
Helsingør Kommune - Hillerød Kommune - Holbæk Kommune - Høje Taastrup 
Kommune - Ishøj Kommune - Københavns Kommune - Mariagerfjord Kommune -
Middelfart Kommune - Nyborg Kommune - Odense Kommune - Roskilde Kommune -
Slagelse Kommune - Syddjurs Kommune - Sønderborg Kommune – Region 
Syddanmark - Region Midtjylland - Syddansk Universitet - VIA University
College – Vestforbrænding - ATP



Krav for nye medlemmer POGI

Kommuner og regioner kan melde sig ind når følgende krav 
er opfyldt:

v Offentligt tilgængelig (indkøbs)politik eller strategi, 
hvori organisationens grønne ambitioner er beskrevet.

v Indmeldelsesblanketten underskrevet af øverste politiske 
leder

Andre typer offentlige organisationer skal derudover 
ansøge styregruppen om medlemskab.



Indkøbsmål

u Fælles grønne Indkøbsmål: 

u Kan hentes og bruges direkte her: https://denansvarligeindkober.dk/pogis-
indkoebsmaal

Indkøbsmål 1:
Fødevarer

Indkøbsmål 2:
Transport

Indkøbsmål 3:
Byggeri og anlæg

Indkøbsmål 4:
Bæredygtigt træ

Indkøbsmål 5:
Rengøring

Indkøbsmål 6:
Børneartikler

Indkøbsmål 7:
IT

Indkøbsmål 8:
Belysning

Indkøbsmål 9:
Papir og tryksager

Indkøbsmål 10:
Storkøkkenudstyr

Indkøbsmål 11:
Transport af 
fødevarer og 
artikler 

Indkøbsmål 12:
Tekstiler 

https://denansvarligeindkober.dk/pogis-indkoebsmaal


INDKØBSMÅL – BELYSNING 2022



Generelt
• LED

• Udfase brugen af ikke-LED-lyskilder med udgangen af 2030
• Forlænget garanti

• Det anbefales at stille krav til forlænget garanti af udstyr og systemer
• Genanvendelsesgrad

• Genanvendelsesgraden efter endt brug skal oplyses af 
tilbudsgiver og indgå som mindstekrav

• Emballage – drøftelse af:
• Mulighed for tilbagetagningsordning
• Realistiske mindstekrav til andel af genanvendt materiale
• Bestemte materialer skal kunne skilles fra hinanden (pap, plast mm)
• Mulighed for at større ordrer leveres i multipak
• Mulighed for certificeret bæredygtig emballage
• Andre krav der højner genanvendeligheden af diverse materialer
• Løbende dialog med leverandører om miljøbelastning

• Overholdelse af WEEE-producentansvar
• Affaldsbortskaffelse 

• Total Cost of Ownership (TCO) 
• Økonomisk tildelingskriterium i stedet for den rene indkøbspris
• Stille krav til lyskildens og armaturets levetid samt energieffektivitet. 



• Lyskilders indhold af kviksølv
• Levetid af udstyr og systemer
• Optisk system (betydning for tilsmudsning)
• Renhold af armatur/skærm
• Tilgængelighed af reservedele og mulighed for reparation





Heidi Simone Kristensen Institut for Planlægning, Aalborg Universitet



Total Cost of Ownership (TCO)

Interessante rapporter fra Miljøstyrelsen

• Anbefalinger om brug af TCO ved offentlige indkøb

• Prisen for Cirkulære Indkøb

• Økonomisk beregningsmodel, der udregner de samlede 
udgifter ved købet af et produkt i brugsfasen over hele 
produktets levetid

• Klima- og miljøomkostninger kan blive synliggjort

• Produkter af høj kvalitet bliver mere konkurrencedygtige

• TCO er – som så meget andet – et organisationsprojekt 



Eksisterende TCO-værktøjer
u Computere

u Skærme

u Multifunktionsmaskiner (kopi og print)

u Mindre netværksudstyr

u Større netværksudstyr

u Servere

u Storage udstyr

u UPS (Uninterruptible Power Supply)

u Projektorer

u Selvbetjeningsmaskiner (herunder 
kaffemaskiner)

u Belysning

u Køle/fryseskabe

u Transport 

u Vaskemaskiner (husholdning og 
professionelle)

u Opvaskemaskiner (Husholdning og 
professionelle)

u Køle- og kølefryseskabe af husholdningstypen

u Kondensatorenheder til kølerum

u Blæstkølere- og frysere

u Ovne (husholdningstyper og professionelle)

Miljøstyrelsen tilbyder gratis online TCO kurser
• 20. september 2022 kl. 9.30 - 12.00
• 13. oktober 2022 kl. 9.30 - 12.00
• 2. november 2022 kl. 9.30 - 12.00



Samarbejde med SKI

v Samarbejdsaftale mellem SKI og POGI betyder, at POGI’s grønne 
krav indarbejdes i de relevante rammeaftaler i SKI’s portefølje. 

v Dette betyder dog ikke, at man automatisk lever op til POGI’s krav 
ved tilslutning til SKI’s aftaler. Ofte vil det både være muligt at 
købe produkter der er POGI-compliant og produkter der ikke er 
POGI-compliant på den samme aftale.

v SKI’s filtreringssystem gør det muligt at fremsøge de produkter, der 
lever op til POGI’s krav.

v SKI er i øvrigt ofte en samarbejdspartner i forbindelse med 
revidering af indkøbsmål, ligesom POGI i nogle tilfælde inddrages i 
SKI’s udbudsforberedelser med henblik på sparring om grønne tiltag.



Årskonference den 24. november i 
København
• Bæredygtige produkter – den nye norm i EU

• Produkter skal kunne repareres og have en længere levetid: 
Med Europa-Kommissionens Ecodesign for Sustainable Products 
Regulation (ESPR)

• Genbrugte i en krisetid hos Gladsaxe Kommune
• Genanvendelse af engangsprodukter
• Overrækkelse af prisen ”Verdens Bedste Indkøber”
• Grøn adfærd begrænser forbruget
• ’Innovationsklausuler’ eller ’PEF varedeklarationer’
• Social lunch og markedsplads

Læs mere og tilmeld dig på: 
https://denansvarligeindkober.dk/aarskonferencer

https://denansvarligeindkober.dk/aarskonferencer


Hvis du vil vide mere:
Den Ansvarlige Indkøber.dk 
u Forum for Bæredygtige Indkøb: https://denansvarligeindkober.dk/forum

u LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/forum-for-bæredygtige-indkøb

u Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) https://denansvarligeindkober.dk/pogi

u Hvis din organisation er POGI medlem, kan du videndele og stille spørgsmål om specifikke 
udbud til andre POGI medlemmer i den lukkede LinkedIn gruppe: 
https://www.linkedin.com/groups/12494302/

u Den ansvarlige indkøber + TCO værktøjer: www.csr-indkob.dk

u Miljøstyrelsen: www.mst.dk/grønneindkøb

u Prisen for Cirkulære Indkøb, analyse: 
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/prisen-for-cirkulaere-
indkoeb/

u Anbefalinger om brug af TCO (totaløkonomi) ved offentlige indkøb 
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/anbefalinger-om-brug-af-
tco-totaloekonomi-ved-offentlige-indkoeb/

ALLE ARRANGEMENTER MV. 
BLIVER DELT HER. 

https://denansvarligeindkober.dk/forum
https://www.linkedin.com/company/forum-for-b%C3%A6redygtige-indk%C3%B8b
https://denansvarligeindkober.dk/pogi
https://www.linkedin.com/groups/12494302/
http://www.csr-indkob.dk/
https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-offentlige-myndigheder/groenne-indkoeb/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/prisen-for-cirkulaere-indkoeb/
https://mst.dk/service/publikationer/publikationsarkiv/2020/jun/anbefalinger-om-brug-af-tco-totaloekonomi-ved-offentlige-indkoeb/


Tak for i dag!

Sekretariatet står altid til rådighed til at svare på 
spørgsmål om grønne indkøb:

www.denansvarligeindkober.dk

ansvarligeindkob@mst.dk

http://www.denansvarligeindkober.dk/
mailto:ansvarligeindkob@mst.dk

