
|  1

GUIDE
INDDRAGELSE AF KLIMA- 
OG MILJØHENSYN I UDBUD
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Guiden er inddelt i afsnit alt efter, hvor i udbudsprocessen ordregiver befinder sig. 
Inddelingen er kronologisk i forhold til udbudsprocessens gang og er illustreret her:
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landene til at fremlægge nationale reduktionsbidrag. EU har på vegne af Danmark 
og de øvrige medlemslande fremlagt ét samlet reduktionsbidrag.

I december 2019 vedtog Folketinget en dansk klimalov, der gør klimamålet på 70 
procent reduktion af drivhusgasser i 2030, sammenlignet med niveauet i 1990,  til 

dansk lov. Det be-
tyder, at den til en-
hver tid siddende 
regering og klima-
minister vil være 
forpligtet til at 
arbejde for virke-
liggørelsen af kli-
malovens mål. Fra 
både privat og det 
offentliges side vil 

der derfor forventeligt være en stigende interesse for, hvordan vi kan bidrage til at 
reducere Danmarks Co2-udledning og samtidig skabe økonomisk vækst.

Senest har den danske regering i oktober 2020 fremlagt en samlet strategi for, 
hvordan den offentlige sektors indkøb kan bidrage til at gøre Danmark grønnere. 
Strategien følger tre spor, der samlet skal bidrag til en markant reduktion af det of-
fentlige indkøbs klimaaftryk: 1) et implementeringsspor (”Grøn handling nu”) med 
initiativer, der skaber handling nu og her, 2) et udviklingsspor (”Langsigtet grøn 
udvikling”), der fordrer grøn udvikling frem mod 2030, og 3) et videnspor (”Grøn 
viden og  værktøjer”), der skal sikre, at vi har den fornødne viden samt værktøjer til 
at følge op på den grønne udvikling.

Alle offentlige myndigheder har i dag et klart incitament til at tænke miljø- og klima-
hensyn ind i forbindelse med myndighedens indkøb og forbrug, hvor bæredygtighed, 
og ikke mindst den grønne omstilling, er mere relevant end nogensinde. Hvordan 
dette konkret gribes an i praksis, er dog ofte en udfordring for de indkøbsansvar-
lige hos myndighederne. Selv om der i dag findes mange rapporter, grønbøger og 
vejledninger om grøn-
ne offentlige indkøb, 
og det fremgår også 
af udbudsloven, at 
der kan lægges vægt 
på miljøforhold med 
videre i forbindelse 
med udbud af offent-
lige kontrakter, mang-
ler der konkrete anbe-
falinger til, hvornår og 
hvordan grønne hensyn inkorporeres i udbudsprocesser, herunder hvilke overvejel-
ser ordregiver bør gøre sig i forhold hertil i de enkelte faser af et indkøb. 

Verdens stats- og regeringsledere vedtog i september 2015 FN’s 2030-dagsorden 
for bæredygtig udvikling, herunder de 17 verdensmål for bæredygtig udvikling.1 
Verdensmålene indeholder et klart fokus på klimaet, blandt andet med konkrete 
mål om ”Ansvarligt forbrug og produktion” og en ”Klimaindsats”. På den baggrund 
har den danske regering udarbejdet en klimahandlingsplan.

På COP21 i Paris i december 2015 indgik de 196 medlemslande i FN’s klimakon-
vention endvidere en juridisk bindende klimaaftale, Parisaftalen, som forpligtede 

INDLEDNING | TÆNK KLIMA OG MILJØ IND

1 Verdensmålene kan ses på: https://www.verdensmaalene.dk/fakta/verdensmaalene

2 Hent publikationen på: https://fm.dk/udgivelser/2020/oktober/groenne-indkoeb-for-en-groen- 
fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb/

https://fm.dk/udgivelser/2020/oktober/groenne-indkoeb-for-en-groen-fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb/
https://fm.dk/udgivelser/2020/oktober/groenne-indkoeb-for-en-groen-fremtid-strategi-for-groenne-offentlige-indkoeb/


|  4

Stadig flere ordregivere vil gerne indarbejde miljø- og klimahensyn i deres udbud, 
uanset om der er tale om statslige myndigheder, kommuner eller offentligretlige or-
ganer med videre. Det er imidlertid vores erfaring, at det ofte er svært at indtænke 
miljø-og klimahensyn i udbudsprocessen, ligesom det kan være vanskeligt at få om-
sat de mange muligheder og hensyn til konkrete krav og kriterier i det enkelte udbud.

Vi har derfor udviklet denne guide som en overskuelig og let tilgængelig gennem-
gang og inspiration til, hvordan ordregiver kan inddrage bæredygtighedshensyn 
– konkret i form af miljø- og klimahensyn – i alle faser af udbudsprocessen. In-
tentionen er på en enkel måde at synlig- og overskueliggøre, hvordan ordregiver 
kan indtænke miljø- og klimahensyn i sine indkøb fra tidspunktet for de indledende 
overvejelser angående et kommende indkøb, gennem hele udbudsprocessen og til 
den indgåede kontrakt. 

Guiden er ikke en udtømmende redegørelse for udbudsreglerne og de nærmere 
procedureregler for gennemførelse af udbud. Fokus er at opstille en række enkle 
retningslinjer for, hvornår og hvordan der kan indtænkes miljø- og klimahensyn, 
at vise hvilke overvejelser det er relevant at gøre sig i den forbindelse, samt give 
inspiration til hvordan kravene kan formuleres. I det omfang det er relevant, er der 
indsat links og henvisninger til relevante værktøjer udarbejdet af EU-Kommissionen 
med flere samt andre steder, hvor der kan hentes yderligere inspiration og viden. 

Ved at opstille direkte anvendelige retningslinjer og gode råd for processen, er 
det forhåbningen, at vi kan hjælpe offentlige indkøbere med at omsætte den store 
mængde information på området til konkrete udbud og tage første skridt i retning 
af at gennemføre grønne indkøb. Hvis man søger mere udtømmende rådgivning om 
spørgsmålet eller udbudsreglerne som sådan, anbefaler vi, at man søger konkret 
rådgivning i tilknytning til de enkelte udbud. 

Dertil kommer, at inddragelse af klimahensyn i udbud ofte vil kræve en teknisk og 
faglig indsigt i den udbudte ydelse og markedet. Selve udformningen af krav og 
særligt tekniske krav vil derfor afhænge af input fra tekniske rådgivere eller andre 
rådgivere med det fornødne faglige kendskab. Sådanne tekniske rådgivere bør der-
for også inddrages så tidligt som muligt i tilrettelæggelsen af udbudsprocessen. 

DET ER VÆRD AT BEMÆRKE, 
AT BÆREDYGTIGHEDSHENSYN 
GENERELT OMFATTER ANDET OG 
MERE END MILJØ- OG KLIMAHENSYN
 
MANGE AF DE OVERVEJELSER, 
SOM ER AFSPEJLET I DENNE 
GUIDE, GØR SIG OGSÅ GÆLDENDE, 
NÅR MAN SKAL INDDRAGE ØVRIGE 
BÆREDYGTIGHEDSHENSYN 
I UDBUDSPROCESSEN



|  5

Grønkøbing Kommune har behov for at indgå en sam-
let aftale om levering af fødevarer til de af kommunens 
institutioner, som tilbereder mad i eget køkken og som 
har et indkøbsbehov over kr. 1.300 pr. leverance. Kom-
munen har netop vedtaget en grøn indkøbspolitik med  
målsætning om at bidrage positivt til bæredygtig udvik-
ling som udtrykt i FN’s verdensmål. I den forbindelse 
er det besluttet blandt andet at have særligt fokus på 
FN’s verdensmål 12 ’Ansvarligt forbrug og produktion’ 
og verdensmål 13 ’Klimaindsats’ samt verdensmål 14 
’Livet i havet’. Kommunen har derfor som overordnet 
strategi valgt så vidt muligt at indarbejde klima- og mil-
jømæssige krav til leverandører og produkter i forbin-
delse med kommunens udbud.  

Uden et indgående kendskab til, hvad der konkret udbydes og de relevante tek-
niske/faglige krav knyttet hertil, er det ikke muligt at angive mere præcist, hvilke 
konkrete overvejelser og hensyn som ordregiver kan og bør inddrage i forbindelse 
med indarbejdelsen af klima- og miljøhensyn i et udbud.  

Vi vil dog gerne give konkrete eksempler i guiden, i det omfang det er muligt, og 
vi har derfor igennem hele guiden suppleret de overordnede betragtninger med 
en fiktiv case. Hvert afsnit afsluttes således med et forslag til, hvordan miljø- og 
klimahensyn konkret vil kunne inddrages i den pågældende fase af udbuddet med 
udgangspunkt i casen. De angivne forslag, herunder de beskrevne krav og kriterier, 
er ikke udtømmende og har primært til formål på lidt forenklet vis at eksemplificere 
og inspirere til, hvordan de beskrevne retningslinjer kan omsættes konkret i forbin-
delse med et udbud. De i casen anførte forslag til krav og kriterier udgør således 
ikke juridisk rådgivning, og der bør altid søges udbudsfaglig og teknisk bistand ved 
udarbejdelse af konkrete krav og kriterier for et specifikt udbud. 

CASE | GRØNKØBING KOMMUNE CASE | PRÆSENTATION  
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Grønkøbing Kommune har ikke tidligere udbudt føde-
vareaftaler med inddragelse af bæredygtige hensyn og 
har ikke et indgående kendskab til, hvilke krav marke-
det kan leve op til, herunder hvilken betydning krav om 
specifikke mærker med videre vil have for konkurren-
cesituationen og prisen. Medarbejdere fra kommunens 
køkkener har for at understøtte kommunens ambition 
om at bidrage positivt til bæredygtig udvikling været 
på kursus, hvor de er blevet undervist i økologi, reduk-
tion af madspild samt i at mindske brugen af kød, men 
kommunen har derudover ikke selv fagfolk med den 
fornødne ekspertise i indkøb af fødevarer, der lever op 
til særlige miljø- og klimahensyn. 

For at inddrage både brugere, fagligt kendskab og er-
faring har Grønkøbing Kommune indledningsvist ned-
sat en brugergruppe bestående af repræsentanter fra 
køkkener i kommunens forskellige institutionstyper 
og fra kommunens indkøbsafdeling. Brugergruppens 
arbejde understøttes af en konsulent med fødevare-
faglig baggrund. Brugergruppen fastlægger i fælles-
skab de overordnede krav og ønsker til sortimentet 
og servicen på den kommende fødevareaftale og gi-
ver også input til, hvilke krav og kriterier, de vurderer, 
kan være relevante at overveje til indfrielse af målene 
i kommunens nye indkøbspolitik.  

CASE | PRÆSENTATION fortsat
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Vores anbefaling er, at ordregiver som det første altid forholder sig til, hvilke over-
ordnede klima- og miljøhensyn der ønskes varetaget i forbindelse med ordregivers 
indkøb enten generelt eller for det konkrete indkøb, herunder hvordan de passer ind 
i forhold til andre bæredygtighedshensyn, som ordregiver ønsker at fremme. Det er 
ikke afgørende, hvordan dette konkret udmøntes i forhold til en egentlig strategi. 
Det væsentlige er blot, at ordregiver gør sig overvejelserne inden et konkret udbud. 
På den måde sikres det, at klima- og miljøhensyn tænkes ind allerede fra starten 
af udbudsprocessen, ligesom det bliver muligt for ordregiver på et tidligt tidspunkt 
at identificere behov for eventuelt at inddrage teknisk bistand til vurdering af de 
udbudte løsninger, herunder udformning af kravspecifikationen med videre.

Hvis ordregiver har skabt klarhed over, hvilke klima- og miljøhensyn ordregiver øn-
sker at varetage i sit indkøb, og dette sker, allerede når forberedelsen af det konkre-
te indkøb igangsættes, er der også en langt større sandsynlighed for, at kriterierne 
kan inddrages på en saglig måde i udbudsprocessen, herunder at markedet rent 
faktisk kan tilbyde en sådan løsning. 

2 | LAV EN STRATEGI FOR GRØNNE INDKØB

HVAD ER 
BÆREDYG-
TIGHED
FOR OS? 

HVAD GØR 
VI I DAG, 
OG HVAD 
ER VORES 
AFTRYK? 

HVOR KAN VI 
FORBEDRE OS? 

HVOR VIL VI 
GERNE HEN?

SAMLE 
INPUT 
OG LAVE 
HEAT-MAP

LAV EN 
STRATEGI
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VORES ANBEFALING ER, AT ORDREGIVER ALTID SOM 
DET FØRSTE FORHOLDER SIG TIL, HVILKE OVERORDNEDE 
KLIMA- OG MILJØHENSYN DER ØNSKES VARETAGET
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Efter udbudslovens § 39 kan ordregiver, inden der iværksættes en udbudsprocedure, gennem-
føre markedsundersøgelser med henblik på at udforme udbuddet og informere økonomiske 
aktører om ordregivers udbudsplaner og krav i forbindelse med udbuddet. Ordregiver kan i den 
forbindelse have dialog med og modtage rådgivning fra økonomiske aktører. 

Udbudsloven indeholder ikke strenge regler om, hvordan en markedsdialog skal gennemføres. 
Det står derfor i høj grad ordregiver frit, hvordan dialogen tilrettelægges. Markedsdialogen kan 
således være både mundtlig og skriftlig, ligesom den kan foregå med én eller flere aktører. Det 
afgørende er, at den gennemføres, så både ligebehandlings- og gennemsigtighedsprincippet 
overholdes. Hvad og hvor meget, ordregiver vil drøfte med markedet, er også frit, og det kan 
variere fra enkelte spørgsmål til egentlig dialog på baggrund af et udkast til udbudsmateriale. 

Erfaringer fra udbud af eksempelvis arbejdsbeklædning har vist, at forudgående dialog med 
markedet kan bidrage til at belyse blandt andet muligheder for at optimere logistikken (tilret-
telæggelse af leverancer, så frekvensen kan nedbringes) samt identificere mulighederne for 
genbrug af udtjent arbejdsbeklædning inden for andre dele af ordregivers organisation.

3 | GENNEMFØR MARKEDSDIALOG
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• Der er behov for at afdække de dele af forsyningskæden, 
som har størst potentiale til at reducere miljøbelastningen.

• Der er behov for at få indblik i forsyningskæden, herunder 
om der meningsfyldt kan stilles krav i forhold til produk-
tion, distribution, levering og bortskaffelse/genbrug, som 
kan medvirke til at mindske miljøbelastningen og eventu-
elle omkostninger.

• Der er ønske om at orientere markedet om et kommende 
udbud på et tidligt tidspunkt med henblik på at give marke-
det incitament til at påbegynde udvikling af løsninger, efter-
levelse af krav med videre. Det anbefales i denne situation, 
at der offentliggøres en forhåndsmeddelelse, så oplysnin-
gerne kommer så bredt ud til markedet som muligt.

• På tilsvarende vis kan markedsdialogen benyttes mere ge-
nerelt til at orientere markedet om ordregivers grønne ind-
købsstrategi og de påtænkte indkøb for en længere periode.

Vores anbefaling er, at ordregiver altid overvejer, om en forudgående markedsdialog kan skabe 
værdi for udbudsprocessen og i forhold til klima- og miljøhensyn, særligt hvis:

• Ordregiver har behov for at opnå bedre kendskab til, 
hvad markedet kan levere/hvilke tekniske krav til miljø-
rigtige løsninger markedet vil kunne honorere, herunder 
tilgængeligheden af mindre miljøbelastende alternativer, 
omkostningerne herved og de potentielle praktiske konse-
kvenser knyttet til brugen af disse alternativer.

• Der er behov for at teste, hvordan markedet vil reagere 
på krav om særlige miljømærker, herunder hvilken effekt 
dette må forventes at få på prisen og feltet af potentielle 
leverandører.

• Der er behov for at drøfte relevante samarbejdsmuligheder 
med henblik på at optimere forbrug og miljøvenlig produkt-
udvikling i kontraktperioden. 

• Der er behov for at opnå bedre kendskab til relevante  
miljømærker, certificeringer og standarder for et specifikt 
indkøb, som kan benyttes til at sikre overholdelse af  
ønskede krav til miljøforhold.

HVORNÅR BØR EN FORUDGÅENDE MARKEDSDIALOG GENNEMFØRES? 
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• Begynd i god tid, så der er tid til at gennemføre markedsdialogen  
og indarbejde input fra markedet i udbudsdesignet. Det betaler  
sig i forhold til den videre proces. 

• Identificer allerede fra starten, hvad I ønsker at få ud af dialogen,  
og forbered de spørgsmål, som I ønsker input fra markedet på.  

• Involver relevante teknikere, inden I går i gang. 

• Overvej, om der kan være værdi i at inddrage slutbrugere og/eller 
(interne/eksterne) fagpersoner med miljøfaglig viden eller anden eks-
pertbistand i dialogen til afklaring af muligheder og begrænsninger. 

• Vælg den dialogform, der passer bedst i forhold til markedets og det 
udbudtes karakteristika, jeres egne behov og ressourcer, samt den tid, 
som er til rådighed for dialogen. 

GODE RÅD TIL GENNEMFØRELSEN 
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GODE RÅD TIL GENNEMFØRELSEN ANBEFALINGER TIL DEN GODE DIALOG

• Åbne spørgsmål/stort behov for input om alternative løsninger med videre og begrænset viden om markedet  
taler for en mundtlig dialog i form af møder med en række udvalgte leverandører. 

• Lukkede spørgsmål og en god indsigt i markedet og produktet hos ordregiver taler for en skriftlig dialog,  
eventuelt som en onlinedialog.

• Identificer den annonceringsform for markedsdialogen, som er bedst egnet.   

• Overvej, om det kan skabe værdi at sende (dele af) udbudsmaterialet i høring, eventuelt som andet led i en  
markedsdialog. Eksempelvis kan I bede om de potentielle leverandørers bemærkninger til miljørelaterede  
tildelingskriterier eller egnethedskrav, som I overvejer at benytte.

• Overvej, om en indledende markedsdialog med udvalgte leverandører bør efterfølges af en bredere høring af  
markedet i forhold til særligt udvalgte og væsentlige emner. 

• Det anbefales, at I laver et kort internt notat om gennemførelsen af markedsdialogen, de spørgsmål, der er  
stillet, hvem der har deltaget i dialogen, og de primære input, som dialogen har resulteret i. Dette notat tjener som 
dokumentation for gennemførelsen af markedsdialogen men vil også være et nyttigt værktøj til at sikre,  
at input fra dialogen samles og systematiseres til brug for det videre arbejde med udbudsmaterialet.   

Hvilken dialogform, der er bedst egnet, afgøres blandt andet af de konkrete spørgsmål, 
I ønsker at drøfte, og af jeres viden om markedet og produktet: 
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CASE | MARKEDSDIALOG

Grønkøbing Kommune  har ikke tidligere gen-
nemført udbud af fødevarer med inddragelse af 
bæredygtighedshensyn og har ikke tilstrække-
lig viden om, hvilke krav det vil være relevant 
at stille, eller hvordan markedet vil reagere på 
de krav, som kommunens brugergrupper har 
foreslået. Kommunen vælger derfor at igang-
sætte en markedsdialog med potentielle leve-
randører og udvælger seks leverandører, som 
inviteres til at deltage i dialogen. 

De potentielle leverandører er udvalgt, så de er 
repræsentative for leverandørbilledet på mar-
kedet. Som led i markedsdialogen udsender 
kommunen et spørgeskema til de seks udvalg-
te leverandører og beder dem svare på følgen-
de spørgsmål, herunder at indikere virkningen 
heraf på konkurrencefeltet og prisen:

• Vil markedet kunne honorere et krav om, at 90 % af sortimentet skal 
være økologisk, herunder mærket med det røde Ø-mærke, EU’s økolo-
gimærke eller tilsvarende?

• Vil markedet i forhold til fiskeprodukter kunne honorere et krav om 
MSC/ASC-mærkning eller tilsvarende? 

• Vil markedet kunne honorere et krav om, at 70 % af den anvendte em-
ballage skal være genbrugsemballage samt krav om dokumenteret kor-
rekt affaldssortering og håndtering heraf?

• Hvilke muligheder ser markedet for optimering af logistik ved levering 
til kommunen med henblik på nedbringelse af CO2-udledning?

• Vil adgangen til at tilbyde forskellige priser for nærmere angivne føde-
varer afhængigt af, om de pågældende fødevarer er i sæson eller ej, 
kunne fremme, at fødevarer produceres og indkøbes lokalt i større om-
fang, så miljøbelastningen fra transport reduceres?

• I hvilken grad vil opdeling af rammeaftalen i delaftaler med mere snæ-
vert afgrænset sortiment kunne medvirke til, at også eventuelle lokale 
leverandører vil kunne afgive tilbud?
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Hvilken udbudsform, I bør vælge, påvirkes også af, hvilke ønsker og behov I har i forhold 
til inddragelsen af miljøhensyn. Den overordnede proces kan skitseres som følger:

4 | VÆLG UDBUDSFORM

Ønskes mange bud på løsningen af 
opgaven, herunder på miljø- og klima-
venlige løsninger, og er der kapacitet 
til at behandle et potientielt højt antal 

NEJ

NEJ

NEJ

JA

JA

JA

Kan alle miljø- og klimarelaterede krav 
i udbudsmaterialet fastlægges endeligt 
uden dialog med tilbudsgiverne?

Overvej at benytte udbud med 
forhandling, konkurrencepræget 
dialog eller innovationspartnerskab.

Overvej begrænset udbud uden 
inddragelse af miljø- og klimaforhold 
ved vurderingen af egnethed;
men alene ved tildelingen.

Overvej begrænset udbud, hvor miljø- 
og klimaforhold tænkes ind i krav til 
egnethed (og eventuelt ved tildelingen).

Er der et ønske om at kunne vurdere den miljø-
tekniske kapacitet i en tidlig fase i forbindelse 
med begrænsning af antallet af aktører, der vil 
blive indbudt til at afgive tilbud?

Overvej offentligt udbud, hvor miljø- 
og klimaforhold tænkes ind i krav til 
egnethed og/eller ved tildelingen.
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DE FLEKSIBLE UDBUDSFORMER

”De fleksible udbudsformer” er en betegnelse for de tre forskellige udbudsformer ”udbud med 
forhandling”, ”konkurrencepræget dialog” og ”innovationspartnerskab”.

De fleksible udbudsformer er særligt anvendelige, hvor ordregiver skal indkøbe en ydelse, et produkt eller et 
byggeri, hvortil specifikationerne ikke kan fastlægges uden dialog med markedet, herunder fordi der er be-
hov for innovative og/eller særligt tilpassede løsninger. Disse udbudsformer kan derfor ofte give god mening 
at anvende i forbindelse med indkøb, hvor man ønsker at inddrage krav om klima- og miljøhensyn, herunder 
når ordregiver har behov for at ”trykteste” markedet for at afdække, om de i udbudsmaterialet stillede krav 
kan opfyldes, hvad det i givet fald vil koste, og om der eventuelt findes billigere/bedre alternative løsnin-
ger på markedet. Brugen af de fleksible udbudsformer kan med fordel kombineres med en forudgående 
markedsdialog, således at forhandlingstemaer med videre fastlægges i lyset af input fra markedsdialogen.   

De fleksible udbudsformer giver mulighed for at få ”det gode købmandskab” i centrum, da udbudsfor-
merne åbner for at trække på tilbudsgivernes faglige ekspertise. Inddragelsen af klima- og miljøhen-
syn kan derved styrkes gennem anvendelse af de fleksible udbudsformer, idet tilbudsgivernes bud på 
løsninger kan inddrages under processen, idet tilbudsgiverne dermed kommer med input til, hvordan 
hensynene konkret kan varetages. 

De fleksible udbudsformer indeholder, i modsætning til de traditionelle udbudsformer, en faseopdeling 
af udbuddet, så tilbudsgiverne først afgiver et indledende tilbud henholdsvis dialogoplæg, der efter 
forhandling henholdsvis dialog kan give anledning til tilpasninger af udbudsmaterialet inden for de 
udbudsretlige rammer herfor, og først dernæst afgiver tilbudsgiverne endelige tilbud. 

Innovationspartnerskaber anvendes primært, hvor der ønskes udviklet en innovativ vare, en tjeneste-
ydelse eller et bygge- og anlægsarbejde, som ikke allerede er tilgængelig på markedet. Udbudsformen 
er alene anvendt i begrænset omfang i Danmark.

Den største forskel mellem de oftere anvendte fleksible udbudsformer: udbud med forhandling og 
konkurrencepræget dialog, er, at ordregiver i et udbud med forhandling har mulighed for at slå til på 
baggrund af det indledende tilbud, såfremt man har forbeholdt sig retten hertil, mens dette ikke er 
tilfældet for konkurrencepræget dialog, hvor tilbudsgiverne indledningsvis kun udarbejder et dialog- 
oplæg. Til gengæld indebærer konkurrencepræget dialog en endnu bredere mulighed for dialog med 
tilbudsgiverne, herunder en slutforhandling af det endelige tilbud.

• Ikke adgang til at tildele en kontrakt på grundlag af 
dialogoplæg – først når dialogen er erklæret afsluttet.

• Adgang til at faseopdele dialogforløbet med henblik 
på at begrænse antallet af løsninger, men antallet af 
deltagere kan ikke begrænses.

• Ordregivers ”behov og krav” skal fastsættes i udbuds-
materialet (formentlig videre ramme til at foretage 
ændringer end i udbud med forhandling).

• Ordregiver skal tildele kontrakten på grundlag  
af tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris  
og kvalitet.

• Muligt at slutforhandle.

• Adgang til at tildele en kontrakt på grundlag af det ind-
ledende tilbud, hvis ordregiver har forbeholdt sig dette.

• Adgang til at faseopdele forhandlingerne og som led 
heri begrænse antallet af tilbud, der skal forhandles 
om (= tilbudsgivere at forhandle med).

• Udbuddets ”genstand” skal fastsættes i udbuds- 
materialet.

• Ordregiver skal tildele kontrakten på grundlag af et  
af de tildelingskriterier, der er nævnt i § 162 – økono-
misk mest fordelagtige tilbud på grundlag af 1) pris,  
2) omkostninger eller 3) bedste forhold mellem pris  
og kvalitet. Dvs. at der kan konkurreres alene på pris.

• Forbud mod slutforhandling. 

UDBUD MED FORHANDLING

KONKURRENCEPRÆGET DIALOG
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Grønkøbing Kommune har nu gennemført markedsdialogen og 
har fået input fra markedet på de rejste spørgsmål. Markeds-
dialogen har vist, at et krav om 90 % økologisk sortiment for 
nogle leverandører er for højt, men at leverandørerne gene-
relt kan honorere et krav om MSC/ASC-mærkning af fiskepro-
dukter, og tilsvarende at et krav om 70 % genbrugsemballage 
samt sortering og håndtering af affald generelt kan honoreres 
af markedet uden en væsentlig prismæssig effekt. 

Markedsdialogen viste også, at adgangen til at afgive forskelli-
ge priser for udvalgte produkter, afhængigt af om de er i sæson 
lokalt, kan fremme lokal produktion og indkøb og dermed med-
virke til at reducere transportbehovet og den deraf følgende 
CO2-udledning. Tilsvarende viste markedsdialogen, at en op-
deling af udbuddet på delaftaler omfattende visse mere snæ-
vert afgrænsede fødevaregrupper ligeledes kan åbne markedet 
for lokale/mindre leverandører på visse fødevaregrupper.  I for-
hold til muligheden for at optimere logistikken havde markedet 

mange gode og nytænkende input, herunder at mere fleksible 
leveringsfrister kan åbne op for, at markedet i langt højere grad 
kan tilrettelægge kørslen, således at flere leverancer sker med 
samme bil, og ruten kan optimeres, så det samlede kørselsbe-
hov reduceres. Endelig viste markedsdialogen, at en del leve-
randører på markedet allerede råder over biler, der overholder 
euronorm 6 eller tilsvarende, eller overvejer at anskaffe sådan-
ne, mens det ikke i øvrigt er problematisk at stille som krav, at 
kørsel under rammeaftalen som minimum skal ske med biler, 
der overholder euronorm 5 eller tilsvarende. 

Kommunens indkøbere vurderer på baggrund af markedsdia-
logen, at de har fået et fornødent grundlag til selv at kunne 
fastlægge krav og specifikationer tilstrækkeligt præcis og fyl-
destgørende. Kommunens indkøbere mener derfor ikke, at an-
vendelsen af en fleksibel udbudsform vil bidrage med yderli-
gere afklaring af krav eller konkret åbne op for mere innovation 
i opgaveløsningen. 

CASE | VALG AF UDBUDSFORM
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På den baggrund besluttes det at gennemføre udbuddet som 
et begrænset udbud. Indkøberne er dog meget i tvivl om, hvor-
vidt udbuddet bør ske ved delaftaler. På den ene side ønsker 
man at åbne op for mindre og eventuelt lokale leverandører 
ved at udbyde flere delaftaler, men samtidig må man erkende, 
at der vil være væsentligt forøgede administrative omkostnin-
ger og udfordringer med en sådan løsning. 

Ud fra en afvejning af de forøgede omkostninger ved admini-
strationen af delaftaler med flere leverandører med potentielt 
forskellige bestillingssystemer med videre, samt henset til at 
en samlet rammeaftale endvidere vurderes at ville give mulig-
hed for bedre priser grundet stordriftsfordele hos leverandøren, 
beslutter kommunens indkøbere ikke at opdele rammeaftalen 
i delaftaler. Der gives dog adgang til, at tilbudsgiverne kan til-
byde priser for udvalgte produkter, som differentieres, alt efter 
om produktet er i sæson lokalt eller ej. Herved håber kommu-
nens indkøbere at give tilbudsgiverne incitament til at indkøbe 

de pågældende produkter lokalt, når disse er i sæson, og derved 
medvirke til at reducere den samlede CO2-udledning knyttet 
til distributionen af de pågældende produkter. På baggrund af 
kommunens historiske forbrug samt forventninger til det frem-
adrettede indkøb af de pågældende produkter estimerer indkø-
berne det forventede forbrug af de udvalgte produkter i ramme-
aftalens løbetid, henholdsvis i den periode hvor produkterne er i 
sæson samt i resten af året. Det forventede forbrug på de øvrige 
produkter i sortimentet estimeres ligeledes.       

CASE | VALG AF UDBUDSFORM fortsat
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UDBUDSLOVENS KRAV
Udbudsloven indeholder en række obligatoriske og frivillige udelukkelsesgrunde. Er en virksom-
hed omfattet af en obligatorisk udelukkelsesgrund eller en frivillig udelukkelsesgrund, som er 
tilvalgt for et konkret udbud, skal den pågældende udelukkes fra udbudsproceduren.  

I relation til miljøforhold vil overtrædelser af miljølovgivning eller anden kvalificerende adfærd 
efter en konkret vurdering kunne føre til udelukkelse på baggrund af disse tre frivillige udeluk-
kelsesgrunde, såfremt disse er anført i udbudsbekendtgørelsen for udbuddet:

5 | INDDRAG MILJØ- OG KLIMAHENSYN 
      VED UDELUKKELSESGRUNDENE

FRIVILLIG UDELUKKELSESGRUND EFTER 
UDBUDSLOVENS § 137, STK. 1, NR. 1 
Ordregiver kan vælge, at en virksomhed skal udelukkes fra del-
tagelse i en udbudsprocedure, hvis det kan påvises, at virksom-
heden har tilsidesat gældende forpligtelser inden for det miljø-, 
social- eller arbejdsretlige område i henhold til EU-retten, nati-
onal lovgivning, kollektive aftaler eller de miljø-, social- eller ar-
bejdsretlige forpligtelser.

Det er ordregiver, som skal løfte bevisbyrden, men efter om-
stændighederne kan det være tilstrækkeligt med for eksempel 
en endelig dom for forholdet, et vedtaget bødeforlæg, et påbud, 
syn og skøn, eller tidligere erfaringer. Udelukkelse på baggrund 
af § 137, stk. 1, nr. 1, kan kun ske på baggrund af overtrædelser 
af en vis væsentlighed. 

FRIVILLIG UDELUKKELSESGRUND EFTER 
UDBUDSLOVENS § 137, STK. 1, NR. 3 OG 5 
Ordregiver kan også vælge, at en virksomhed udelukkes fra del-
tagelse i en udbudsprocedure, hvis det kan påvises, at virksom-
heden i forbindelse med udøvelsen af sit erhverv har begået   
alvorlige forsømmelser, herunder af miljømæssig karakter, der 
sår tvivl om virksomhedens integritet. 

Endeligt kan det være relevant at vælge, at en virksomhed ude-
lukkes fra deltagelse i en udbudsprocedure, hvis det kan på-
vises, at virksomheden væsentligt har misligholdt en tidligere 
offentlig kontrakt, og misligholdelsen har medført den pågæl-
dende kontrakts ophævelse eller en lignende sanktion. En virk-
somhed, som tidligere har misligholdt for eksempel miljømæs-
sige forpligtelser i en offentlig kontrakt i en sådan grad, at dette 
har ført til kontraktens ophævelse, vil således efter omstændig-
hederne skulle udelukkes fra udbudsprocessen på baggrund af 
denne udelukkelsesgrund. 

Også for disse to frivillige udelukkelsesgrunde gælder det, at 
ordregiver skal kunne påvise, at virksomheden er omfattet af 
den pågældende udelukkelsesgrund. 

SELF-CLEANING 

Selv om en virksomhed er omfattet af én af 
udelukkelsesgrundene – uanset om obligato-
risk eller frivillig – kan en ordregiver ikke ude-
lukke virksomheden, hvis virksomheden kan 
dokumentere sin pålidelighed, jf. udbudslo-
vens § 138, stk. 1. Bestemmelsen giver såle-
des virksomheden mulighed for at foretage en 
såkaldt ”self-cleaning”, som, hvis denne kan 
dokumenteres tilstrækkeligt, afskærer ordre-
giver fra at skride til udelukkelse.
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Grønkøbing Kommune har ikke kendskab til, at der på området for levering af føde-
varer er fortilfælde, hvor leverandører har misligholdt aftaler som følge af tilside-
sættelse af miljømæssige krav og vilkår med videre eller har begået handlinger, som 
kan rejse tvivl om leverandørens integritet, for så vidt angår bæredygtighedshensyn. 
I lyset af kommunens indkøbsstrategi er der dog et ønske om at sende et klart signal 
til markedet om, at bæredygtighed er vigtigt for kommunen, ligesom kommunen ikke 
ønsker at have leverandører, som påviseligt har tilsidesat forpligtelser inden for det 
miljø-, social- eller arbejdsretlige område. Kommunens indkøbere tilvælger derfor 
den frivillige udelukkelsesgrund i udbudslovens §137, stk. 1, nr. 1.

CASE | VALG AF UDELUKKELSESGRUNDE
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EGNETHEDSKRITERIER OG UDVÆLGELSESKRITERIER
Miljø- og klimahensyn kan inddrages i ordregivers minimumskrav til egnethed i 
form af krav til teknisk og faglig formåen, men også i forbindelse med en eventuel 
udvælgelse blandt egnede tilbudsgivere i forbindelse med prækvalifikationen. 

Man stiller minimumskrav til egnethed for at sikre, at tilbudsgiverne har de fornødne 
forudsætninger for at udføre den udbudte kontrakt, herunder at de besidder den nød-
vendige kapacitet i forhold til økonomisk og faglig formåen. Hvis ordregiver vælger at 
anvende minimums krav i udvælgelsen af flere egnede ansøgere, kan kravene selvsagt 
overopfyldes, idet ansøgerne her konkurrerer på, i hvor høj grad kravene opfyldes. Hvis 
minimumskravene derimod alene er fastsat som minimumskrav, så vil en ansøger en-
ten opfylde, eller ikke opfylde, minimumskravene, med den konsekvens at til budsgiver 
må afvises, hvis tilbudsgiver ikke lever op til dem. Sidstnævnte forhold bør ordregiver 
være særligt opmærksom på, idet for høje minimumskrav til egnethed kan medføre, at 
alene et begrænset antal ansøgere vil kunne prækvalificeres.

Udvælgelseskriterierne anvendes til at begrænse antallet af egnede ansøgere og 
anvendes ved alle udbudsformer bortset fra offentlige udbud, i situationer hvor antal-
let af egnede ansøgere overstiger det antal, som ordregiver ønsker at prækvalificere. 
Til forskel fra egnethedskriterierne vurderes ansøgerne ved udvælgelsen på, i hvilken 
grad de opfylder udvælgelseskriterierne. De ansøgere, der vurderes i højeste grad at 
opfylde udvælgelseskriterierne, herunder opstillede egnethedskrav, vil blive opfor-
dret til at afgive tilbud. 

6 | INDDRAG MILJØ- OG KLIMAHENSYN I
     EGNETHEDSVURDERINGEN OG UDVÆLGELSEN

Mens de måder, hvorpå en tilbudsgiver kan godtgøre sin tekniske og faglige formå-
en, er udtømmende oplistet i udbudslovens §§ 143 og 155, er ordregiver mere frit 
stillet i forhold til at fastlægge kriterierne for udvælgelse blandt flere egnede an-
søgere. Udvælgelsen kan således ske på baggrund af de samme kriterier som blev 
anvendt ved vurderingen af egnethed men kan også ske ved inddragelse af andre 
kriterier efter ordregivers valg.  

Fælles for egnethedskravene og udvælgelseskriterierne gælder dog, at de skal være 
ikke-diskriminerende og skal hænge sammen med kontraktens genstand og værdi. 
De krav, der stilles i forbindelse med egnethedsvurderingen og udvælgelsen, skal 
således være relevante i forhold til bedømmelsen af tilbudsgivers evne til at leve-
re under kontrakten. Det vil sige, de skal fastsættes i lyset af de specifikke krav til 
miljø- og klimahensyn, som stilles i kontrakten, samt under hensyn til kontraktens 
værdi og karakteren af de miljømæssige risici knyttet til opfyldelsen af kontrakten. 
Krav, der relaterer sig til ansøgers/tilbudsgivers generelle klimapolitik eller tilsva-
rende, som ikke direkte er afgørende for ansøgers/tilbudsgivers egnethed i forhold 
til opfyldelsen af kontrakten, kan dermed ikke benyttes som egnethedskrav eller ud-
vælgelseskriterier. Det betyder, at ordregiver som udgangspunkt ikke kan kræve, at 
en leverandør har et klimaregnskab eller en klimastrategi for at blive anset for egnet.

DET BØR ALTID ANGIVES TYDELIGT I UDBUDSBEKENDTGØRELSEN, HVILKEN TYPE 
OPLYSNINGER DER ØNSKES FRA ANSØGER/TILBUDSGIVER TIL BELYSNING AF 

OVENSTÅENDE FORHOLD, OG HVORDAN DISSE OPLYSNINGER VIL BLIVE VURDERET 
MED HENBLIK PÅ AT KONSTATERE, OM KRAVENE TIL EGNETHED ER OPFYLDT
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6 | INDDRAG MILJØ- OG KLIMAHENSYN I
     EGNETHEDSVURDERINGEN OG UDVÆLGELSEN

KRAV TIL EGNETHED I FORHOLD TIL 
KLIMA- OG MILJØMÆSSIGE FORHOLD

• Om virksomheden har erfaring med at gennemføre 
lignende kontrakter med fokus på tilsvarende klima- 
og miljøhensyn. 

• Om virksomheden har medarbejdere eller adgang til 
medarbejdere med de uddannelsesmæssige og fagli-
ge kvalifikationer og erfaringer, der vurderes nødven-
dige for at håndtere miljøkrav i kontrakten. 

• Om virksomheden råder over det nødvendige tek-
niske udstyr eller faciliteter til miljøbeskyttelse/at 
mindske Co2 udledningen. 

• Om virksomheden har midler til at sikre kvaliteten 
af kontraktens miljøaspekter, herunder eksempelvis 
adgang til relevante tekniske organer med videre.

• Erfaring og referencer, jf. udbudslovens § 155,  
stk. 1, nr. 1 og 2. 

• Menneskelige og tekniske ressourcer, jf. udbudslovens  
§ 155, stk. 1, nr. 3, 4 og 10.  

• De uddannelsesmæssige og faglige kvalifikationer hos 
medarbejderne, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 7 
(hvis disse ikke vurderes som et tildelingskriterium).

• Miljøledelsessystemer og -ordninger (eksempelvis  
EMAS og ISO 14001), jf. udbudslovens § 155,  
stk. 1, nr. 8, samt § 158.

• Forvaltning af forsyningskæden og eftersporings- 
systemer, jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 5. 

• Produktprøver (ved vareindkøbskontrakter),  
jf. udbudslovens § 155, stk. 1, nr. 11, litra a. 

• Certifikater for overensstemmelsesvurdering  
(ved vareindkøbskontrakter), jf. udbudslovens  
§ 155, stk. 1, nr. 11, litra b. 

Klima- og miljøhensyn kan inddrages på mange 
måder i minimumskravene til teknisk og faglig 
formåen. Afhængigt af kontraktens nærmere 
karakter kan det således være relevant i forbindelse 
med vurderingen af en ansøgers/tilbudsgivers 
egnethed at få belyst blandt andet: 

Disse forhold kan belyses gennem minimumskrav 
til egnethed i forhold til blandt andet:
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I dansk lovgivning er der ikke krav om, at virksomheder skal indføre et miljøledelses-
system.* 

At en virksomhed har implementeret et miljøledelsessystem betyder, at virksomheden:
• har kortlagt sine miljøforhold, 
• har formuleret en miljøpolitik,
• har fastsat miljømål,
• udarbejder handlingsplaner for opnåelse af fastsatte miljømål, og
• løbende evaluerer miljøarbejdet og om nødvendigt foretager justeringer  

af mål og handlingsplaner.

Miljøledelse er dermed en systematisk og dokumenteret måde at håndtere virk-
somhedens miljøforhold på. Virksomheden kan vælge at udvikle sit eget miljøledel-
sessystem – ofte kaldet en ”husmandsmodel” – for på den måde selv at kunne fast-
sætte kravene til systemet. Som minimum skal virksomheden dog foretage løbende 
forbedringer af miljøforholdene. Hvis virksomheden i stedet ønsker en egentlig cer-
tificering, er det muligt at blive registreret under den europæiske miljøledelsesord-
ning EMAS eller certificeret efter den internationale standard ISO 14001, hvorefter 
certificering foretages af et uafhængigt organ, hvis der er tale om et certificerbart 
miljøledelsessystem (ISO 14001), eller verificeres, hvis virksomheden i stedet re-
gistrerer sit system under EMAS.** 

Ordregivere bør gøre sig klart, at krav om miljøledelsessystemer og miljøledelsesstan-
darder knytter sig til, hvordan tilbudsgiver har indrettet sin egen virksomhed i forhold til 
arbejdet med at håndtere miljøforhold på en forsvarlig og systematisk måde. 

MILJØLEDELSESSTANDARDER

Dermed siger det ikke noget om det udbudte og de krav, som ordregiver kan have til 
dette, og som i stedet må håndteres ved tildelingen og (tekniske) krav til det leverede.

Efter udbudslovens § 158 kan ordregiver kræve, at en ansøger eller tilbudsgiver frem-
lægger certifikater udstedt af uafhængige organer til bekræftelse af, at ansøgeren eller 
tilbudsgiveren opfylder bestemte miljøledelsessystemer eller miljøledelsesstandarder. 

Kræves opfyldelse af bestemte miljøledelsessystemer eller miljøledelsesstan-
darder, skal ordregiver henvise til EU-ordningen for miljøledelse og miljørevision 
(EMAS), til andre anerkendte miljø-ledelsessystemer  eller andre miljøledelses-
standarder, der er baseret på de relevante europæiske eller internationale standar-
der udstedt af godkendte organer.

TILSVARENDE CERTIFIKATER
Af udbudslovens § 158, stk. 3, følger endvidere regler for, hvornår ordregiver skal 
acceptere tilsvarende certifikater fra organer i andre medlemsstater og anden pas-
sende dokumentation.

Det er ansøgeren eller tilbudsgiveren, der har bevisbyrden for, at anden dokumen-
tation er passende i forhold til at påvise, at de krævede miljøledelsessystemer eller 
miljøledelsesstandarder er opfyldt. Anden dokumentation anses for at være pas-
sende, hvis en rimeligt oplyst og normalt påpasselig ordregiver uden et uforholds-
mæssigt stort ressourceforbrug kan konstatere, at de krævede miljøledelsessyste-
mer eller miljøledelsesstandarder er opfyldt.

Krav om miljøledelsessystem skal som nævnt være knyttet til kontraktens gen-
stand, hvilket eksempelvis vil være tilfældet, hvis ordregiver selv har implemen-
teret et miljøledelsessystem, og dette har relevans i forbindelse med udførelsen 
af kontrakten, eller der i kontrakten i øvrigt sagligt er stillet krav om et systematisk 
arbejde med miljø- og klimaforhold. 

Se CSR Kompasset - csrkompasset.dk/milj%C3%B8ledelse

Se mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-produkter/miljoeledelse/
hvad-indebaerer-miljoeledelse/ og 2.mst.dk/udgiv/publikationer/1999/
87-7909-394-9/html/kap02.htm

*

**

https://www.csrkompasset.dk/milj%C3%B8ledelse
https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-produkter/miljoeledelse/hvad-indebaerer-miljoeledels
https://mst.dk/erhverv/groen-virksomhed/groenne-produkter/miljoeledelse/hvad-indebaerer-miljoeledels
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/1999/87-7909-394-9/html/kap02.htm
https://www2.mst.dk/udgiv/publikationer/1999/87-7909-394-9/html/kap02.htm
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MILJØLEDELSESSTANDARDER OVERVEJELSER VED FASTSÆTTELSE  
AF KLIMA- OG MILJØKRAV SOM LED  
I EGNETHEDSVURDERINGEN

• De opstillede krav til egnethed skal være i overensstemmel-
se med proportionalitetsprincippet. Jo mindre miljøpåvirk-
ninger, der er knyttet til den udbudte kontrakt, og jo mindre 
værdien af kontrakten er, desto færre/mindre byrdefulde 
miljø- og klimarelaterede egnethedskrav bør der opstilles.

• Er de krav, der konkret overvejes, bedre egnet som tilde-
lingskriterium? Samme forhold må ikke vurderes både i for-
hold til egnethed og tildeling af kontrakten. Overvej derfor 
altid, hvor det giver mest værdi at vurdere et givent forhold. 

• Det skal gøres klart, hvad man ønsker at få belyst ved de 
opstillede egnethedskrav, og hvordan dette har relevans 
for den konkrete kontrakt. Overvej endvidere hvilke af de i 
udbudslovens § 155 anførte dokumentationsformer, der er 
bedst egnet til at belyse opfyldelsen af egnethedskravene.
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Grønkøbing Kommune ønsker at inddrage klima- og miljømæssi-
ge hensyn i vurderingen af ansøgernes egnethed, da det er væ-
sentligt for kommunen, at den valgte tilbudsgiver har relevant 
erfaring på området. Kommunen vil derfor sikre sig, at de leve-
randører, som prækvalificeres, har dokumenteret erfaring med 
levering af fødevarer under kontrakter, som i størst mulig grad 
svarer til kommunens rammeaftale. 

I forhold til teknisk og faglig formåen stilles derfor som mini-
mumskrav, at ansøgerne inden for de seneste tre år regnet fra 
ansøgningsfristen har minimum én reference for løbende leve-
ring af fødevarer inden for 90 % af det udbudte sortiment. Ansø-
gerne har mulighed for at angive op til fem referencer. 

Kommunen stiller endvidere økonomiske minimumskrav til ansø-
gernes omsætning i seneste disponible regnskabsår i forhold til 
levering af fødevarer, som er omfattet af det udbudte sortiment. 
Endelig stilles minimumskrav til ansøgernes soliditetsgrad. 

Kommunen ønsker kun at prækvalificere fem ansøgere, da man 
finder, at dette giver grundlag for en tilfredsstillende konkurren-
ce om rammeaftalen. Hvis der er flere ansøgere, der opfylder mi-
nimumskravene til egnethed, end det angivne antal, der ønskes 
prækvalificeret, vil kommunen ved vurderingen af, hvilke ansø-
gere der er bedst egnede, lægge vægt på følgende kriterier: 

Ansøgers væsentligste tilsvarende referencer for løbende leve-
ring af fødevarer inden for de seneste tre år regnet fra ansøg-
ningsfristen for prækvalifikation, idet der lægges vægt på, at le-
verancen har størst mulig lighed med den udbudte rammeaftale 
både i omfang og indhold, herunder kompleksitet, det vil sige, at 
den er geografisk dækkende for et større område med mange le-
veringsadresser. Ved vurdering af, om der er tale om en reference 
for en leverance med størst mulig lighed med den udbudte ram-
meaftale, vil det også blive tillagt vægt, at der er tale om levering 
af et sortiment med en høj andel af økologiske og miljømærkede 
fødevarer, og at der som led i leverancen også blev stillet krav til 
ansøgers håndtering og bortskaffelse af emballageaffald.   

CASE | VALG AF EGNETHEDSKRAV OG UDVÆLGELSESKRITERIER
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7 | INDDRAG MILJØ- OG KLIMAHENSYN 
      VED TILDELINGEN
Ønsker ordregiver at inddrage miljø- og klimahensyn som et konkurrenceparameter, 
er det oplagt at inddrage det i tildelingen. For at der kan inddrages miljø- og klima-
hensyn i tildelingen, er det nødvendigt at anvende tildelingskriteriet ”bedste forhold 
mellem pris og kvalitet” eller tildelingskriteriet ”omkostninger”. Miljø- og klimahen-
syn kan naturligvis også inddrages som krav til den udbudte løsning, hvis tildelings-
kriteriet er ”pris”. Her vil det dog blot ikke være et konkurrenceparameter men et 
mindstekrav til den udbudte løsning.

RELEVANTE OVERVEJELSER VED INDDRAGELSE AF 
MILJØ- OG KLIMAHENSYN I EVALUERINGEN
Inddragelse af miljø- og klimahensyn som underkriterium til tildelingskriteriet 
forudsætter, at kriteriet formuleres, så det:

• er knyttet til kontraktens genstand,

• ikke giver ordregiver et ubetinget frit valg,

• overholder de grundlæggende principper i traktaten, herunder ikke- 
diskrimination, ligebehandling og gennemsigtighed, og    

• er egnet til at identificere tilbuddet med det bedste forhold mellem  
pris og kvalitet.

Underkriterier anses for at være knyttet til kontraktens genstand, hvis de rela-
terer 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.
 

Disse faktorer skal ikke nødvendigvis udgøre en del af det ”materielle indhold” af det, 
der indkøbes; det vil sige, de behøver ikke være synlige eller mærkbare i det leverede. 
Underkriterier kan således vedrøre miljø- og klimahensyn, eksempelvis krav om økolo-
gisk produktion eller krav til at begrænse CO2-udledning i forbindelse med et bestemt 
produkt eller en bestemt tjenesteydelse. Endvidere vil der efter omstændighederne 
blandt andet kunne lægges vægt på eksempelvis:

• Logistik – tilbudsgiverne kan vurderes på deres plan for optimering af levering  
i forhold til frekvens og øvrige tiltag til minimering af CO2udledning.

• Emballage – tilbudsgiverne kan vurderes på brugen af genanvendelig emballage  
og procedurer for bortskaffelse.

• Genbrug – tilbudsgiverne kan vurderes på deres forslag til genbrug af det leverede 
produkt eller dele deraf ved udløb af produktets levetid, herunder om/hvordan  
produktet kan genbruges af ordregiver eller andre i anden anvendelse, eller i hvilken 
grad produktet enkelt kan skilles ad med henblik på optimal genbrug og bortskaffelse 
af produktets enkeltdele.

• Miljømærkning – det kan tillægges positiv vægt, i hvilken udstrækning de leverede 
produkter eller ydelser er miljømærkede, jf. afsnit 9.2 om krav til miljømærker i  
kontrakten/kravspecifikationen. 
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PRAKSIS — C-448/01 WIENSTROM MOD ØSTRIG
Muligheden for at inddrage miljøhensyn i evalueringen illustreres blandt andet 
ved EU-Domstolens afgørelse i C-448/01 Wienstrom mod Østrig. EU-Domstolen 
slog her fast, at fællesskabsbestemmelserne om offentlige kontrakter ikke er 
til hinder for, at en ordregivende myndighed i forbindelse med bedømmelsen af 
det økonomisk mest fordelagtige tilbud på en kontrakt for levering af elektricitet, 
anvender et tildelingskriterium, der kræver levering af elektricitet, som er pro-
duceret på grundlag af vedvarende energikilder. 

EU-Domstolen udtalte imidlertid i samme sag, at et sådant kriterium alene kan 
angå den mængde elektricitet, som konkret modsvarer det forventede forbrug 
under kontrakten. Et kriterium, hvorefter de bydende bedømmes på baggrund 
af den samlede mængde elektricitet, de leverer i andre sammenhænge uden 
relevans for den konkrete kontrakt, er derimod ikke tilladt. 

Vægtningen af de miljøbetingede underkriterier er op til ordregiver. Vægtningen kan 
i den forbindelse fastsættes under hensyn til, i hvilket omfang der allerede er taget 
hensyn til miljøkriterier i kravspecifikationen eller kontraktmaterialet i øvrigt. Hvis 
der er fastsat strenge miljøkrav her, kan de miljø- og klimarelaterede underkriterier 
vægtes lavere i tildelingskriteriet og omvendt. Endvidere bør vægtningen fastsættes 
på baggrund af en afvejning af, hvor vigtig de fastsatte miljøkrav er for ordregiver i 
forhold til andre aspekter såsom pris og øvrige kvalitative parametre. 

Endelig bør det overvejes, på hvilke af underkriterierne tilbudsgiverne har mulighed 
for at adskille sig væsentligt fra hinanden. Hvis tilbuddene kun forventes at variere 
lidt i pris, men de tilbudte miljøegenskaber forventes at variere betydeligt, kan det ef-
ter omstændighederne overvejes at tillægge miljøegenskaberne højere vægt end pris. 

OVERVEJELSER VED FASTSÆTTELSE 
AF UNDERKRITERIER

• Hvilke miljøegenskaber/resultater ønsker ordregiver 
at fremme, og på hvilken måde kan tilbudsgiverne 
adskille sig indbyrdes i forhold hertil? Med andre ord: 
Er underkriteriet egnet som konkurrenceparameter, 
og har det reelt betydning for tildelingen, eller bør det 
i stedet blot være et (teknisk) krav i kontakten?

• Hvilken vægt bør de miljørelaterede underkriterier 
(og de øvrige underkriterier) tillægges?

• Giver det konkret mening at vurdere på totalomkost-
ninger (TCO)/livscyklusomkostninger (LCC), eller skal 
der blot ses på anskaffelsesprisen? 

• Er der egnede miljømærker, certifikater eller andre 
former for tredjepartsdokumentation, som kan un-
derstøtte vurderingen af de indkomne tilbud i forhold 
til de opstillede underkriterier og som er egnet som 
dokumentation for det tilbudte? 

• Er underkriterierne formuleret, så det sikres, at ord-
regiver ikke gives et frit valg? Det indebærer blandt 
andet, at underkriterierne skal være egnet til at udgøre  
et objektivt grundlag for at skelne mellem de indkom-
ne tilbud og være tilstrækkelig specifikke og målbare. 
Det er dermed afgørende, at ordregiver også kan vur-
dere, om – og i hvilken grad – kriterierne er opfyldt. 
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UNDERKRITERIER, DER GIVER STØRST MULIGT RUM FOR INNOVATION
I stedet for at kravspecificere en specifik og præcist afgrænset løsning, som til-
budsgiverne skal afgive tilbud på, kan ordregiver ved at fastsætte funktionskrav, 
eksempelvis vedrørende miljøparametre, skabe størst muligt rum for, at tilbudsgi-
verne kan tilbyde innovative løsninger, som opfylder ordregivers funktionelle behov. 
Tilbudsgiverne bliver i den situation vurderet på baggrund af, hvem der tilbyder den 
løsning, som ud fra fastsatte parametre på bedst mulig vis opfylder ordregivers 
funktionelle behov. 

Denne mulighed er særligt egnet i situationer, hvor ordregiver er åben over for, 
hvordan et fastsat mål om eksempelvis minimering af klimabelastende forhold nås. 
I det tilfælde vil det således netop være oplagt, at ordregiver lader tilbudsgiverne 
foreslå løsningerne, så længe de fastsatte mål og funktioner opnås.

UNDERKRITERIER, DER TILSKYNDER TIL OVEROPFYLDELSE
Underkriterier kan fastsættes, så de tilskynder tilbudsgiverne til at overopfylde de 
fastsatte mindstekrav til miljø- og klimaforhold i kravspecifikationen eller i kontrak-
ten i øvrigt. Ved at give højere point for overopfyldelse eksempelvis i form af lavere 
CO2-udledning, lavere energiforbrug, højere genanvendelsesgrad eller andre doku-
menterbart lavere miljø- eller klimapåvirkninger end krævet i kravspecifikationen 
ved de fastsatte mindstekrav gives tilbudsgiverne incitament til at tilbyde miljøpræ-
stationer ud over de fastlagte niveauer.

EU’s kriterier for grønne indkøb indeholder i den forbindelse forslag til formulering 
af kontraktklausuler, som også i vid udstrækning kan anvendes som underkriterier, 
herunder således at der kan opnås højere pointscore ved overopfyldelse af de opstil-
lede krav. EU’s kriterier for grønne indkøb er udarbejdet for en lang række områder, jf. 
ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm. Kriterierne indeholder også 
forslag til formulering af krav til dokumentation for opfyldelse af kriteriet. 

For eksempel angives det, at der, for så vidt angår indkøb af tekstilprodukter, 
gives point til tilbudsgivere, der kan dokumentere:

• at det endelige tekstilprodukts design letter udskillelsen af polyestertekstiler 
ved slutningen af produktets levetid, samt 

• etableringen af en frivillig tilbagetagningsordning for tekstilproduktet, således 
at den ordregivende myndighed kan returnere polyestertekstiler til genvinding 
eller genanvendelse. 

Herefter stilles der krav om, at tilbudsgiveren efter tildeling af kontrakten skal frem-
lægge detaljer om designet og egenskaberne, som letter udskillelsen af tekstiler 
til genvinding, og/eller fremlægge detaljer om tilbagetagningsordningerne og en 
skriftlig bekræftelse, der dækker perioden indtil slutningen af produkternes levetid.

Både livscyklusomkostninger (LCC) og totalomkostninger (TCO) er normalt velegnet 
til at inddrage klima- og miljøhensyn, idet de giver mulighed for at inddrage om-
kostninger og indflydelse på klima og miljø både før og efter, at ydelsen er leveret. 
Størstedelen af CO2-udledningen vil således for langt den overvejende del af alle 
anskaffelser ligge, før anskaffelsen er sket, og ved vurderingen af CO2-udledning 
vil det derfor være nødvendigt også at se på processen før levering til ordregiver.

Ordregiver kan ved anvendelsen af såvel tildelingskriteriet ”omkostninger” som 
”bedste forhold mellem pris og kvalitet” overveje at vurdere livscyklusomkostnin-
gerne (LCC)/totalomkostningerne (TCO) ved sammenligningen af tilbuddene.

Beregningen af livscyklusomkostninger viser således en kontrakts reelle omkost- 
ninger i hele levetiden, men beregningen af totalomkostninger viser de reelle om-
kostninger i brugsperioden. Mens eksempelvis udgifter til energi- og vandforbrug 

INSPIRATION TIL UNDERKRITERIER

OVERVEJELSER VED FASTSÆTTELSE 
AF UNDERKRITERIER

https://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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samt vedligeholdelses- og bortskaffelsesomkostninger medtages i vurderingen, 
kan det vise sig, at den løsning, som har den højeste anskaffelsespris, alligevel er 
den billigste løsning, når de samlede omkostninger beregnes over hele produktets 
levetid henholdsvis brugsperiode.

Uanset hvor meget prisen vægter i evalueringen af et tilbud, kan værdien beregnet på 
baggrund af livscyklusomkostninger/totalomkostninger erstatte den rene anskaffelses-
pris. Beregningsmetoden og de data, som tilbudsgiverne skal indgive, skal altid oplyses i 
udbudsdokumenterne, når livscyklusomkostninger/totalomkostninger anvendes.

Miljøstyrelsen har udviklet en række værktøjer, der gør det muligt at beregne, hvad et 
produkts samlede omkostninger vil blive i hele dets brugsfase. De produktområder, 
hvor der er udviklet TCO-værktøjer, kan ses her: https://csr-indkob.dk/tco-vaerktoejer/

En oversigt over og links til relevante værktøjer til beregning af livscyklusomkostnin-
ger findes endvidere på: http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm  

Af regeringens udspil “Grønne Indkøb for en grøn fremtid – strategi for grønne of-
fentlige Indkøb” fremgår, at regeringen ønsker at gøre det obligatorisk at anvende 
totalomkostninger (TCO) som økonomisk prisparameter i forbindelse med statslige 
indkøb, hvor det er muligt og hensigtsmæssigt, og at regeringen vil igangsætte et 
arbejde med at digitalisere TCO-værktøjer yderligere, så det bliver mere enkelt at 
udregne omkostningerne i hele produktets levetid. 

HVAD ER FORSKELLEN PÅ 
TOTALOMKOSTNINGER (TCO) OG 
LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER (LCC)

Begreberne ses anvendt lidt i flæng, men overordnet 
gælder følgende:

Totalomkostninger er summen af omkostninger ved an-
skaffelse af et produkt og omkostninger til brug af pro-
duktet i brugsperioden.  Beregning af produkters tota-
lomkostninger er som udgangspunkt rent økonomiske 
beregninger og medtager ingen miljøfaktorer. Inddra-
gelse af TCO kan dog medføre afledte miljøbesparelser i 
form af eksempelvis reduceret el- og vandforbrug.

Livscyklusomkostninger er ud over omkostninger knyttet 
til brugs- perioden, også omkostninger der ligger både før 
og efter denne periode. Ved opgørelsen af livscyklusom-
kostningerne kan der således medregnes både direkte og 
indirekte omkostninger, der knytter sig til  perioden før og 
efter brugsperioden og dermed tillige til processen omkring 
fremstilling, levering og bortskaffelse med videre. Livscyk-
lusomkostninger omfatter således også omkostninger, der 
kan henføres til eksterne virkninger på miljøet (eksempel-
vis drivhusgasemissioner), såfremt deres pengemæssige 
værdi kan bestemmes og verificeres, jf. udbudslovens § 
166. Dette er relevant, hvis man vil se på eksempelvis det 
samlede Co2 aftryk. 

Regler for anvendelse af livscyklusomkostninger frem-
går af udbudslovens §§ 166-168.

https://csr-indkob.dk/tco-vaerktoejer/
http://ec.europa.eu/environment/gpp/lcc.htm
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være mærket med det røde Ø-mærke, EU’s 
økologimærke eller tilsvarende. Tildelings-
kriteriet fastsættes som bedste forhold mel-
lem pris og kvalitet med følgende underkrite-
rier og vægtning:

Prisen – vægtes med 60 %: 
Der afgives tilbud på en pris på hver enkelt va-
relinje, som indgår i den samlede evaluering 
af ”pris” med en vægt pr. varelinje fastsat på 
baggrund af det historiske forbrug korrigeret 
for det forventede fremtidige forbrug.

Kvalitet – vægtes med 40 %,  
med følgende delkriterier:
Økologisk sortiment vægtes 60 %. Der gives 1 
point for hver 1 %-point, som andelen af øko-
logiske produkter i det tilbudte sortiment over-
stiger det fastsatte mindstekrav på 80 % op 
til en økologiandel på 90 %. Den tilbudsgiver, 
som kan tilbyde 90 % økologisk sortiment el-
ler mere, opnår herefter maksimumpoint (10 
point) for dette delkriterium. Grænsen på 90 % 
er sat ud fra en vurdering af, at ikke alle pro-
dukter kan leveres i en økologisk variant, hvor-
for det ikke vil være muligt at tilbyde en økolo-
giprocent på mere end 90 %. 

Forslag til optimering af logistik med  
henblik på minimering af CO2-udledning 
– vægtes 40 %. Der gives for dette delkri-
terium point på en skala fra 1-10 ud fra en 
vurdering af, i hvilken grad de af tilbudsgiver 
beskrevne forslag til optimering af kørslen 
i forbindelse med levering under ramme-
aftalen vurderes egnet til at minimere den 
samlede CO2-udledning. Der lægges ved 
vurderingen vægt på, om leverandøren til-
byder køretøjer til brug ved levering under 
rammeaftalen med minimum euronorm 6 
eller tilsvarende. Tillige lægges der vægt 
på, om leverandørens forslag til tilrettelæg-
gelse af leverancer inden for de rammer for 
leveringsfrist og minimumsordre, som er 
fastsat i rammeaftalen, vurderes egnet til at 
minimere kørselsbehovet ved opfyldelse af 
rammeaftalen. (Dette delkriterium er mest 
velegnet for kontrakter, hvor der er faste lø-
bende leveringer. Det er dog medtaget her 
for at illustrere, at en ændring af ordregivers 
krav til leveringsfrekvens med videre også 
kan bidrage til, at der kan opnås miljømæs-
sige besparelser og eventuelt også økono-
miske besparelser).  

På baggrund af Grønkøbing Kommunes ind-
købsstrategi og input fra markedsdialogen 
ønsker kommunens indkøbere at inddrage 
miljø- og klimahensyn direkte i tildelingen, da 
de vurderer, at det kan udgøre et reelt konkur-
renceparameter. Indkøberne kravspecificerer 
sortimentet i form af mindstekrav til de enkel-
te fødevarer i forhold til mængde, indhold og 
restholdbarhed ved levering og stiller endvi-
dere i relevant omfang krav om miljømærker 
og certificering, herunder MSC/ASC-certifice-
ring eller tilsvarende af fiskeprodukter. 

Da markedsdialogen viste, at et mindstekrav 
om 90 % økologiske produkter (målt på antal 
varelinjer) var for højt for nogle leverandører 
på markedet, vælger kommunens indkøbere 
at sænke niveauet til 80 %. Da de dog forsat 
ønsker at lægge vægt på så høj en andel af 
økologiske fødevarer som muligt, vælger ind-
køberne at give point til de tilbudsgivere, som 
kan tilbyde en højere andel end den krævede 
mindsteandel på 80 %. 

Indkøberne fastlægger således de varelin-
jer, svarende til 80 % af sortimentet, som 
skal tilbydes som økologiske produkter og 

CASE | VALG AF TILDELINGSKRITERIUM

HVAD ER FORSKELLEN PÅ 
TOTALOMKOSTNINGER (TCO) OG 
LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER (LCC)
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DGNB-CERTIFICERINGSSTANDARDEN
Certificeringen er en måde at dokumentere, at eksempelvis en bygning eller et område er væsentligt 
mere bæredygtigt end bygningsreglementets mindstekrav. Tildeling af point til tilbudsgivere som til-
byder certificerede løsninger kan derfor være en anden måde at give tilbudsgiverne incitament til at 
tilbyde mere miljørigtige løsninger.

DGNB-certificeringsstandarden udgør et eksempel på en standard for bæredygtigt byggeri. For at opnå den-
ne certificering skal et byggeri evalueres ud fra en række kriterier inden for fem hovedområder i DGNB:

• Miljømæssig kvalitet
• Økonomisk kvalitet
• Social kvalitet
• Teknisk kvalitet
• Proceskvalitet

På baggrund af denne evaluering kan projektet tildeles henholdsvis en sølv-, guld- eller platincertificering. 

Selve DGNB-certificeringen er forbundet med to primære udgifter: Udgifter til rådgivning og et certifi-
ceringsgebyr, der dækker omkostninger forbundet med certificeringsprocessen.

Omfanget af rådgivningsydelsen afhænger både af projektets størrelse og af markedet for rådgiv-
ning og de enkelte rådgivere. DGNB.dk fastsætter ikke priserne på rådgivning, så prisforskelle her 
er udelukkende betinget af markedsvilkårene på området.

Certificeringsprocessen er den proces, hvor DGNB.dk gennemgår dokumentationen med henblik på at 
tildele en plakette. Der er et gebyr forbundet med certificeringsprocessen, som afhænger af den fysiske 
størrelse af det område, der skal certificeres. Gebyret dækker kun de udgifter, der er forbundet med 
selve gennemgangen af dokumentation i samarbejde med uvildige eksperter.

BRUG AF CERTIFICERING I BYGGERIET 
- EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF UNDERKRITERIER
– DGNB-CERTIFICERINGSSTANDARDEN OG DEN 
FRIVILLIGE  BÆREDYGTIGHEDSKLASSE
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BRUG AF CERTIFICERING I BYGGERIET 
- EKSEMPLER PÅ ANVENDELSE AF UNDERKRITERIER
– DGNB-CERTIFICERINGSSTANDARDEN OG DEN 
FRIVILLIGE  BÆREDYGTIGHEDSKLASSE

• BREEAM (BRE Environmental Assessment Method): Det mest udbredte system i Europa. BREEAM fås i en række va-
rianter til forskellige slags ejendomme. Miljøpræstationen vurderes inden for forskellige områder med mindstekrav 
til projektledelse, bygningens energianvendelse, indendørsklima med ventilation og belysning, vandøkonomi, affalds-
håndtering samt arealudnyttelse og påvirkning af nærmiljøet. Vurderingen resulterer i karakteren Acceptable, Pass, 
Good, Very Good, Excellent eller Outstanding (breeam.com/).

• LEED (Leadership in Energy and Environmental Design): Udviklet af U.S. Green Building Council. Præstationen vurderes 
på parametrene arealudnyttelse, vandforbrug, energiforbrug og emission, materialer og bygningsressourcer, indekli-
ma og innovativt design, og der tages højde for innovative og tekniske løsninger, som tager bygningen et skridt videre 
i forhold til det, som LEED kræver. Vurderingen kan resultere i Certified, Silver, Gold og Platinum (fagerhult.com/da/
videnscenter/breeam-og-leed/).

• HQE (HQE-systemet giver udtryk for bygningens miljøprofil): Bygningen bedømmes i henhold til 14 målsætninger, som 
hver opnår et af følgende niveauer: 1) Basic (Almindeligt), 2) Performing (godt), 3) High performing (særdeles godt), 
HQE certification performance - Why get certified by HQE (behqe.com).

Der findes imidlertid også andre certificeringsordninger. De tre førende internationale bæredygtighedsstandarder 
foruden DGNB hedder BREEAM, LEED og HQE. DGNB har dog i højere grad karakter af en bæredygtighedscertificering 
fremfor en miljøcertificering.

BRUG AF CERTIFICERING I BYGGERIET fortsat

https://www.breeam.com/
https://www.fagerhult.com/da/videnscenter/breeam-og-leed/
https://www.fagerhult.com/da/videnscenter/breeam-og-leed/
http://behqe.com
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Inddragelse af miljø- og klimahensyn kan også ske ved indarbejdelse af konkrete krav i kontrakten. 

Krav i kontrakten vedrørende miljø- og klimaforhold kan vedrøre ethvert trin i produkternes eller 
ydelsernes livscyklus men skal fortsat være knyttet til kontraktens genstand og i øvrigt være i over-
ensstemmelse med EU-lovgivningen, herunder de generelle principper i traktaten. 

At krav begrundet i miljø- og klimahensyn skal være knyttet til kontraktens genstand, indebærer 
også i denne sammenhæng, at kravene skal knytte sig direkte til udførelsen af de tjenesteydelser, 
til fremstillingen af de varer eller til udførelsen af det bygge- og anlægsarbejde, som udbuddet om-
handler. Krav, som angår leverandørens adfærd i andre sammenhænge end ved udførelsen af den 
konkret udbudte kontrakt, er derimod ikke lovlige.

Miljø- og klimarelaterede kontraktkrav kan eksempelvis have til formål at sikre, at leverancen over-
holder de i – kravspecifikationen fastsatte miljøkrav i hele kontraktperioden – eksempelvis at et 
miljømærke opretholdes i hele kontraktperioden, eller at der løbende sker en nærmere fastlagt 
reduktion af miljøbelastningen. Sidstnævnte kan eksempelvis ske ved, at der stilles krav om, at der 
løbende opnås reduktion af CO2-udledning, affald med videre, eller at en fastsat genbrugsprocent 
løbende øges. Sådanne krav kan eventuelt kombineres med en bonusmodel for at skabe yderligere 
incitament for leverandøren.

Endvidere kan kontraktkrav eksempelvis fastlægge en pligt til at sikre brug af genbrugsemballage 
og/eller korrekt affaldssortering af brugt emballage, herunder at leverandøren på anmodning fra 
kunden skal kunne dokumentere, at dette sker. Endvidere kan det være relevant at stille krav til et 
produkts levetid, herunder at det skal være muligt at udskiftes eller opgraderes produktets enkelte 
dele i kontraktens løbetid, frem for en udskiftning af det samlede produkt.

Andre eksempler på relevante klausuler kan være innovationsklausuler, hvorefter leverandøren på-
lægges at fokusere på fortsat udvikling og innovation i kontraktperioden med henblik på yderligere re-
duktion af blandt andet miljøpåvirkningen. Sådanne klausuler kan kombineres med forskellige økono-
miske incitamentsmodeller, hvorefter eventuelle besparelser helt eller delvist tilfalder leverandøren.

8 | INDDRAG MILJØ- OG KLIMAHENSYN 
       I KONTRAKTEN/KRAVSPECIFIKATIONEN
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8 | INDDRAG MILJØ- OG KLIMAHENSYN 
       I KONTRAKTEN/KRAVSPECIFIKATIONEN OVERVEJELSER  VED FASTSÆTTELSE AF KRAV TIL 

MILJØ- OG KLIMAFORHOLD I KONTRAKTEN

Når ordregiver fastlægger, hvilke krav der bør medtages i kontrakten med henblik på inddragelse  
af miljø- og klimahensyn, bør særligt følgende forhold overvejes:

• Hvilket hensyn ønskes varetaget ved det fastsat-
te krav – er det sagligt? Er det i overensstemmelse 
med en eventuel fastlagt (grøn) indkøbspolitik? 

• Giver kravet en reel effekt, som står mål med de 
omkostninger, som kravet påfører ordregiver og den 
vindende tilbudsgiver?  

• Er kravet klart og objektivt beskrevet, og knytter det 
sig til kontraktens genstand? 

• Er kravet proportionalt med kontraktens genstand? 
Hvis der for eksempel er tale om en kortvarig eller be-
løbsmæssigt mindre kontrakt, vil mulighederne for at 
stille byrdefulde krav til leverandøren for at tilgodese 
miljø- og klimahensyn alt andet lige være mindre. 

• Er det klart beskrevet, hvordan leverandøren skal 
dokumentere at overholde kravet? Indarbejdelsen 

af miljø- og klimakrav i kontaktvilkårene bør altid 
afvejes i forhold til mulighederne for at kontrollere 
opfyldelsen af disse krav under kontraktudførelsen, 
og ordregiver bør sikre sig adgang via kontrakten 
til – som led i den løbende kontraktopfølgning – at 
gennemføre kontrol og udbede sig dokumentation 
for overholdelsen af kravene.  

• Er det klart beskrevet, hvordan ordregiver vil  
sanktionere manglende opfyldelse af kravet?  
Skal manglende overholdelse medføre bod? 

• Har ordregiver ressourcer til at fortage den  
nødvendige kontraktstyring for at følge op på,  
om kravet opfyldes? 

• Bør der stilles krav til underleverandører, herunder 
dokumentation for certificering eller lignende? 
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MILJØMÆRKER
En lang række produkter er i dag miljømærkede eller certificerede. Ordregiver kan efter udbud-
slovens § 46 lovligt stille krav om sådanne miljømærker eller certifikater. Krav om specifikke 
mærker kan således anvendes som alternativ til at angive specifikke miljømæssige krav, som det 
udbudte skal opfylde. 

Derved kan ordregiver på en enkel og overskuelig måde sikre, at produktet er miljøvenligt, uden 
at ordregiver skal specificere kriterierne for, hvilke miljømæssige standarder med videre som 
kontraktgenstanden skal leve op til. Mærket vil samtidig udgøre et bevis for, at det leverede lever 
op til de specifikke miljømæssige egenskaber, som ordregiver efterspørger.

Et miljømærke udgør dermed dokumentation for, at det pågældende bygge- og anlægsarbejde, 
en vare eller en tjenesteydelse opfylder de fastsatte mærkekrav. Det er i den forbindelse væsent-
ligt at sikre, at de relevante mærkekrav er egnede til at definere egenskaber ved de varer eller 
ydelser, som kontrakten handler om, og at disse er forbundet med kontraktens genstand. Miljø-
mærker som EU-Blomsten eller Svanemærket vil som udgangspunkt opfylde dette krav.

En ordregiver, som kræver et bestemt mærke, skal acceptere alle mærker, der opfylder tilsvarende 
mærkekrav eller anden passende dokumentation for opfyldelsen af kravene til det krævede mærke.

Andre eksempler på officielle miljømærker er det røde Ø-mærke og EU’s økologilogo, det grønne 
blad, MSC-mærket samt FSC-mærket.

Miljøledelsessystemer
Der kan i kontrakten også stilles krav til, at leverandøren opfylder bestemte miljøledelses-
systemer eller miljøledelsesstandarder. Her gælder samme krav som anført ovenfor i afsnit 6.

EKSEMPLER PÅ KRAV, DER EFTER 
OMSTÆNDIGHEDERNE KAN VÆRE 
RELEVANTE AT STILLE

Til inspiration kan der stilles krav om  
blandt andet:

  FSC-certificeret træ eller Svanemærket 
ved levering af eksempelvis møbler.

  RSPO-certificering ved indkøb af 
fødevarer, hvori der indgår palmeolie.

  Krav om Svanemærket eller EU-Blomsten 
ved levering af eksempelvis papir.

  Krav om Svanemærket ved køb af hotel- 
og konferencefaciliteter.
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EKSEMPLER PÅ KRAV, DER EFTER 
OMSTÆNDIGHEDERNE KAN VÆRE 
RELEVANTE AT STILLE

sentlige for kommunen. Kommunens indkøbere 
fastsætter derfor et mindstekrav i rammeafta-
len, hvorefter biler, der anskaffes til levering un-
der rammeaftalen efter kontraktindgåelse, som 
minimum skal være euronorm 5 eller tilsvaren-
de, medmindre leverandøren i sit tilbud har an-
ført, at der vil blive anvendt biler med euronorm 
6 eller tilsvarende. 

Kommunens indkøbere fastlægger endvidere 
krav om en minimumsstørrelse for ordrer. Det-
te gøres for at påvirke den enkelte institution til 
at samle sine bestillinger frem for at foretage 
løbende småbestillinger med et deraf følgende 
højere antal leverancer og øget CO2-udledning 
fra transporten i strid med kommunens over-
ordnede målsætninger. Endvidere stilles krav 
om, at bestilling, som afgives inden kl. 12 på 
en hverdag, skal leveres hos den bestillende 
institution næstkommende hverdag inden kl. 
16. Krav til leveringsfristen er fastsat så flek-
sibelt, som kommunen vurderer det muligt un-
der hensyn til planlægningen af arbejdet i køk-
kenerne, med det formål at skabe størst muligt 
rum for leverandøren til at kunne planlægge og 
samle levering og hermed begrænse kørsel un-
der rammeaftalen. De fastsatte kontraktkrav til 

ordrestørrelse samt leveringsfrist understøtter 
på denne måde målsætningen om at minime-
re CO2-udledningen ved at skabe rum for le-
verandørens optimering af kørslen forbundet 
med levering under rammeaftalen.  

Endelig har kommunen i rammeaftale indsat et 
krav om, at minimum 70 % af den emballage, 
der anvendes under rammeaftalen, skal være 
genbrugsemballage, og at leverandøren skal 
sikre korrekt affaldssortering og bortskaffelse 
af brugt emballage, såfremt det ikke længere 
anvendes. Leverandøren skal på anmodning 
fra kommunen kunne dokumentere, at der 
sker korrekt affaldshåndtering af brugt embal-
lage, samt at kravet om minimum 70 % gen-
brugsemballage overholdes. For at kunne sikre 
overholdelse af disse krav ønsker kommunens 
indkøbere at stille krav til dokumentation for 
leverandørens opfyldelse af kravene. Som led i 
forberedelsen af udbuddet kontakter kommu-
nens indkøbsafdeling derfor en rådgiver med 
ekspertise inden for genbrugsemballage og 
affaldshåndtering med henblik på at få rådgiv-
ning om, hvordan opfyldelsen af de opstillede 
krav bedst muligt dokumenteres.   

Grønkøbing Kommune kravspecificerer sorti-
mentet i form af mindstekrav til de enkelte fø-
devarer i forhold til mængde, indhold og hold-
barhed og stiller endvidere i relevant omfang 
mindstekrav om miljømærker og certificering, 
herunder MSC/ASC-certificering eller tilsva-
rende af fiskeprodukter. Kommunen fastlæg-
ger desuden de varelinjer, svarende til 80 % 
af sortimentet, som skal tilbydes som økologi-
ske produkter og være mærket med det røde 
Ø-mærke, EU’s økologimærke eller tilsvarende. 

Da kommunen har valgt at inddrage spørgs-
målet om, hvorvidt der anvendes biler med 
minimum euronorm 6 eller tilsvarende i til-
delingen, stilles dette ikke som mindstekrav i 
rammeaftalen. Kommunen er opmærksom på, 
at dette i så fald kan betyde, at den vindende 
tilbudsgiver ikke benytter køretøjer med euro-
norm 6 eller tilsvarende ved levering under 
kontrakten. Euronormen angiver et køretøjs 
miljøegenskaber, og hvor meget det må udle-
de af skadelige stoffer som partikler og NOx’er 
målt i gram pr. kilometer. Euronorm 6 fast-
sætter de strengeste krav til miljøegenskaber. 
Krav til miljøegenskaber for de køretøjer, som 
anvendes under rammeaftalen, er derfor væ-

CASE | FASTSÆTTELSE AF KONTRAKTKRAV
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9 | HENT MERE INSPIRATION
LISTE OVER WEBSITES, HVOR DER KAN FINDES INSPIRATION TIL  
OPSTILLING AF KRAV TIL MILJØ- OG KLIMAFORHOLD I KONTRAKTEN 
Udbudsportalens ”Den Ansvarlige Indkøber” indeholder inspiration til at komme i gang  
med ansvarlige indkøb og indsigt i rammerne for ansvarligt indkøb: csr-indkob.dk

EU’s kriterier for grønne indkøb indeholder både forslag til formulering af specifikke  
krav samt forslag til formulering af krav til dokumentation for opfyldelse af kravene.  
EU’s kriterier for grønne indkøb er udarbejdet for en lang række områder:
ec.europa.eu/environment

Energistyrelsens indkøbsanbefalinger, der har til formål at gøre det nemmere at købe  
energieffektive produkter: sparenergi.dk

Trafikstyrelsens anbefalinger om offentlige indkøb af energieffektive og miljøvenlige  
køretøjer: fstyr.dk/DA/Presse

Miljø- og Fødevareministeriets cirkulære om sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler  
om vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder med tilhørende vejledning:
retsinformation.dk og retsinformation.dk

ØVRIGE INSPIRATIONSKILDER
Cases vedr. grønne indkøb (GPP Good Practice) fra medlemslandene og GPP Training  
Toolkit i form af en række PowerPoints, der uddyber mulighederne for inddragelse af  
miljø- og klimahensyn i udvalgte dele af udbudsprocessen: 
ec.europa.eu/environment

Grønne indkøb for en grøn fremtid: Strategi for grønne offentlige indkøb, oktober 2020
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