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Ved Inge Dall og Kristian Ax



NØDUDGANGE HJERTESTARTER SAMLINGSSTED
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INDLEDNING
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Vores modningsniveau i eksekvering af bæredygtige indkøb

I den grønne omstilling

Tema:

Hastighed!

2019 2020 2021-2022



DAGSORDEN
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1. Energinets overordnede bæredygtighedsprincipper og visioner (Kristian Ax) 

2. Værktøjer (Kristian Ax) 
a. Til at udfordre forretningen i inddragelse af bæredygtighed i anskaffelsesprocessen
b. Til at evaluere indkomne tilbud omkring bæredygtighed

3. Implementering af det bæredygtige sortiment / kontrakter efterfølgende i organisationen (Inge Dall)

4. Compliance og contract management disciplinen både internt i organisationen og eksternt overfor
leverandøren / -erne (Inge Dall)

5. Tips til offentlige udbydere, hvordan der kan stilles bæredygtige krav i EU-udbud, hvor vi kigger mere ind i 
vores lokale interesser (Kristian Ax) 



Drift og udbygning af den 
overordnede infrastruktur 
på el- og gasområdet

”…bidrage til udviklingen af 
en klimaneutral
energiforsyning. Energinet 
skal varetage hensyn til 
forsyningssikkerhed, klima 
og miljø…..”

HVAD LAVER 
ENERGINET?



ENERGINET HAR EN VIGTIG ROLLE I DEN GRØNNE 
OMSTILLING
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Indkøber for flere milliarder årligt

Baltic Pipe Viking Link Energiøerne
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1. HVORDAN KOBLER VI 
BÆREDYGTIGHED
MED ENERGINETS 
STRATEGI?

2. HVOR AMBITIØSE SKAL 
VI VÆRE?

3. HVORDAN FÅR VI 
HANDLING?
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MERE BÆREDYGTIGHED MED PROGRAM-TILGANG
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Programmer for bæredygtighed er best practice, men hvem gør det og hvordan?

Mest bæredygtige virksomheder anvender program-tilgang
Nogle af verdens mest* bæredygtige virksomheder maksimerer 
værdien af deres bæredygtighedsindsats ved at anvende en program-
tilgang til bæredygtighed.

Øget værdiskabelse af bæredygtighed via program-tilgang
“Companies would do well to follow four principles: select a few 
focus areas, set measurable goals, conduct cost-benefit analyses, 
and create incentives for employees and suppliers.”

Kilde: McKinsey & Company *Ørsted (1), Chr. Hansen (2) og Novozymes (6)  er alle i top 10 i Corporate Knights’
index of the world's most sustainable corporations 2020 Global 100 ranking



Dok 19/07843-1Til arbejdsbrug 12

Økonomiske ansvarlighed

Arbejdsmiljø

Medarbejdere 

Klimapåvirkning

Miljøforhold

Værdikædeansvar

Bæredygtig 
omstilling af 
drift og anlæg

Bæredygtig 
forretning
for alle

STRATEGISKE PRIORITETER PRIORITEREDE PROGRAMSPOR

7. Mangfoldighed

8. Bæredygtigt indkøb

9. Ansvarlig forretningsadfærd

6. Fysisk og psykisk arbejdsmiljø

POTENTIELLE PROGRAMSPOR

STRATEGISK PROGRAM FOR BÆREDYGTIGHED

5. Biodiversitet

1. Udslip fra naturgas og SF6 gas 

2. Nettab og energiforbrug til transmissionsnettet

4. Miljøforhold generelt

3. CO2-neutal persontransport og administrativ 
virksomhedsdrift, samt øvrige CO2-emissioner

Jord og ejendom (bæredygtig infrastruktur) 

Inddragelse af interessenter

Sikkerhedsforanstaltninger

Cirkulær Økonomi

Øvrige medarbejderforhold

Ansvarlige investeringer

Forurening



ENERGINET: ÉT STRATEGISK PROGRAM FOR 
BÆREDYGTIGHED MED FLERE SPOR
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Programspor med faste fælles elementer, hver angivet med en grad af implementering 

Mål og indikatorer Handlinger og processer

Governance struktur Intern og ekstern rapportering

Strategisk forankring

25% 50% 75% 100%

Implementeringsgrader for 
programsporets elementer

0%

EU taksonomi og verdensmål



PRINCIPPER RAPPORTERING PARTNERSKAB

CODE OF 
CONDUCT OPFØLGNING STRATEGI

Programspor 8 – Bæredygtig indkøb



VÆRKTØJSKASSEN -
INDHOLD

• Hjælpeværktøj til:

o Den interne dialog

o Markedsdialogen

o Udbudsmaterialet

➢ Prækvalifikationen

➢ Konkurrencen herunder underkriterier

• Forklarende tekst

• Konkrete eksempler

• Skabeloner 



OPSTARTSMØDE MARKEDSDIALOG



PRÆKVALIFIKATION

• Der er eksempler på krav 
(udelukkelsesgrunde og certificeringer)

• Konkrete udvælgelseskriterier



KONKURRENCEN

• Udfordring, når vi ikke ved hvad markedet 
kan eller hvad den bæredygtige løsning 
koster. Hvad gør vi så?

• Mulighed: Sideordnende tilbud eller 
alternative tilbud



KONKURRENCEN

• Muligheder inden for pris:

o Kapitalisering af CO2 udledningen for 
eks. transport.

o TCO



KONKURRENCEN

• CO2 udledningen som kvalitativt kriterie



KONKURRENCEN

• Kvalitativt underkriterie

• Vigtigt at kriteriet tilpasses det konkrete 
udbud

• Udvælg områder, hvor det er særligt 
vigtigt



VÆRKTØJSKASSEN

Anden værktøjskasse:

• Den ansvarlige indkøber

• Konkrete eksempler til krav, eksempler til 
prækvalifikationen og til under- og 
delkriterier.



PAUSE
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FRA STRATEGI TIL EKSEKVERING

v/IND 25

Hvorledes arbejder vi med grønne indkøb i Energinet?

Lovgivning/ 
Retningslinjer

Målsætning
Strategi for 

grønne 
indkøb

Model for 
eksekvering 
af grønne 

indkøb



Markedsvilkår/muligheder

Indhentning af tilbud, 
evalueringer, forhandlinger 

og tildeling af endelig kontrakt

Specifikation 
af indkøbet 

som en del af udbudsmaterialet

Energinet standarder/værktøjskasse/
skabeloner baseret på 

vores strategi for grønne Indkøb

CSR,
Mennesker 

& adfærd

Tjenesteydelser/
Services & Transport

Varer/Materialer

SRM og 
Netværk

SRM og 
Netværk
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Målsætning for den grønne omstilling i Energinet

Hvad er markedstrenden, hvilke 
retningslinjer findes for 

miljøvenlige materialer og hvad 
kan lade sig gøre?

Hvad er markedstrenden, hvilke 
retningslinjer findes for services 
& transport og hvad kan lade sig 

gøre?

Retningslinjer for 
bæredygtighed, benchmark med 

FNs Verdensmål, andre store 
virksomheders CoC etc.

Bilag XX for de respektive 
kategorier fx retningslinjer for 

brug af genanvendelige 
materialer fx plastiktyper, 

brændstofforbrug for puljebiler, 
FSC-mærket træ, brugen af 

emballage etc.

Bilag XX for de respektive 
kategorier

CoC for hele Energinet er et fast 
grundlag for en aftale.

Herudover har vi fx  
minimumsretningslinjer der 

giver leverandørerne mulighed 
for at ”købe aflad” i xx tilfælde.

Udfylde Bilag XX for de 
respektive kategorier tilpasset 

indkøbet 
- fx alle puljebiler skal skiftes nu 
og være 100% eldrevne med en 

rækkevidde på min. XX

Udfylde Bilag XX for de 
respektive kategorier tilpasset 

indkøbet
fx bortskaffelse af affald på en 

given måde

CoC med supplerende 
specifikationer i 

udbudsmaterialet 
fx alle stiller med en Covid19 

test der er max. 72 timer 
gammel

TBD TBD TBD

Endelig kontrakt med opdaterede bilag og plan 
for løbende opfølgning i aftaleperioden
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Lobbyister og 
Entreprenører

MODEL FOR EKSEKVERING AF GRØNNE INDKØB



DE 3 DILEMMAER

FINANSIERING UDELUKKELSE
MODNING AF 

MARKEDET
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BÆREDYGTIGE INDKØB – PÅ EN ANDEN MÅDE
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Eksempler på alternative perspektiver



CO-CREATION
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Co-creation orientedCompetition oriented Participation oriented

Room to manouvre after award



RAPIS CIRKULAR CONTRACTING
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FORELØBIG LÆRING …

IKKE FOR MANGE 
KRITERIER

LEVERANDØRER KAN 
FORSKELLIGT

VI SKAL VIDE, 

HVAD VI VIL HAVE
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COMPLIANCE OG CONTRACT MANAGEMENT 
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Internt Eksternt

GETS-better
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UKOMPLEKST OPDELING MK TIL UDVÆLGELSE

KRAV DELYDELSE TÆRSKELVÆRDI

LOKALE INTERESSER



HVILKE GODE RÅD HAR I TIL OS?
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SPØRGSMÅL?
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