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1. BÆREDYGTIGHED I UDBUD – HVAD ER DET?



FN’S VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
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17 mål, der forpligter FN’s medlemslande til 
at:

▪ afskaffe fattigdom og sult i verden 

▪ reducere uligheder

▪ sikre god uddannelse og bedre sundhed til 
alle

▪ sikre anstændige jobs

▪ sikre mere bæredygtig økonomisk 
vækst



FN’S VERDENSMÅL FOR EN BÆREDYGTIG UDVIKLING
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▪ At indtænke bæredygtighed i offentlige indkøb kan 
medvirke positivt til opfyldelse af langt de fleste af 
verdensmålene

▪ Flere af verdensmålene kan understøttes ved at 
indtænke passende krav til fx miljø og 
klima, forbrug og produktion, genanvendelse og 
genbrug i forbindelse med i indkøb



HOVEDPOINTER FRA RAMBØLL - ANALYSER I KOMMUNER

▪ Langt de fleste kommuner vil gerne fokusere på bæredygtigt indkøb, men det skal være inden for 
de allerede givne økonomiske rammer. Få kommuner prioriterer bæredygtighed over 
økonomi

▪ Når vi taler bæredygtighed i kommuner, er langt de fleste langt med 
arbejdstagerforhold/sociale forhold – mange har også et nuværende fokus på miljø- og 
energimæssige forhold

▪ I mange kommuner mangler der fokus på opfølgning på, om bæredygtighedskrav overholdes 
– noget, som kommunerne gerne vil gøre noget ved

▪ Markedsdialog er et centralt element i at købe bæredygtigt – formålet kan være at sikre, at 
markedet kan levere de bæredygtige løsninger og/eller sammen med markedet at få identificeret 
en bæredygtig og økonomisk holdbar løsning

▪ En vedholdende myte er, at det er dyrere at købe bæredygtigt – vores analyser viser, at 
dette ikke er tilfældet

▪ En anden vedholdende myte er, at det er svært at finde leverandører, der kan levere 
bæredygtigt – her er det dog også ofte et spørgsmål om at tilrettelægge og gennemføre en 
grundig markedsdialog
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FUP ELLER FAKTA?

Plastikposer er dårligt for 
miljøet!

”LDPE-indkøbsposer med stift håndtag 
havde den laveste miljøpåvirkning i 

flertallet af de miljøpåvirknings 
kategorier der var inkluderet i dette 

LCA studie”

Kilde: “Life Cycle Assessment of grocery carrier bag” 
Miljøstyrelsen 2018

EL-biler er godt for miljøet!

Jeep Wrangler (diesel) er den mest 
bæredygtige bil. Toyota Prius er nr. 74 

(på niveau med Maybach og Rolls-
Royce).

Kilde: “CNW's 'Dust to Dust' Automotive Energy Report”

En mørbrad udleder lige så 
meget CO2 som en køretur 

til Paris!

Kilde: Den grønne tænketank
Concito

Økologi er bæredygtigt!

Økologi er ikke 
(nødvendigvis) bæredygtigt 
da verdens fødevarebehov 

ikke kan dækkes af 
(nuværende) økologisk 

landbrug.

”60% af verdens 
landbrugsareal til fødevarer 
anvendes til kødproduktion -
der dækker 2% af verdens 

kalorieindtag” 

(globalagriculture.org)

”77% af verdens 
landbrugsareal anvendes til 

animalske fødevare - 17% af 
verdens kalorieindtag og 

33% af proteinindtag 
stammer fra husdyrhold. 

(onegreenplanet.org)



Arbejde i indkøberens “basic værktøjskasse”, men bedre, fx organisering, behovsopgørelse, 
costdrivere, markedskendskab.

• Gør det, du gør I forvejen (hvis du gør det godt ☺)

FORVIRRET? HVAD KAN JEG GØRE?
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1
Se eksempler på næste slides

Vi kommer tilbage til disse elementer



KEEP IT SIMPLE

God markedsføring

Skaber bevidsthed

Ikke greenwashing!



KEEP IT SIMPLE – TJENESTEYDELSER

Bæredygtighed

“Som en del af Ordregivers bæredygtighedsmål 
forventer Ordregiver, at konsulenten i videst 
mulige omfang ikke benytter transport ifm. 

leverancerne. Der ydes således ikke godtgørelse 
for kørsel og der betales ikke for konsulentens 
transporttid medmindre der udføres kvalificeret 

arbejde under transport”.

Konventionelt krav

“Der ydes ikke godtgørelse for kørsel og der 
betales ikke for konsulentens transporttid”.

Resultatet er det samme – signalværdien er forskelligt



BÆREDYGTIGHED ER ET LEGITIMT FORMÅL

KFST’s vejledning til udbudsloven

Kontraktbetingelserne kan også indeholde miljømæssige, sociale eller beskæftigelsesrelaterede hensyn.

Man kan stille krav til alle aspekter og ethvert trin i produkternes livscyklus – lige fra oprindelsen af råmaterialer til 
tidspunktet for bortskaffelse af produktet. Det gælder også, selvom de fastsatte betingelser ikke udgør en del af 
anskaffelsens materielle indhold. Eksempelvis kan et krav kan være, at de indkøbte tjenesteydelser skal leveres vha. 
energieffektive maskiner.

Der må gerne stilles betingelser for gennemførelse af kontrakten, for så vidt angå levering eller brug af fairtrade-
produkter ved en konkret anskaffelse.

Betingelsen om, at der skal være sammenhæng mellem kontraktbetingelserne og kontraktens genstand, udelukker 
fastsættelse af betingelser om en virksomheds generelle politik.

Læs også præamblet til 
direktivet



(MILJØ)MÆRKEKRAV ER LEGITIMT

Fairtrade-udtalelsen 2013

Økonomi- og Indenrigsministeriet 3. maj 2013.

”Det var sammenfattende ministeriets opfattelse, at en 
kommune lovligt i sin indkøbspolitik kan lægge 
vægt på indkøb af Fairtrade-mærkede varer”.

KFST kommentar

”Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen kan konkludere, at 
offentlige myndigheder heller ikke efter udbudsreglerne er 
forhindret i at lægge vægt på Fair Trade hensyn.

Myndigheder kan således tage Fair Trade hensyn både i 
forbindelse med tilbudsevalueringen og i 
forbindelse med kontraktens udførelse, blot det 
gøres med omtanke.

Derudover har myndigheder i forbindelse med 
udvælgelsen af egnede tilbudsgivere mulighed for at 
tage højde for tilbudsgivernes erfaring og faglige 
dygtighed på det sociale område, hvis kontrakten har et 
socialt præg”.

Max Havelaar-dom 2012

C-368/10, EU-domstolen 10. februar 2012.

”Det må derfor anerkendes, at de ordregivende 
myndigheder også kan vælge tildelingskriterier, 
som er baseret på sociale hensyn” (pr. 85).

”det omtvistede tildelingskriterium vedrørte 
miljøegenskaber og sociale egenskaber, som er 
omfattet af artikel 53, stk.1, litra a), i direktiv 
2004/18)” (pr. 89).

”Der er således i princippet intet til hinder for, at et 
sådant kriterium omhandler det forhold, at et 
produkt er et fair trade-produkt” (pr. 91)



2. OVERVEJELSER IFM. ANSKAFFELSESPROCESSEN

1. ORGANISERING

2. TCO

3. KONKURRENCEUDSÆTTELSE



HVAD GØR DU, HVIS DU LØBER PANDEN MOD EN MUR I 
ORGANISATIONEN?



UDFORDRING: SILO-TÆNKNING?

Indkøber

(med sparekrav)

Tekniker

(med gode input)

Forretningen

(med budgettet)

Jurist

(der begrænser)

Politik

(med bæredygtighedsagenda)

Politik

(med sparekrav)

Bagvedliggende krav!

???



HVAD GØR VI SÅ? AT “LEDE OPAD”…

Kræv involvering af parterne (siloerne) ifm. etablering 
af arbejdsgruppen.

Giv pushback; dokumentér, synliggør ”konflikterne” 
mellem agendaerne (siloerne).



“LEDE OPAD” MED BÆREDYGTIGHEDSOPGØRELSE

Indfør eller levér ”Bæredygtighed – eller forklar”

Forbedringsopgørelse efter afsluttet udbud.

• Hvordan er kontrakten blevet mere bæredygtighed?

• Hvilke overvejelser/beslutninger der truffet ift. bæredygtighed?

• Hvilke bæredygtige elementer er der i kontrakten?

• Hvilke bæredygtige elementer ligger over markedsstandard?



TOTALOMKOSTNINGER/LIVSCYKLUSOMKOSTNINGER

Hav styr på dine costdrivere (indkøberens ”basic 
værktøjskasse”)

Det gælder også de bæredygtighedsmæssige costdrivere, 
der typisk ses i perspektiv af livscyklusomkostninger (§§
166-168)!



KONKURRENCEUDSÆTTE AF TO ÅRSAGER

Differentiering af markedet. 

Både konventionel ”kvalitet”, men også på bæredygtighed 
og løsningerne herpå. 

Umulighed ift. at lave beskrivelse selv. 



EKSEMPEL - GRØN IT

• Hosting: Krav til datacentre (regeringen har igangssat et fællesoffentligt arbejde med at 
identificere hvilke kravet der kan/bør stilles).

• Danish Cloud Community estimerer at data centre i 2030 vil stå for 16,5% af Danmarks 
energiforbrug.

• Data via internet er staget med faktor 12 (1.200%) i de seneste 10 år.

• De sædvanlige ”energi-parametre”:

• Energieffektivitet (måles i PUE).

• Energikilden (krav om carbon-fri / vedvarende kilder).

• Forbrug og genbrug af vand (køling).

• Genanvendelse og genbrug af hardware.

• Genbrug af overskudsvarme fra afkølingen.



3. SPØRGSMÅL 1

”HVORDAN KAN LOKALE PRODUCENTER / LEVERANDØRER 
TILGODESES?”



”HVORDAN KAN LOKALE PRODUCENTER / LEVERANDØRER 
TILGODESES?” (ÅBEN DIALOG)

• Og hvilket verdensmål (bæredygtighed) understøtter 
dette hensyn i givet fald?

• Hvad er ”lokalt” (afgrænsning af markedet)?

Er hensynet baseret på en antagelse om at lokale 
producenter/leverandører er mere bæredygtige 
– eller er det et helt andet hensyn?



”HVORDAN KAN LOKALE PRODUCENTER / LEVERANDØRER 
TILGODESES?”

Dette kan modvirke opfyldelse af formålet:

• Høje krav til økonomi eller teknisk formåen.

• Komplekst udbudsmateriale der kræver udbudsjuridisk bistand at besvare.

Dette kan medvirke opfyldelsen af formålet:

• Forberede markedet og informationsmøder inden udbudsbekendtgørelse. Integrere i øvrige erhvervsfremmende aktiviteter 
(SV og SMV).

• Delaftaler (geografisk opdelt hvis man er i landsdækkende organisation eller blot i flere dele for at den efterspurgte 
kapacitet kan dækkes).

• Parallelle rammeaftaler (honningudbuddet vs. hovedrammen på fødevare).

• Reserverede pladser til små og mellemstore virksomheder i prækvalifikationen (§ 145, stk. 3, nr. 3 i henhold til 
lovkommentaren). Brug prækvalifikationen aktivt!



PAUSE
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4. STANDARDER OG MÆRKER I UDBUD



ANVENDELSE AF STANDARDER I UDBUD

27

Standarder kan indgå i udbud på følgende fire måder:

▪ Som (minimums)krav til egnethed i udvælgelsesfasen

▪ Som element i kriterierne for tildeling af kontrakt 

▪ Som krav eller mindstekrav i kravspecifikationen

▪ Som kontraktvilkår

Husk altid 
proportionalitetsprincippet!

Krav om standarder skal stå i 
rimeligt forhold til kontraktens 
genstand og ordregivers specifikke 
og legitime behov

Foretag en grundig markedialog/ 
analyse af, hvornår i processen de 
ønskede standarder bedst 
inddrages.

Eksempler på standarder:

ISO 14001 – Miljøledelsessystem

ISO 45001 – Arbejdsmiljøledelse

ISO 50001 – Energiledelse



ANVENDELSE AF MÆRKER I UDBUD
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▪Mærker kan indgå i udbud på følgende tre måder:

▪ Som (minimums)krav til egnethed i udvælgelsesfasen

▪ Som element i kriterierne for tildeling af kontrakt

▪ Som krav eller mindstekrav i kravspecifikationen

▪ Som kontraktvilkår



EGNETHED OG UDVÆLGELSE SOM REDSKABER TIL AT FREMME 
DEN BÆREDYGTIGE AGENDA
▪ Ordregiver kan opstille kriterier for egnethed og 

udvælgelse, som understøtter bæredygtighed – primært 
miljøhensyn

▪ Kriterierne skal være proportionale og have relevans for den 
konkrete kontraktgenstand – typisk ved at underbygge, at 
virksomheden vil være i stand til at gennemføre kontrakten på 
miljømæssigt forsvarlig vis 

▪ Der kan ikke sættes kriterier, som er uden betydning for den 
konkrete kontrakt
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EGNETHED

▪ Typer af kriterier, der særligt kan være relevante:

▪ Angivelse af de miljøstyringsforanstaltninger, som ansøger/tilbudsgiver kan anvende ved udførelsen af 
kontrakten, jf. § 155, stk. 1, nr. 8

▪ Certifikater for opfyldelse af bestemte kvalitetssikringstandarder, miljøledelsessystemer eller 
miljøledelsesstandarder, jf. §§ 157 og 158

▪ En erklæring om, hvilket værktøj, materiel og teknisk udstyr tjenesteyderen eller entreprenøren disponerer over 
til opfyldelse af kontrakten, jf. § 155, stk. 1, nr. 10

▪ Angivelse af den forvaltning af forsyningskæden og de eftersporingssystemer, som ansøger/tilbudsgiver kan 
anvende ved gennemførelsen af kontrakten, jf. § 155, stk. 1, nr. 5

▪ Husk at §§ 155, 157 og 158 udtømmende angiver de arter af dokumentation, ordregiver kan kræve fremlagt

▪ Husk at angive i udbudsbekendtgørelsen, hvordan opfyldelsen af minimumskravene skal dokumenteres, jf. § 143

▪ Husk, at krav skal være relateret til kontraktgenstanden

30



EKSEMPEL 1
UDBUD AF DRIFT OG VEDLIGEHOLDELSE AF VEJBELYSNINGSANLÆG

Miljø- og kvalitetsledelsesstandarder:

Ansøger skal opfylde følgende mindstekrav om ansøgers miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og 
kvalitetsledelsessystem (jf. ESPD-dokumentet, pkt. IV.D).

▪ Miljøledelsessystem ISO14001 eller tilsvarende

▪ Kvalitetssikringssystem ISO9001 eller tilsvarende

▪ Kvalitetsledelsessystem (KLS) jf. Sikkerhedsstyrelsens krav.

Dokumentation:

Ansøger skal kunne dokumentere dennes miljøledelsessystem, kvalitetssikringssystem og kvalitetsledelsessystem i form af 
kopi af certifikat eller anden form for bevis, dokumentation eller attesteret erklæring.



KRITERIER FOR TILDELING AF KONTRAKT

▪ Det økonomisk mest fordelagtige tilbud skal identificeres på 
grundlag af ét af følgende tildelings-kriterier:

▪ Pris

▪ Omkostninger (Fx TCO, livscyklusomkostninger) 

▪ Bedste forhold mellem pris og kvalitet

▪ Kriterierne giver forskellige muligheder for at inddrage hensyn 
til bæredygtighed i tildelingen
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UNDERKRITERIER

Der kan fx være underkriterier om:

▪ Brug af miljøskadelige stoffer i produktionen eller tilbudte metoder til sikring imod utilsigtede miljøpåvirkninger under 
produktionen

▪ NB: Kan overlappe med at bruge miljøledelsessystemer og/eller miljøledelsesstandarder til egnethed og 
udvælgelse – kan kun bruges én gang i samme udbudsproces. Brug af underkriterier giver mulighed for en mere 
nuanceret bedømmelse af de tilbudte metoder

▪ Hvorvidt kontraktgenstanden er forsynet med bestemte mærker, fx miljømærker

▪ Det kan være en fordel at inddrage i tildelingen, hvis der fx ikke er klarhed omkring tilgængeligheden på markedet af 
miljømærkede produkter, eller hvis det kun er nogle produkter på markedet, der er mærket. Giver også mulighed for 
at tilbyde ikke-miljømærkede produkter, fx hvor disse er væsentligt billigere
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EKSEMPEL 2
INDKØB AF ROBOTPLÆNEKLIPPERE

Underkriteriet "Sikkerhed" (40 %)

Tilbudsgiver skal som en del af tilbuddet aflevere en beskrivelse af tilbudsgivers sikkerhedsprocedurer for at
robotplæneklipperen ikke påkører mennesker, dyr, fodboldmål mv. samt en redegørelse af robotplæneklipperens
sikkerhedsindstillinger.

Ordregiver vil med underkriteriet "Sikkerhed" lægge vægt på, i hvilket omfang:

• (…)

• Tilbudsgiver kan fremlægge dokumentation, certifikat eller tilsvarende for gennemførelse af test samt sikkerheds-
og risikovurderinger af robotplæneklipperens sikkerhedsindstillinger.

Tilbuddet skal indeholde oplysninger, som sætter Ordregiver i stand til at evaluere tilbuddet i forhold til underkriteriet
"Sikkerhed". Til brug for Ordregivers evaluering af tilbuddet i forhold til underkriteriet bør tilbuddet derfor indeholde
følgende:

• (…)

• Dokumentation, certifikat eller tilsvarende (eksempelvis en ISO Standard eller risikovurdering i henhold til
Maskindirektivet og EN ISO 12100), som dokumenterer de udførte test og/eller testresultater samt sikkerheds- og
risikovurderingen.



EKSEMPEL 3
UDBUD AF PRODUKTUDVIKLING, PRODUKTION OG VEDLIGEHOLDELSE  AF 
AFFALDSSORTERINGSPUNKTER

Grønne køretøjer under 3.500 kg.

• Ved vurdering af grønne køretøjer under 3.500 kg. vil der blive lagt vægt på:

a) At tilbudsgiver kan tilbyde en så høj som mulig procentdel af kørsler med grønne køretøjer under 3.500 kg. ved
udførelse af Leverancer i Driftsfasen under Aftalen (jf. Rammeaftale bilag A, afsnit 15.3).

• Grønne køretøjer er under Aftalen defineret som køretøjer, der drives af el, biogas eller brint, og plug-in-hybrid
køretøjer. Andre ikke-motoriserede transportformer som fx cykler betragtes også som grønne køretøjer.

• Tildeling af point for tilbudt procentdel af grønne køretøjer under 3.500 kg. beregnes som følger:

• Point = [tilbudt procentdel af kørsler med grønne køretøjer under 3.500 kg.] / 100 % * 10 point.

Til brug for evalueringen af pkt. a) skal tilbudsgiver angive den tilbudte procentdel af kørsler med grønne køretøjer under
3.500 kg i Driftsfasen.



KRAV ELLER MINDSTEKRAV I KRAVSPECIFIKATIONEN
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Ordregiver kan anvende følgende specifikationsmetoder:

▪ Funktionsdygtighed eller funktionelle krav: Specifikation af 
kontraktens genstand ved en beskrivelse af den krævede 
funktionsdygtighed, funktionskrav, tekniske krav eller andre krav

▪ Standarder: Ved henvisning til en eller flere af standarderne – hver 
henvisning skal følges op med udtrykket ”eller tilsvarende”

▪ En kombination af standarder, funktionsdygtighed og funktionelle krav



KRAV TIL STANDARDER I KRAVSPECIFIKATIONEN

▪ Standarder skal anvendes i prioriteret rækkefølge, jf. udbudslovens §
41, stk. 1, nr. 2:

1. Danske standarder til gennemførelse af europæiske standarder

2. Europæiske tekniske vurderinger

3. Fælles tekniske specifikationer

4. Internationale standarder

5. Andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske 
standardiseringsorganer

6. Danske standarder

7. Danske tekniske godkendelser

8. Danske tekniske specifikationer for projektering, beregning og 
udførelse af arbejderne og anvendelse af varerne

▪ Ved henvisning til en standard skal udtrykket ”eller tilsvarende” altid 
anføres

37

OBS:

▪ Findes der standarder højere oppe i 
hierarkiet, der skal anvendes?

▪ Findes der konfliktende standarder højere 
oppe i hierarkiet?

▪ Skal der stilles krav til dokumentation for 
opfyldelsen af standarden? Hvis ja – hvilket 
niveau af bevis er nødvendigt:

▪ Testrapport
▪ Certifikat
▪ Overensstemmelsesvurderinger
▪ Andet



KRAV TIL MÆRKER I KRAVSPECIFIKATIONEN

▪ Et bestemt mærke kan være de europæiske og nationale miljømærker eller ethvert andet mærke

▪ Ordregiver kan ikke kræve et specifikt mærke, hvis mærket indeholder mærkekrav, der ikke er knyttet til kontraktens 
genstand. Dette gælder, uanset om mærkekravene opfylder de resterende betingelser i § 46, stk. 1, nr. 2-5

▪ Ordregiver kan ikke kræve mærker, der baserer sig på kriterier, der forudsætter en bestemt nationalitet eller varetager 
andre diskriminerende hensyn

▪ Ansøgere/tilbudsgivere skal have mulighed for at gøre sig bekendt med oplysningerne om et mærke, herunder de 
underliggende mærkekrav – beskrivelsen af mærket og de mærkekrav, der knytter sig til mærket, skal være offentligt 
tilgængelig

▪ Ved henvisning til en mærker anbefales det at angive ”eller tilsvarende” , 
så ansøger/tilbudsgiver får at vide, at andre mærker kan opfylde kravene
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EKSEMPEL 4
UDBUD AF PRODUKTUDVIKLING, PRODUKTION OG VEDLIGEHOLDELSE  AF 
AFFALDSSORTERINGSPUNKTER

• Udførelse af betonkonstruktioner  DS/EN 13670:2011 eller tilsvarende.

Dansk Standard.

• Udførelse af stål- og aluminiumskonstruktioner – Del 2: Tekniske krav til stålkonstruktioner -DS/EN 1090-2:2018 eller 

tilsvarende.

• Overfladebehandling generelt (både synlige og ikke synlige dele) skal som minimum udføres iht. den Internationale 

standard EN ISO 12944 eller tilsvarende. Behandlingen skal opfylde kravet til et C4 miljø, udendørs installation, by- og 

industriområder med medium miljøbelastning. Svarende til GSB-Seaproof. 

CE-mærkning mv.

• Ydelser, der falder ind under et eller flere direktiver, der er implementeret i Danmark, skal være mærkede/typegodkendt 

i overensstemmelse hermed. Mærkningen skal omfatte både CE-mærkning og eventuelle andre mærkningskrav/krav til 

typegodkendelse.

• Dokumentation skal afleveres til Kunden for godkendelse.



EKSEMPEL 5
ANDRE OMRÅDER

Byggerier og byområder:

• Fx. Københavns Kommunes DGNB-certificerede 
offentlige byggerier over 20. mio. kr.

• Fx. Faaborg-Midtfyns Kommune ”Årslev –
Fremtidens forstad” DGNB-plancertificering af 
byområder 

• Fx. Middelfart Rådhus, Sundhedshuset i Pandrup og 
Frederiksplads i Aarhus, Rambøll Head Office i 
Ørestad (DGNB-certificering)

Svanemærket serviceydelser og varer

• Fx. Rengøring og vinduespolering

• Fx. Kantiner – Meyers kantine hos Rambøll

• Fx møbler

Miljømærkede rengøringsmidler til borgerhjem, service 
og vedligeholdelse af varer og produkter, køretøjer mv.

• Fx. Svanemærket, Blomsten eller tilsvarende



BÆREDYGTIGE KRAV I KONTRAKTEN

▪ Det er muligt at fastsætte særlige betingelser for kontraktens udførelse, som vedrører miljøhensyn (fx ”Betingelserne kan 
omfatte økonomiske, innovationsrelaterede, miljømæssige, sociale eller beskæftigelsesrelaterede hensyn.”)

▪ Sådanne krav skal:

▪ være knyttet til kontraktens udførelse (kravene må ikke være stillet til virksomheden generelt)

▪ overholde de grundlæggende EU-retlige principper 

▪ fremgå af udbudsbekendtgørelsen eller i (resten af) udbudsmaterialet 

▪ Kontraktkrav kan være fastsat som forpligtende vilkår eller i en blødere variant som en opfordring til at udvise en bestemt 
adfærd

41



EKSEMPEL 6
UDBUD AF PRODUKTUDVIKLING, PRODUKTION OG VEDLIGEHOLDELSE  AF 
AFFALDSSORTERINGSPUNKTER

• Alle køretøjer – over 3.500 kg. – som transporterer varer eller leverer tjenesteydelser, herunder udfører bygge- og
anlægsopgaver, inden for kommunens grænser, skal som minimum opfylde Euronorm 6.

• Leverandøren er forpligtet til at anvende grønne køretøjer på [xx] procent, jf. Leverandørens tilbud (bilag 6), af de 
kørsler foretaget i person- og varebiler under 3.500 kg., der benyttes ved Levering af Service og vedligeholdelse under 
Aftalen. Grønne køretøjer defineres under Aftalen som køretøjer, der drives af el, biogas eller brint, og plug-in-hybrid 
køretøjer. Andre ikke-motoriserede transportformer som fx cykler betragtes også som grønne køretøjer.

• Leverandøren skal løbende dokumentere, at den aftalte procentdel af Leverancerne sker med grønne køretøjer.
Dokumentationen sker ved anførsel af køretøjstype på fakturaerne for hver Leverance. Dette skal ske på to
selvstændige fakturalinjer, hvoraf det fremgår, hvor mange kørsler, der samlet er blevet udført med henholdsvis grønne
og konventionelle køretøjer, samt disses registreringsnummer.
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EKSEMPEL 7
MILJØKRAV I KONTRAKTEN

Emissioner
Leverandøren skal begrænse udledningen 
af drivhusgasemissioner ved 
tomgangskørsel ved af- og pålæsninger 

Bortskaffelse
Leverandøren skal afhente de brugte 
tonerkassetter og bortskaffe disse på en 
miljøforsvarlig måde 

1

3 4

2

Energieffektivitet
Leverandøren skal sikre en løbende 
effektivisering af energiudnyttelse ved 
produktion af de i kontrakten efterspurgte 
varer. Det er et krav, at energimængde målt 
i kWh pr. produceret enhed i hvert år af 
kontrakten falder med 2 %

Produktionsproces
Stoffer, der er optaget på bilag XVII i EU 
REACH-forordningen, må kun anvendes i 
fremstillingsprocessen i det omfang, dette 
tillades i dette bilag, uanset om stofferne 
forekommer i slutproduktet
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DOKUMENTATION FOR OPFYLDELSE

▪ ”En ordregiver kan kræve, at en tilbudsgiver fremlægger en testrapport eller 
et certifikat fra et overensstemmelsesvurderingsorgan som dokumentation for 
opfyldelsen af kravene i de tekniske specifikationer” § 47

▪ Ordregiver skal altid acceptere anden passende dokumentation

▪ Anden passende dokumentation kan være verificeret dokumentation eller 
erklæringer fra tredjepart eller dokumentation eller erklæring fra producenten

▪ Det er tilbudsgiver, der vurderer, hvilken dokumentation vedkommende ønsker 
at indlevere for at påvise, at tilbuddet lever op til kravene

▪ Ordregiver kan ikke fastsætte specifikke formkrav for den passende 
dokumentation

▪ Det er tilbudsgiver, der har bevisbyrden for, at den anden dokumentation er 
passende i forhold til at påvise, at tilbuddet lever op til kravene
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HVORNÅR SKAL ”ELLER TILSVARENDE” DOKUMENTERES?

VAR og ATM mod IVECO (EU-domstolens dom C-14/17 af 12. juli 2018)

• Udbud af kontrakt for levering af originale eller tilsvarende reservedele til busser og 
trolleybusser af mærket IVECO.

• De reservedele, som skulle leveres, var angivet på en liste, som ATM havde udarbejdet. 
Listen henviste udtrykkeligt til reservedele af et bestemt mærke (FIAT/IVECO). Antallet af 
forskellige reservedele, der skulle omfattes af tilbuddet, var ca. 2 200.

• EU-domstolen udtalte:

• Ordregiver er forpligtet til at kræve, at tilbudsgiver på tidspunktet for tilbudsafgivelse fremlægger 
dokumentation for produkter der opfylder ”eller tilsvarende”.

• Dette udgangspunkt må anses at gælde for fabrikater, jf. udbudslovens § 42 og den nævnte EU-dom, og 
må også anses at gælde for standarder, jf. udbudslovens § 43 (udbudsdirektivets art 42, stk. 6) og 
mærker, jf. § 46, stk. 3.  



5. SPØRGSMÅL 2

”HVORDAN UNDGÅS ”VARER FRA KINA” – SOM HOLDER KORT 
TID OG SKAL UDSKIFTES PÅ BÆREDYGTIGHEDENS ALTER?”



”HVORDAN UNDGÅR VI ”VARER FRA KINA” – SOM HOLDER 
KORT TID OG SKAL UDSKIFTES PÅ BÆREDYGTIGHEDENS 
ALTER?”

Bekymring for produktets kvalitet.

Er der konkrete erfaringer med, at netop varer fra Kina er af lav kvalitet?

Bekymring for de forhold som produktet er blevet til under

2 elementer?



PRODUKTETS KVALITET

• Tag altid “seriøs” og konkret stilling til garanti.

• Garanti mitigerer risiko for dårlig kvalitet, sikrer holdbarhed (designstrategi #1) og levetidsforlængelse 
(designstrategi #2).

• Hvad er mindstekravet til garanti?

• Hvad består ”garanti” af? Forsikring er i udgangspunktet en anden ting …

• Skal niveauerne udover mindstekrav konkurrenceudsættes?

• Kvalitative elementer der sikrer behovsopfyldelsen.

• Undgå spild og tidlig udskiftning

• Tilbagetagelsesordninger



PRODUKTETS KVALITET

End-of-life (EOL) / end-of-sale: Hvor lang tid skal den udbudte vare kunne indkøbes?

End-of-service life (EOSL) / end-of-support: Hvor lang tid garanteres produktet support 
inkl. reservedele?



KRAV TIL PRODUKTIONEN

• Miljø og bæredygtighed er i udgangspunktet et 
sagligt behov (Fairtrade-afgørelsen).

• Bæredygtighedsmærker stiller også krav til 
produktionen i relevant omgang – eller rettet 
imod det (f.eks. ØKO-FSC).



ØVRIGE SPØRGSMÅL?



IKA MODULUDDANNELSE – ”IKA BÆREDYGTIGE INDKØB”

https://www.ika.dk/aktivitet/modul-uddannelse/ika-baeredygtige-indkoeb/

Modul 1 Introduktion og begrebsforståelse (fysisk fremmøde)

Modul 2 Udbudsjuridisk workshop for viderekommende (fysisk fremmøde)

Modul 3 Udbudsprocesser i praksis (online)

Modul 4 Livscyklus og TCO (fysisk fremmøde)

Modul 5 
Indkøberens rolle i den grønne omstilling og 
mærkninger/certificeringer (online)

Modul 6 Bæredygtighedsstrategi og opsamling (fysisk fremmøde)

https://www.ika.dk/aktivitet/modul-uddannelse/ika-baeredygtige-indkoeb/


TAK FOR I DAG
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Baggrund

Louise Hilton Saggau har siden 2013 specialiseret sig inden for udbudsretten, hvor hun 
rådgiver staten, regioner, kommuner og forsyningsselskaber om alle aspekter af 
udbudsretten fra udformning af udbudsmateriale og kontraktgrundlag til gennemførelse af 
udbudsprocesser og håndtering af klagesager ved Klagenævnet for Udbud. Louise har bl.a. 
erfaring indenfor:

•

• Markedsdialog og benchmarkingundersøgelser

• Kvalitetssikring og udarbejdelse af udbudsmateriale, herunder udbudsbetingelser og 

kontrakter mv.

• Gennemførelse af udbudsprocesser fra A-Z

• Bæredygtighed, arbejds- og sociale klausuler

• OPI’er og andre partnerskabslignede samarbejder 

Uddannelse

• Advokat, Advokatsamfundets

advokatuddannelse

• Cand.jur., Københavns Universitet

• PRINCE 2, Projektlederuddannelse

Erhvervserfaring

• Rambøll, Legal & Contract Management 

Consulting (2021-)

• Horten, Advokat og senioradvokat, specialiseret

i udbudsret, offentligret og kontrakter (2011-

2020)

Kompetencer

LOUISE HILTON SAGGAU
LEAD CONSULTANT

T: +45 5161 0676

M: LHSG@ramboll.com
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Baggrund

Jakob er specialiseret inden for udbud og indkøb og har 13 års erfaring på området. I de 

seneste 5 år har han udelukkende arbejdet med offentlige udbud som konsulent.

Jakob har erfaring med alle typer anskaffelsesprocesser, herunder indkøb under 

tærskelværdi, miniudbud, SKI-tildelinger og EU-udbud.

Endvidere har han erfaring med at gennemføre kontraktændringer, udarbejde teknologiske 

kontrakter såsom it-kontrakter, og han har udbudt rammeaftaler med flere leverandører 

med efterfølgende mulighed for, at ordregiver kunne tildele kontrakter herpå ved både 

direkte tildeling og miniudbud. 

Uddannelse

• Cand.jur., Syddansk Universitet

• IT Contract Manager

• Akademimerkonom I global kommunikation & 

formidling

Erhvervserfaring

• Rambøll, Legal & Contract Management 

Consulting (2019-)

• FalckEkdahl, Chefkonsulent, Ansvarlig for 

gennemførelse af udbud (2018-2019)

Kompetencer

JAKOB SVENDSEN
SENIORKONSULENT

T: +45 5161 1099

M: JAKS@ramboll.com


