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Status for ny lovgivning om e-handel

Ressourcetræk

Den varslede lovgivning bestod af to dele:

Krav om e-handel i den offentlige sektor på en række indkøbsområder indføres 
ikke fra 1. januar 2023, som det ellers var planlagt

2. Lovkrav om e-handel

Krav om at e-handle bestemte varer 
(Økonomistyrelsen)

1. Nye standarder for 
dokumentudveksling

Krav om hvilken standard (PEPPOL) der 
skal anvendes til e-ordrer og e-kataloger 
(Erhvervsstyrelsen)
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01
Aftalerne

Fællesoffentlige, 

statslige, regionale og 

kommunale 

indkøbsaftaler

02
Indkøbskategorier

Alle varer i de 

indkøbskategorier, der 

knytter sig til aftalerne 

fra første fase

03
Resten

Resterende e-

handelsegnede

indkøbskategorier

Overvejelser om indfasning af lovkravet
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Omfattede varer for obligatorisk e-handel

– Hovedparten af alle varekategorier fx IT-udstyr, kontorhold og fødevarer.

Undtagelser

– Vareindkøb tilknyttet indkøb af tjenesteydelser. Standardiserbare tjenesteydelser som tilkøbes en varer 

(fx installation og levering) undtages ikke.

– Kontante indkøb

– Borgerkøb via bevillinger 

– Specialtilpassede vareindkøb, herunder indkøb under forsvars- og sikkerhedsdirektivet 

– Kontraktbelagte indkøb, hvor det ikke er muligt at e-handle eller skifte hertil, undtages frem til næste 

genudbud. 

Omfattede institutioner

– Alle statslige institutioner og større selvejende institutioner

– Primære institutioner i kommuner og regioner

Oplægget til lovgivning om e-handel i foråret 2021
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Ny centerstruktur og organisering i Økonomistyrelsen

Ressourcetræk

Formål

Centret har til formål at understøtte professionelle, effektive og grønne indkøb i staten 

gennem brugbare løsninger til kunder og samarbejdspartnere.

Kerneopgaver

• Rådgivning til staten og selvejende institutioner.

• Ansvarlig for statens indkøbspolitik, herunder fx regeringens strategi for grønne 
offentlige indkøb

• Koordinerer og styrer indkøbsaftaler i Statens Indkøbsprogram

Center for Indkøb og 
Udbud (CIU)

Statens Indkøb

(SI)

Team Udbud og Projekter

(Team UP)

Team Policy og E-handel

(Team EP)

Jura og Rådgivning

(JUR) 
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Principper om standardisering, koordinering og forpligtelse

• Standardisering: Indkøbet 

standardiseres til færre typer

• Koordinering: Indkøbet samles på 

færre leverandører.

• Forpligtelse: Ministerier forpligtes 

til at benytte indkøbsaftaler. 

• Grønne indkøb (NY): De 

fællesstatslige aftaler bidrager til 

grønne indkøb i staten. 

32 fællesstatslige indkøbsaftaler på varer og 

tjenesteydelser 

Telefoni Kontorartikler Møbler

Hotelbesøg Rengøring Konsulenter
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Digitalt indkøb via 

DOIP markedsplads 

bliver muligt

2006

Bekendtgørelse om 

e-fakturering 

udstedes og stiller krav 

om, at offentlige 

myndigheder skal 

benytte den 

fælleseuropæiske 

standard for e-faktura, 

PEPPOL

2019

KL sætter fokus på e-

handel i kommunerne 

med publikationen 

”Effektive indkøb 

gennem e-handel”

2018

I økonomiaftalerne 

mellem FM og hhv. KL 

og DR aftales det at 

sætte fokus på 

digitalisering af indkøb 

og øge brugen af e-

handel på relevante 

indkøbsaftaler i 

kommuner og regioner

2017

Analyse af en samlet 

business case for 

udbredelse af e-handel 

på tværs af den offentlige 

sektor

2005

Lovkrav om digital 

fakturering indføres i 

den offentlige sektor

2010

IndFak1, som gør 

digitalt indkøb i 

staten muligt, går i 

drift

Rammerne for e-handel har været under udbygning siden 2005
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1. Foranalyse som del af den tidligere fællesoffentlige digitaliseringsstrategi og 

analyse af de erhvervsøkonomiske konsekvenser (2017)

2. Erhvervsstyrelsens referencegruppe for den danske implementering af peppol-

standarderne

3. Analyse af gevinster og omkostninger for offentlige institutioner ved obligatorisk e-

handel 

– Hvilke kategorier er indkøbstyper er egnede?

– Hvilke offentlige institutioner kan omfattes?

– Hvilke gevinster kan kravet medføre? 

– Hvilke implementeringsomkostninger skal forventes for at høste gevinsterne?

Forarbejde til lovgivning om e-handel
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Reduceret tidsforbrug Forbedre eksisterende e-handel Øvrige, kvalitative gevinster

Gevinster ved fokus på e-handel
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Systemindkøb Systemtilpasning Organisatorisk 

implementering

Katalogstyring

Implementeringsomkostninger
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Obligatorisk e-handel skal 

afgrænses til varekøb. Ikke 

alle kategorier er egnede og 

ikke alle købssituationer.

Involver 

erhvervslivet i 

implementering

Tænk virksomhederne 

med i optimering i stedet 

for kun at se på 

effektivisering for 

myndighedens side

Ensartet fortolkning 

og løbende 

håndhævelse af 

standarderne

Vil fremskynde digitaliseringen af 

erhvervslivet og internationale 

konkurrencefordele

Aftaler og kataloger 

bør være tidssvarende 

og dynamiske

Systemleverandører skal 

leve op til standarderne. 

Serviceleverandørers 

systemer skal videre være 

stabile inden 

implementering

Hvilke input har vi fået fra erhvervslivet?
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1. Systemunderstøttelse

Sikre at den grundlæggende 
systemunderstøttelse for e-
handel er på plads, herunder:

– Forbedre statens 
understøttelse (IndFak-udbud)

– Introduktion af de nye 
PEPPOL-standarder 

– Hjælp til SMV’er

2. Bedre beslutningsgrundlag

Styrke grundlaget for fremtidig 
beslutning om lovgivning om e-
handel, herunder:

– Revideret business case

– Erfaringsudveksling med 
SKI, KL , DR,  kommuner og 
regioner

3. Fremme frivillig e-handel

Fremme e-handel uden lovkrav, 
herunder fx:

– Pilotprojekter

– Rejsehold, der kan 
understøtte 
implementering i bl.a. 
kommuner og regioner.

– Vejledninger til e-
handelsegnede aftaler og 
indkøbsorganisering mv.

Tre fokusområder for Økonomistyrelsen i øjeblikket
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Erhvervsstyrelsen 17

Standardisering af e-handel

Aftale 

/udbud
E-katalog E-ordre E-faktura

Betaling/ 

bogføring

Der indføres fælles standarder for e-handel, som kan anvendes i en 

sammenhængende proces fra indkøb til bogføring.

Standarderne omfatter samme arbejdsgange og dokumenter som tidligere meldt ud.



Erhvervsstyrelsen 18

Standardisering af e-handel

Øget automatisering af indkøbs- og faktureringsprocesser, herunder skabe

grobund for hurtigere betaling og bogføring bl.a. vha. datagenbrug.

Lettere omstilling til e-handel for virksomheder og offentlige myndigheder

gennem fælles krav til standarder og netværk.

Lette grænsekrydsende handel gennem anvendelse af internationale standarder.

Mindske omkostninger ved e-handel ved anvendelse af fælles infrastruktur 

til alle større arbejdsgange i e-handel. Herunder større grad af ensrettethed

og højere kvalitet i de tekniske indretninger af e-handelssystemer.
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Leverandør opretter katalog, som 

indkøbssystemet læser

Punch-out: leverandør opretter 

begrænset katalog, som indkøbssystemet 

læser

Sælgergenereret ordre

Ja/Nej

Ja

Ja/nej

Medarbejder bestiller vare 

fra katalog

Faktura modtages af 

myndighed

Faktura betales 

og overgår til 

bogføring

• Usikkerhed vedr. 

situationer med flere 

leverandører pr. aftale 

samt ved miniudbud • Enten i form af ‘Ordre 

uden svar’ eller ‘Ordre 

med svar’, hvor sælger 

sender 

ordrebekræftelse eller 

annullering
• Faktura matches 

automatisk på 

ordre, hvis 

kriterier stemmer 

overens og 

ordren er 

godkendt4

• Ved match med 

ordre med 

godkendelse, 

godkendes 

faktura 

automatisk

Infrastruktur og opsætning Bestilling Betaling

Medarbejder bestiller vare 

fra leverandør

• I tilfælde hvor der ikke 

er et katalog eller hvor 

købet fx kræver særlig 

vejledning
Leverandørs system 

modtager 

ordrebekræftelse

• Et katalog med et begrænset udvalg, 

som kunder har sammensat ud fra 

sælgers bruttokatalog

• Som ved katalog-

proces

• Sælger specificerer ordren og 

sender en salgsordre til 

godkendelse hos køber

Leverandør modtager 

ordre

Indkøbssystem genkender 

leverandør som fast 

leverandør3 eller 

salgsordren godkendes 

manuelt

• Katalog skal være i PEPPOL-standard

• Enten som ”Katalog uden svar” eller 

”katalog med svar”. Afhænger af om 

modtagelse af kataloget bekræftes 

eksplicit. Uden svar anvendes fx ifm. 

opdateringer i eksisterende kataloger
Foreligger 

der en 

aftale?

Salgsordre

= Myndighedshandling= Leverandørhandling= Udveksling af PEPPOL-dokument

Procesflow for e-handel efter de nye standarder


