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SKI’s CSR-team  
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4 medarbejdere, der beskæftiger sig med CSR

• Deltager i videns- og netværksaktiviteter

• Daglig rådgivning af SKI´s kunder  

• Regeringens strategi for grønne offentlige indkøb

• Medlem af DIEH

• Repræsentant i Dansk Miljømærkenævn

• Styregruppemedlem i Forum for Bæredygtige Indkøb

• Samarbejdsaftale med POGI

• Understøtter kundernes miljømærkepolitikker

• Samarbejde med KK og Miljømærkning Danmark  

• Sparringspartner ved formulering af aftalespecifikke krav

• Forestår opfølgning af CSR-krav 

• Tovholder på SKI´s strategiske arbejde med CSR



SKI´s strategi 2020-2023
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Strategiens konkrete initiativer for grønne Indkøb

Yderligere styrkelse 

af SKI’s grønne 

kompetencer

Grønne værktøjer 

på SKI’s aftaler

Strategiske 

samarbejder og 

partnerskaber

Grøn bestillingsadfærd 

og leveringsvilkår

Bedre rådgivningsindsats til kunder 

angående grønne valg på aftalen

Fokus på den grønne værdikæde og 

bæredygtighed i alle aftalens faser

Nemmere og mere overskueligt for 

kunderne at foretage grønne indkøb 

Grønt indkøb styrkes i samarbejde 

med alle gode kræfter



Projekt bæredygtighed i SKI
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Proaktiv miljøopfølgning

Grøn datarenæssance

Mediebevågenhed

B-kundegruppe

Værktøjer og e-handel

Videndeling

Bæredygtighedsstrategi

Leverandørsupport



Intern kompetenceudvikling
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2A Kompetenceudvikling – front-end 
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Små grønne skridt…



Regeringen strategi for grønne offentlige indkøb
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• Krav om miljømærket indkøb 

• Klimavenlig kost i de statslige kantiner

• LED-belysning fra de 2 bedste energiklasserskal være standarden

• Obligatorisk anvendelse af TCO 



2. Udbudsprocessen 
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Den bæredygtige værdikæde – sådan gør vi det i praksis 
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1. Produktion

❖ Energiforbrug

❖ Kemikalier

❖ Råvareindvinding

❖ Skovrydning

❖ Korruption

❖ Arbejdstagerrettigheder

✓ Mærker/certificeringer

2. Logistik ind

❖Transport

❖Emballage

✓ Kort afstand til producenter

✓ Krav om emballage-
minimering

✓ Leveringsfrister

3. Lager

❖Energiforbrug på lager

❖Spild 

✓ Krav der mindsker  
energiforbruget ved fx 
køling eller opbevaring

4. Levering

❖ Transport af produkter

❖ Installatørtransport 

❖ Emballage

✓ Mindsteordre og

leveringsgebyr

✓ Emissionskrav

5. Anvendelse

❖ Strømforbrug

❖ Kemikalier

❖ As-a-service modeller

❖ Emballage

❖ Forlængede garantier 

❖ Reparation

❖ Opdatering fx i RAM

✓ Mærker

✓ TCO

6. Bortskaffelse

❖ Genbrug/videresalg

❖ Genanvendelse

❖ Bortskaffelse 

❖ Kildesortering 

❖ Kemikalier/giftstoffer

✓ Mærker



SKI´s opdeling af etiske-, sociale- og miljømæssige krav
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Leverandørernes samfundsansvar (CSR-bilaget)  

• Kontraktbilag på samtlige SKI-rammeaftaler

• FN´s Global Compact (menneskerettigheder, 

arbejdstagerrettigheder, miljø og antikorruption) 

• Arbejdsklausul 

• Kædeansvar 

• Krav om nødvendig omhu

• Proces ved begrundet mistanke og dokumentation

Aftalespecifikke krav 

• Mindstekrav fx:

• Mærker

• Energiforbrug

• Materialer (fx rPET eller 100% PE) 

• Bæredygtigt træ

• Emballager 

• Forlængede produktgarantier

• Service- og reparationsaftaler

• Tilbagetagnings- og genopfyldningsordninger 

• TCO som tildelingskriterium

• Bæredygtighed som kvalitetsparameter

• Incitamentsbestemmelser – innovationsklausuler 



SKI´s brug af Miljøstyrelsens TCO-værktøjer
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Implementering af TCO på SKI-aftaler
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1. TCO om tildelingskriterium

• 50.10 Kopi og print 

• 50.70 AV-udstyr

• Skærme

• Projektorer 

• 50.25 Storkøkkenudstyr 

• Køle og fryseskabe

• 50.40 Computere 2022 

2. TCO ved kundens indkøb

• 50.62 Lyskilder?

• 50.07 Netværksudstyr? 

• 50.03 Server og storage?

3. TCO i DIS 

• 50.86 Biler

• Kravsspecifikation

• 02.07 AV-løsninger

• Obligatorisk TCO



50.70 AV-udstyr (under evaluering) 
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• Tildelingskriterie: Omkostninger (TCO)

• Mindstekrav: Energistyrelsens indkøbsanbefaling

• Krav om (miljø)mærker på specifikke varelinjer 

• Faciliterer salg af brugte produkter 1:1:

• 0-1 år = rabat på 25 % på den tilbudte pris

• 1-2 år = rabat på 30 % på den tilbudte pris

• Produktgaranti – også på brugte produkter

• Tilkøb: 5-årig serviceaftale med mulighed for forlængelse i 3 x 
12 måneder

• Udvidet krav om Euronorm 6 (transport)  

• Emballagekrav



02.70 AV-løsninger (dynamisk indkøbssystem – udbudsforberedelse)  
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50.55 Kontorartikler (staten tiltræder 1. januar 2022)  
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• Tidlig markedsdialog og modning  

• Øget sortiment af mærkede produkter 

• Udelukkende miljømærket papir i ark 

• Strenge krav til emballage 

• Mulighed for sortimentsopdatering til mere bæredygtige 
alternativer (incitament)

• Vægtning af ”bæredygtige” varelinjerne 

• Tilbagetagnings- og genopfyldningsordninger 

• Gebyr ved mindre ordre

• Gebyr ved levering til anvist plads

• Maksimalt 1-2 leveringsdage pr. uge – færre hvis ønskes



50.30 Møbler  
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• Tidlig markedsdialog og modning  

• Krav om bæredygtigt træ – stikprøvekontrol 

• Øget sortiment af miljøcertificerede møbler 

• Fokus på levetid og holdbarhed (TCO)

• Krav til genanvendte og genanvendelige materialer 

• Strenge miljø- herunder kemikaliekrav

• Krav til genanvendelig emballage 

• Udbud af frivilligt brugt sortiment til 25 % rabat

• Krav om 5 års produktgaranti

• Faciliterer tilbagesalg af kundens brugte møbler 

• Leverandør skal mod vederlag forestå ansvarlig kildesortering



50.90 Fødevarer og 09.01 Fødevarer og engangsartikler 
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Krav

Krav om fuldt økologisk sortiment

Krav om Fair Trade inden for visse produktkategorier

Krav om certificeret fisk (MSC/ASC)

Krav om politikker for madspild

Afskovningsfri palmeolie 

Indførsel af sæsonhjul/sæsonvarer

Emballagekrav (forbud mod PVC- og ftalatfri samt uønskede stoffer) 

Sikring af korrekt affaldssortering af brugt emballage 

Returordning i relation til emballager (frugt- og brødkasser etc.)



Understøttelse af eksterne fødevarestrategier
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POGI´s indkøbsmål 

• Sæsonen frugt og grønt 

• Fair Trade kaffe, te og kakao 

• Økologi

• Madspild

• Emballagekrav

• Palmeolie 

Lokal/økologisk handel 

• Forbud mod at kræve 

produkter fra særlige områder

• Lempelse af 

aftageforpligtelsen 

understøtter lokal handel

• Fuldt økologisk sortiment –

både på 09.01 og 50.90

FN´s verdensmål 



CO2-aftryk på fødevarer – måling
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• Forskellige modeller til måling af klimaaftrykket på fødevarer

• Modellerne viser ikke altid det samme = ujævnt billede 

• Europæiske standard under udvikling

• Når én fællesstandard indføres kan den implementeres i SKI:

• enten som katalogkrav og/eller

• som en del af udbuddet 
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OpfølgningMarkedsdialog

Risikoprofil

Prioritering

Partnerskaber

Miljøkrav

TCO mv. 

Klausuler

Synliggørelse

Dokumentation

Fokus på driften - hvordan udnyttes aftalernes grønne potentialer?



SKI’s kontraktstyring af rammeaftaler
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Udskiftning af leverandør

Kontraktændringer

Aftaleforlængelse

Prisopdatering

Vedligeholdelse af e-katalog

SortimentsopdateringKontraktstyring



Oversigter og skemaer over grønne krav på SKI-aftaler
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Oversigt over grønne krav på SKI´s aftaler – tilpasningsmulighed 
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Grøn oversigt og oplysninger på den enkelte aftaleside
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Grønne råd på SKI´s aftalesider
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Alle aftaler skal indeholde en 3-trinsskalering af, hvilke 
aftalespecifikke bæredygtighedselementer kunden kan 
udnytte:

Trin 1 – godt begyndt – de tiltag, som er gratis for kunden 
at implementere og som ikke kræver de store 
ressourcer. Ofte relativt generelle råd, som gælder på tværs 
af SKI´s aftaleportefølje

Trin 2 – godt i gang – handler om de konkrete indkøb. Tiltag 
der kan forårsage meromkostninger men som stadig er til at 
implementere - fx indkøb af mærkede produkter

Trin 3 – godt i mål - de mest ambitiøse tiltag, der ofte vil 
række ud over den enkelte aftale. Det er tiltag, kunden kan 
stræbe efter

Fx kundens bestillingsadfærd herunder  

fastsættelse af levetidspolitikker, 

understøttelse af en bæredygtig 

arbejdskultur og kompetenceudvikling 

Fx begrænsning af indkøb til den grønne 

hylde: de mest energieffektive produkter 

(TCO), produkter med høj gensalgsværdi, 

as-a-service-modeller og på sigt 

produkter/løsninger med lavt CO2-aftryk

Fx etablering af tilbagesalgsindsatser, 

udnyttelse af serviceaftaler, 

opdateringsmuligheder eller outsourcing   



Mærker gør det nemt at købe grønt ind
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Klassiske type-1 mærker (DN/EN/ISO 14024:2018)

• Fx Svanemærket, EU-Blomsten, Økologimærket 
eller Den Blå Engel 

• Gør det nemt at købe bæredygtigt ind uden at 
være ekspert i kemikalier, energi- og vandforbrug, 
grænseværdier mv.  

E-katalogerne i SKI

• Muliggør søgning og filtrering på mærker

• Tydeliggør, hvornår der købes ind fra ”den grønne 
hylde” på SKI’s aftaler 

• Muliggør skræddersyede e-katalog, så slutbrugerne 
kun kan købe ind fra ”den grønne hylde” 



”Eller tilsvarende”
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• Når SKI stiller mærkekrav, skal SKI acceptere anden passende 
dokumentation eller andre mærker, der opfylder tilsvarende 
mærkekrav (udbudslovens § 46)

• Accepterer SKI i dag anden passende dokumentation, 
synliggøres produkterne ikke i katalogerne, selvom SKI har 
foretaget en juridisk vurdering af dokumentationen

• Fremover vil SKI anvende ”UBL § 46”-mærkatet i e-kataloget, 
når der for ét produkt er accepteret anden passende 
dokumentation for, at produkterne efterlever kriterierne bag de 
krævede mærke



Grønt alternativ

30

• Der fremgår i dag en række grønne produkter, der i dag ikke 
kan fremsøges i SKI´s e-kataloger

• SKI har udviklet et sorteringsfilter, der kan gøre sortimentet på 
den grønne hylde bredere

• Det kan fx være:

• Produkter med fordelagtig TCO

• Brugte produkter (møbler, AV-udstyr)

• Produkter, der er produceret af genanvendt materiale

• Produkter, der er egnet til genbrug/tilbagesalg

• Produkter, der er omfattet af genopfyldningsordninger

• Fødevarer med kort holdbarhed – madspild

• Produkter, der sælges ”as-a-service” 



Kontraktstyring af mærkaterne 
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I. Formulering af kriterier bag ”Grønt alternativ”

II. Kriterierne fastsættes af eksterne uvildige rådgivere

III. Leverandøren fremsender dokumentation for, at produktet 
efterlever kriterierne 

IV. Mærkatet indsættes i SKI´s katalog, så kunden sortere på 
mærkaterne i egne e-kataloger

V. SKI fører kontrol og kræver dokumentation ved 
sortimentsopdateringer produkterne i e-kataloget  



Udviklingsinitiativ på www.ski.dk om bestilling af ”grønt” SKI skræddersyet 
katalog
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http://www.ski.dk/


Besøg ski.dk

33


