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Agenda

1 Præsentation af projektet "grønne data i e-handel" v/Erhvervsstyrelsen

2 Præsentation af forslag til standardisering af mærker (miljømærker, sociale 

mærker mv.) i e-handel v/Erhvervsstyrelsen
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Strategi for grønne offentlige indkøb
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• Lanceret af finansministeren i oktober 2020

• CO2-aftryksmåling af offentlige indkøb

• Nye krav til statslige indkøb

• Afsmitning på økonomiaftale om kommunernes 

økonomi for 2022

• To initiativer i Erhvervsstyrelsen:

• Grønne data i e-handel

• Udvikling af digitalt TCO-værktøj



• Initiativ i strategi for grønne offentlige indkøb (2021-2024) 

om standardisering og strukturering af grønne data i e-handel.

Formål: 

(i) gøre det nemmere at træffe det grønne valg i indkøb/udbud

(ii) gøre det nemmere for virksomheder at dokumentere og oplyse om 

deres produkters grønne egenskaber på en sammenlignelig måde.

(iii) gøre det nemmere at måle grønne indkøb/salg
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Introduktion til grønne data i e-handel
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Introduktion til grønne data i e-handel



Hvad skal der til?

• (i) identificere efterspurgte grønne data, der kan standardiseres og struktureres i e-handelsdokumenter 

• (ii) tilpasse e-handelsdokumenter (dvs. lavpraktisk lave ”felter” til specifikke grønne data i e-

handelsdokumenterne) + på sigt ”opløfte” dem til international standard (Peppol)

• (iii) implementering i indkøbs-/udbudssystemer, vejledning mv. for at få effekt

Hvordan identificeres efterspurgte grønne data?

• I samarbejde med bred kreds af aktører, fx KL og kommuner, SKI, Miljøstyrelsen, Partnerskab for Grønne 

Offentlige Indkøb (POGI), Miljømærkning Danmark, Dansk Standard, virksomheder, erhvervsorganisationer 

mv.

• Modenhed af grønne data er afgørende, evt. drevet af udviklingen i EU, fx udvidet producentansvar for 

emballage, indsamling af tekstiler mv.
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Introduktion til grønne data i e-handel



Første skridt

• Kategorisering af miljømærker på baggrund af kodeliste (➔ uddybes senere)

• Generelle standarder, der også indgår i miljømærker (for at understøtte virksomheder, der opfylder, men ikke har 

certificering af miljømærker)

• Indkøbsmål under Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb ("POGI")

• Forbedret kvalitet i e-faktura ift. volumen, masse, kg. mv.

Næste skridt

• Emballage

• Udvidet producentansvar for emballage, der træder i kraft i 2025.

• Initiativ om engangsprodukter og emballage i strategi for grønne offentlige indkøb

• Genanvendelse

• Separat indsamling af tekstiler og øget fokus på genbrug og genanvendelse af tekstiler

• Fx flytte information om fibre i tekstiler frem til indkøbssituationen for at øge genanvendelsen
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Temaer af grønne data i e-handel



Forslag til standardisering af mærker (miljømærker, sociale mærker mv.) i 

e-handel

Udfordringer:

• Det er ikke muligt at måle indkøb af miljømærkede produkter

• Det er ikke muligt at måle salg af miljømærkede produkter

• Svært at fremhæve produkter med miljømærker i indkøbssituationen

Kategorisering af miljømærker:

• Gøre det muligt at måle salg og indkøb af produkter med miljømærke 

• Standardisere miljømærker i e-handel, så det er muligt at måle i indkøbssystemer

• Udforme liste over mærker, der skal kunne e-handles og fremvises i indkøbssystemer

• Drevet af fx krav om miljømærket indkøb, jf. strategi for grønne offentlige indkøb
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Eksempel på maskinlæsbar data: kategorisering af mærker i e-
handel på baggrund af kodeliste 
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Jeres input til standardisering af mærker i e-handel
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