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Agenda
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• Projekt bæredygtighed

• SKI’s ”grønne gruppe”

• Betydning for e-handel

• Større krav til leverandører vedr. katalog kvalitet

• Hvordan understøtter e-katalogerne det grønne

• Hvilken fremtid ser vi ind i på E-handel

• Krav til sammenspil i rammeaftaler og systemer

• Grønne partnere, rådgivning til kommende krav i 
aftalerne

• Kommende krav som ”stikker ud for standarden”

• Nye udbud og grønne tiltag heri

• Løbende dialog og input fra jer



Projekt bæredygtighed
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Projekt bæredygtighed

• SKI’s grønne gruppe

• bredt samarbejde på tværs af 

afdelingerne i SKI. 

• Udvalgte arbejdsområder vedr. det grønne

• Spis elefanten i bidder.

Nuværende fokus i gruppen

• Udbudsprocessen

• Grønne partnere

• Kompetenceudvikling

• Orden i eget hus

• Grønne mærker 



Betydning for e-handel
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Betydning for e-handel 
- Større krav til leverandører vedr. katalog kvalitet
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• E-handels bekendtgørelsen ”tvinger” os alle til at stille skarpt 
på e-kataloger og katalogkvaliteten

• Det er uundgåeligt, men også nødvendigt, for at vi alle rykker 
os i den rigtige retning. 

• Nyt fra Bent



Betydning for e-handel 
- Større krav til leverandører vedr. katalog kvalitet
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• Højere krav fra SKI’s side for at leve op til kundernes behov 
for datakvalitet.

• Behov for at kunne måle det grønne

• Generelt større fokus på analyse af indkøbsdata



Betydning for e-handel
- Hvordan understøtter e-katalogerne det grønne

8

Nuværende

• Miljømærker

• Energimærker

• Plast og renovations mærker

• Fareklassemærker

Fremadrettet

• Mærkning af varer der lever op til miljømærkekrav, men 
ikke er mærket.

• CO2 aftryk pr. vare

• TCO beregninger

Ser I andre måder man kan systemunderstøtte de grønne 
parametre på i et e-katalog?



Betydning for e-handel
- Hvilken fremtid ser vi ind i på E-handel
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• E-handel er kommet for at blive ☺

• Større behov for at kunne måle grønne parametre i 
katalogerne

• Hvordan gør vi det bedst?

• Og vigtigst af alt - hvordan får vi omsat de gode ideer til 
praktiske og brugbare løsninger?



Betydning for e-handel
- Hvilken fremtid ser vi ind i på E-handel
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Kunder

• Største fokus i den kommende tid?

• Specielle tiltag i jeres organisation for at støtte op om 
det grønne?



Betydning for e-handel
- Hvilken fremtid ser vi ind i på E-handel
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Leverandører

• Største fokus i den kommende tid?

• Specielle tiltag i jeres organisation for at støtte op om 
det grønne?



Betydning for e-handel
- Hvilken fremtid ser vi ind i på E-handel
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Systemleverandører

• Største fokus i den kommende tid?

• Specielle tiltag i jeres organisation for at støtte op om 
det grønne?



Krav til sammenspil i rammeaftaler og systemer
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Krav til sammenspil i rammeaftaler og systemer
- Grønne partnere, rådgivning til kommende krav i aftalerne
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• Grønne partnere

• Enkeltpersoner

• Organisationer

• Miljøråd

SKI ved ikke alt, vi rækker ud til relevante fagpersoner 
eller organisationer

Det er ikke nyt - men det har større fokus fremadrettet. 
Fokus på længerevarende samarbejde og sparring i 
hele aftalens løbetid



Krav til sammenspil i rammeaftaler og systemer
- Kommende krav som ”stikker ud for standarden”
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• Co2 aftryk 

• TCO

• ?

• Evt. systembegrænsninger som støtter op om miljø/økologi politik 
hos den enkelte kunde. 

• Kan e-handelssystemerne begrænse/låse systemet så 
f.eks. Økologi % m.m. overholdes?

• Måler i på parametre som disse på nuværende tidspunkt? 
Eller ønsker i at gøre det fremadrettet?



Nye udbud fra SKI
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Hvad kan man forvente af nye udbud fra SKI?

• Fokus på totalomkostningen og hele værdikæder i stedet for kun 
anskaffelsesprisen

• TCO beregninger bliver blandt andet en større del af 
evalueringen på udvalgte områder.

• Bortskaffelsesomkostninger

• Efterbrugsfasen – skal understøtte den cirkulære 
økonomi på relevante varegrupper

• Grøn omstilling for kunderne – Hvordan sikrer SKI at varerne 
ikke bliver for dyre?

• Krav til leveringsdage

• Fragtfri levering

• Levering til anvist plads

• Minimumsbeløb på bestillinger

• Logistik kæde, krav til transportform



Spørgsmål?
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Spørgsmål, forslag eller lignende er også meget velkomne efter 
mødet.

Har du input til ”det grønne” kan jeg kontaktes på nedenstående 
oplysninger



Besøg ski.dk


