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Baggrund for digitalisering af offentlige 
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Fællesoffentlig digitaliseringsstrategi

• Initiativet digitale udbud og indkøb (4.2) afsluttet med positive anbefalinger.

”Mindre bureaukrati – mere vækst”

• Projektet indgår i regeringens seneste udspil om at lette byrder for erhvervslivet.

• https://em.dk/media/12941/mindre_bureaukrati_mere_vaekst_web_accessible_pages.pdf

Projektet skal implementere initiativ 4.2 i den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi 2016-2020.

Fakta:
• Det offentlige køber ind for ca. 300 mia. 

årligt.

• En stor del af indkøbene foregår via 2-

3000 EU-udbud

Fordele:
• Digitalisering af indkøb medfører større 

grad af automatisering og mindre 

manuel håndtering.

• Medfører administrative byrdelettelser 

for både den private og offentlige sektor.

https://em.dk/media/12941/mindre_bureaukrati_mere_vaekst_web_accessible_pages.pdf


Målsætninger
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E-faktura

• National tilpasning af PEPPOL e-faktura specifikationer og udarbejdelse af vejledning.

• Implementering af lovkrav om anvendelse af PEPPOL e-faktura og tilknytning til PEPPOL 

netværket.

E-ordrer

• National tilpasning af PEPPOL e-ordre specifikationer og udarbejdelse af vejledninger.

• Implementering af lovkrav om anvendelse.

E-kataloger

• National tilpasning af PEPPOL e-katalog specifikationer og udarbejdelse af vejledninger.

• Implementering af lovkrav om anvendelse på udvalgte standardvarekategorier.

E-tilbud

• Analyse af grundlag for anvendelse eller prioritering af europæisk 

standardiseringsarbejde.

Projektet berører alle dele af indkøbsprocessen.



Overordnet tidsplan
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2018 2019 2020 2021

Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4

Styrket håndhævelse af standard for e-faktura

Standardiseringsarbejde

Udarbejdelse af bekendtgørelse og vejledning

Koordination med myndigheder

Standard for e-ordrer samt lovkrav

Europæisk standardiseringsarbejde 

Udarbejdelse af bekendtgørelse

Udarbejdelse af vejledningsmateriale

Koordination med myndigheder

Standard for e-kataloger samt lovkrav

Europæisk standardiseringsarbejde

Fastsættelse af indkøbskategorier

Udarbejdelse af bekendtgørelse

Udarbejdelse af vejledningsmateriale

Koordination med myndigheder

Standard for e-tilbud

Analyse af standarden

Udarbejdelse af anbefaling

Udvikling (betinget af anbefaling)

Udrulning (betinget af anbefaling)

Forventet ikrafttrædelse af lovkrav er markeret ved



Seneste nyt I
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Inddragelse af offentlige parter

• Referencegruppe bestående af offentlige parter nedsat for afgive bemærkninger til de 

nationale tilpasninger, vejledninger og bekendtgørelse, samt give overordnet input.

Inddragelse af private virksomheder

• Løbende dialog med store markedsaktører mhp. at tilgodese erhvervslivets behov og 

forhindre dårligt fungerende processer

E-fakturering mellem virksomheder

• Erhvervsstyrelsen har igangsat et initiativ om udbredelse af elektronisk fakturering mellem 

virksomheder. Initiativet er i begyndende stadier, men har fokus på, hvordan e-fakturering 

baseret på PEPPOL kan udbredes i handlen mellem virksomheder.

Implementeringsprojektet er blevet påbegyndt i januar 2019



Seneste nyt II
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Lov og bekendtgørelser

• Lov om elektronisk fakturering ved offentlige udbud, der implementerer direktiv 

2014/55/EU, vedtaget i Folketinget i november 2018.

• Høring af bekendtgørelse om elektronisk fakturering i den fælleseuropæiske 

serviceorienterede infrastruktur overstået.

• Finder anvendelse den 18. april 2019/2020

Styrkelse af e-faktura

• Sætter krav til semantik og syntaks for e-fakturaer udformet 

i overensstemmelse med den europæiske standard.

• Sætter krav om tilknytning til PEPPOL netværket.

• Krav om registrering i NemHandelsregistret

• Sidestiller PEPPOL med OIOUBL (”opgradering” af NemHandel).

• Vejledning bliver tilgængelig på Erhvervsstyrelsens

hjemmeside.

Styrket håndhævelse af elektronisk fakturering.



Langsigtet migrationsstrategi
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e-fakura e-ordre

e-katalog e-tilbud

Transitionsperiode

NemHandel PEPPOL

e-fakura e-ordre

e-katalog e-tilbud

På længere sigt forventes en stigende integration af NemHandel og PEPPOL.
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