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Status og siden sidst
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Bekendtgørelsen er opdelt i to

• Bekendtgørelse forpligtelsen til e-handel og anvendelsesområdet underskrives af 

Finansministeren.

• Bekendtgørelse om standarden og teknisk indretning for e-handel underskrives af 

Erhvervsministeren.

Senere ikrafttrædelse

• Bekendtgørelsen træder i kraft 1. januar 2022



Bekendtgørelse om e-handel i offentlige indkøb 

(foreløbigt)
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Positivliste for hvilke myndigheder og institutioner er omfattet

• Kravene omfatter alle statslige institutioner, kommuner og regioner, samt udvalgte 

selvejende institutioner.

• Ikke-beskrevne selvejende institutioner er dermed undtaget.

Undtagelser

• Kontante køb.

• Borgerkøb via bevillinger.

• Indkøb af en tjenesteydelse, hvor en vare omfattet af bekendtgørelsens bilag 1 medfølger. 

Men indkøb af tjenesteydelser som medfølger en vare omfattet af bekendtgørelsens bilag 

1 skal hvor det er muligt og økonomisk fordelagtigt også e-handles. 

• Specialtilpassede varer, herunder specialtilpassede hjælpemidler.

• Aftaler, der skal i genudbud og hvor det vurderes, at et genbud vil være fordyrende.



Omfattede produkt- og indkøbskategorier 

(foreløbigt)
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Anvendelse i bekendtgørelsen

• Listen vil indgå som et bilag til bekendtgørelse om e-handel i offentlige indkøb

• Produktkoderne er styrende for kravet, mens indkøbskategorierne er vejledende

Proces hidtil

• Efter bilaterale reviewrunder er bruttolisten bestående af 5000+ UNSPSC-koder er blevet 

kortet ned til ca. 3500 UNSPSC-koder.

• Generelt har der været bred enighed om e-handelsmodenheden på de udvalgte 

produktkategorier.

• Reviewparter har både dækket offentlige myndigheder og virksomheder.



Eksempel på omfattede produktkategorier (foreløbigt)
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Produktkategorierne er styrende for 

de indkøb, som er omfattet.

Indkøbskategorierne er vejledende.

De enkelte produktkategorier 

(UNSPSC-koder) kan mappes op 

mod de decentralt definerede 

indkøbskategorier.



Bekendtgørelse om standarden og teknisk indretning for 

e-handel (foreløbigt)
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Ensrette og strømline anvendelsen af e-handelsdokumenter

• Alle e-handelsdokumenter, som er nævnt i bilag 1, skal kunne modtages og sendes.

Den fælles standard har bredere anvendelse

• Hvis man e-handler, skal man bruge den fælles standard, også hvis man ikke er omfattet 

af bekendtgørelse om e-handel i offentlige indkøb.

Krav til systemer

• Offentlige ordregivere skal anvende e-handelsløsninger, som i brugergrænsefladen 

fremviser data i overensstemmelse med standarden.

Undtagelser

• Hvis ens leverandør er uden for EØS, er det tilladt ikke at bruge den fælles standard.



Bilag: Standarden og teknisk indretning (foreløbigt)
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Nyt i bilaget:

• Beskrivelse af Peppol-implementeringen af e-handelsdokumenter.

• Uddybning af krav til e-handelsløsningers overholdelse af standarden i 

brugergrænsefladen.

• Beskrivelse af e-handelsdokumenterne, med navne og oversættelse.

• Eksempler på praktiske indkøbssituationer, hvor udvalgte e-handelsdokumenter nævnes.

Teknisk dokumentation

• Den tekniske dokumentation, som systemudviklere o.lign. skal bruge, skal tilgås på den 

officielle hjemmeside for Peppol-standarden



Eksempel på beskrivelse af e-handelsdokumenter
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Videre proces
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Udeståender

• Endelige afklaringer, der særligt drejer sig om formuleringer til 

undtagelsesbestemmelser.

Offentlig høring

• Offentlig høring forventes at finde sted inden udgangen af året, hvorefter 

bekendtgørelserne behandles politisk og underskrives af begge ministre.
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