
HVORFOR ER BÆREDYGTIGE INDKØB VIGTIGE? 

Verdensmål 12 – Ansvarligt forbrug og produktion er et af 

de verdensmål hvor Danmark halter mest efter. Det er 

altså et af de områder, hvor er størst behov for at gøre 

en indsats. I Albertslund kommune bliver der blandt 

andet købt op imod 14.000 liter vaske- og plejemidler 

samt knap 5 mio. ark papir om året. Det løber hurtigt op og hver dunk og 

hvert ark tæller. I fællesskab kan vi gøre en kæmpe forskel.  

ALBERTSLUND KOMMUNES INDKØBSMÅL 

• Mindst 65 % af indkøbene lever op til kravene for internationalt

anerkendte miljømærker inden for standardtype 1.

• Mindst 90 % økologiske fødevarer til børn og 75 % økologiske fødevarer

i øvrigt.

• Der sættes desuden krav til transport og drivmidler samt mikroplast.

• Minimum 80% compliance på indgåede aftaler på alle organisatoriske

niveauer

GENERELLE RÅD 

• KØB ALTID IND VIA AFTALERNE – Størstedelen af de produkter der er i

kommunens indkøbsaftalerne lever op til de miljømæssige krav. Dog

ikke fødevarer. For SKI-aftaler gælder, at der fra aftale til aftale kan være

varierede krav til produkterne på aftalerne – der vil være et udvalg af

produkterne som lever op til kravene. Der arbejdes løbende på nye og

mere grønne aftaler. Hvis du har spørgsmål kan Udbud & indkøb

kontaktes på mail udbud@albertslund.dk

• BRUG DEN INTERNE BYTTEBØRS – Hvis der er noget I mangler eller

som I skal af med. Find den på medarbejdersiden:

medarbejdersiden.albertslund.dk/decentral/bytteboers

• SPAR PÅ LEVERINGERNE – Planlæg jeres indkøb og køb ind til længere

perioder af gangen, begræns dermed de klimabelastende leveringer.

GUIDE TIL BÆREDYGTIGE INDKØB 
I Albertslund Kommune 

mailto:udbud@albertslund.dk
https://medarbejdersiden.albertslund.dk/decentral/bytteboers/


KLIMA- OG MILJØKRAV TIL INDKØB 

Både i Albertslund kommunes egen Indkøbspolitik samt i vores 

medlemskab af Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI) bliver 

der stillet krav til vores indkøb. Her er en oversigt over udvalgte krav 

(obligatoriske) samt inspiration (frivillige) til grønne indkøb. 

BØRNEARTIKLER 

Beskæftigelses-
materialer  

Beskæftigelsesmaterialer til børn i alderen 3-14 år skal 
opfylde kriterierne for A-mærket i mærkningsordningen 
udarbejdet af Fællesrådet for Formnings- og 
hobbymaterialer (FFFH) 

obl. 

Bleer Skal opfylde kriterierne for miljømærket Svanen. Bleer til 
børn med specielle behov, så som XL-bleer, er undtaget 

obl. 

Legetøj 0-6 år Må ikke indeholde phthalater, bromerede 
flammehæmmere, sundhedsskadelige tungmetaller, 
organiske opløsningsmidler, kræftfremkaldende 
azofarvestoffer, formaldehyd og parfume- og duftstoffer 

obl. 

Legetøj 6-14 år Må ikke indeholde allergifremkaldende parfumestoffer 
samt phthalaterne DEHP, DBP og BBP. Såfremt legetøjet 
kan komme i munden må det heller ikke indeholde 
følgende phthalaterne DINP, DIDP og DNOP 

obl. 

DRIKKE- OG FØDEVARER 

Kaffe, the og 
kakao 

50 % skal være fair trade og/eller økologisk. Det behøver 
ikke være Fairtrade certificeret, men det skal leve op til 
fair trade princippet  

obl. 

Øvrige fødevarer Minimum 90 % af den kommunale mad til børn samt 75 
% af det øvrige fødevareforbrug i kommunen skal være 
økologisk 

obl. 

Køb frugt og grønt i sæson og en bred variation af sorter  friv. 

Undgå palmeolie der har bidraget til afskovning  friv. 

Reducér kødforbruget og madspild - køb ikke mere end I 
skal bruge friv. 

Minimer brug af engangsservice, særligt af plast friv. 
GRØNNE AREALER  

Pesticider Der bruges ikke pesticider i driften af kommunalt ejede 
arealer 

obl. 



 

  IT OG EL-ARTIKLER    

Computere Skal følge Energistyrelses indkøbsanbefalinger for 
computere - se sparenergi.dk 

obl. 

Indendørs 
belysning  

Vælges ud fra en beregning af levetidsomkostninger og 
skal følge Energistyrelsen indkøbsanbefalinger for 
belysning - se sparenergi.dk 

obl. 

Skærme Skal følge Energistyrelses indkøbsanbefalinger for 
computerskærme og informationsskærme - se 
sparenergi.dk 

obl. 

  PAPIR OG TRYKSAGER   

Papir Alt kopi- og printerpapir skal være 100 % genbrugspapir 
og/eller leve op til kriterierne for miljømærkerne: Svanen 
eller Blomsten 

obl. 

Tryksager Alle tryksager der er udført i ark off-set, skal opfylde 
kriterierne for miljømærkerne: Svanen eller Blomsten 

obl. 

  RENGØRINGS- OG PLEJEMIDLER   

Aftørrings-
produkter  

Skal være 100 % genbrugspapir og/eller opfylde 
kriterierne for et af miljømærkerne: Svanen, Blomsten 
eller tilsvarende  

obl. 

Desinficerende 
rengøringsmidler 

Undgå eller minimer så vidt muligt brugen af 
desinficerende rengøringsmidler, særligt produkter der 
indeholder klor 

friv. 

Vaske- og 
opvaskemidler 

Skal som minimum opfylde et af miljømærkerne: Svanen, 
Blomsten eller tilsvarende  

obl. 

  STORKØKKENDRIFT   

Kaffemaskiner  Vælg ud fra en beregning af levetidsomkostninger. Vælg 
en der brygger direkte i termokanden. Vælg en der går på 
standby når brygningen er færdig 

friv. 

Øvrige  For information om yderligere storkøkkenmaskiner se 
mere på ansvarligeindkøb.dk   

friv. 

  TRÆ   

Træ og 
træbaserede 
produkter 

Skal enten leve op til kriterierne for Svanemærket,  EU-
Blomsten eller tilsvarende, eller følge 'Cirkulære om 
sikring af bæredygtigt træ i statens aftaler om 
vareindkøb, tjenesteydelser og bygge- og anlægsarbejder'  

obl.  

 



GÅ EFTER MÆRKERNE 

FIND YDERLIGERE INSPRIATION HER 

• Oversigt over Albertslund Kommunes indkøbsaftaler er tilgængelig via

forsiden i Rakat

• Albertslund kommunes indkøbspolitik 2018-2020:

albertslund.dk/politik/politikker-og-strategier/erhverv-og-

indkoeb/indkoebspolitik/

• Forum for bæredygtige indkøb, herunder også Partnerskab for Grønne

Offentlige Indkøb: ansvarligeindkob.dk

• Få inspiration til at spare energi på https://sparenergi.dk/offentlig

• Find værktøjer til at udregne levetidsomkostninger her: http://csr-

indkob.dk/compra/totalomkostninger/

Produkter, hvor 

der er ført kontrol 

i Danmark, dog 

ikke nødvendigvis 

produceret i 

Danmark  

Produktet lever op 

til retningslinjerne 

under EU’s 

Økologiforordning  

Det officielle 

nordiske 

miljømærke der 

tager højde for 

miljøet i både 

produktionen og 

forbruget.  

Det officielle 

europæiske 

miljømærke der 

tager højde for 

miljøet i både 

produktionen og 

forbruget. 

Produktet lever op 

til kravene stillet i 

vores 

medlemskab af 

Partnerskab for 

Offentlige Grønne 

Indkøb 
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