
Udfordringer for offentlige ordregivere 

ved reference til standarder og grønne 

krav i offentlige udbud.  

- Første netværksmøde. 
- Den 04 marts, 2021 kl. 10.30 - 12.30

Netværk for offentlige ordregivere om udfordringerne i udbudslovens § 41



Program

10.30 Velkomst og introduktion til netværket

10.45 Regeringens nye strategi for Grønne indkøb 

11.05 Miljøstyrelsens strategi og arbejde med grønne initiativer 2021-2023.

11.20 Bid-rigging (karteller) og faresignaler i offentlige udbud.  (Engelsk)

11.45 Senest nyt om standardisering og offentlige indkøb (Engelsk)

12.00 Udfordringer i udbudslovens § 41

12.20 Næste møde og forslag til indhold

12.25 Eventuelt 

•



Oplægsholdere

Velkommen til:

The European Commission – DG-COMP

Mr. Flavio Laina, Head of Unit

Økonomistyrelsen

Benedikte Stigsen

Miljøstyrelsen

Dorthe Mindegaard Petersen

CENCENELEC

Christina Thorngreen, Project manager

DanSense

Søren Jensen. DanSense



Første danske netværksmøde

Deltagende 

organisationer

• Aalborg Kommune

• Aarhus Kommune

• Aarhus Universitet

• Albertslund Kommune

• Brøndby Kommune

• Beskæftigelsesministeriet

• Dansk Standard

• Erhvervsstyrelsen

• Fredericia Kommune 

• Frederikshavn Kommune

• Folketinget

• Gentofte Kommune

• GEUS

• Hvidovre Kommune

• Høje-Taastrup Kommune

• KL

• Kriminalforsorgen

• Lyngby-Taarbæk 
Kommune

• Mariagerfjord Kommune

• Middelfart Kommune

• Miljøministeriet, Dep. 

• Miljøstyrelsen

• Norddjurs Kommune

• Region Sjælland

• Region Syddanmark

• Rigspolitiet

• Slagelse kommune

• Slots- og Kulturstyrelsen

• Socialstyrelsen

• Statens IT

• Styrelsen for 
Dataforsyning og 
Effektivisering

• Sundhedsministeriet

• Udenrigsministeriet

• Udviklings- og 
Forenklingsstyrelsen

• Vejle Kommune

• Økonomistyrelsen

36 organisationer/ 
myndigheder til mødet.



• Hold mikrofonen på MUTE hvis du ikke skal tale.

• Hold gerne kamera tændt.

• Brug “Raise hand” under “Reactions” funktionen 

hvis flere ønsker ordet om same emne på samme tid.

• Du kan chatte med andre under mødet (kun jer), 

eller skrive en besked/spørgsmål til alle/mig.

• Målet er drøftelser, og stil endelig spørgsmål, men 

webmøder kræver en smule disciplin fra alle.

• Præsentationer sendes ud efter mødet og kan 

findes på DanSense hjemmeside

.

ZOOM og praktikaliteter



Rådgivende ingeniørfirma. 

Specialer:

Offentlige udbud og indkøb

Reference til miljø og bæredygtighed i udbud. 

Reference til standarder i udbud.

Tekniske specifikationer og § 41 m. fl.

Miljø- og bæredygtighed

Ledelsessystemer, ISO 14001 etc.

Specifikke miljøaspekter, cirkulær økonomi, LCA.

Integrering af vedvarende energiformer.

Bygningsrenovering, nedrivning og udbud/krav

Standarder generelt

Brugen af international og europæiske standarder. 

Udvikling af stander generelt – deltagelse i standardisering. 

Udvikling af guides og rådgivning.

Søren Jensen: Master i Miljøledelse.  Ejer af DanSense. Erfaring: 35 år i det offentlige, det private og i en fond.

DANSENSE 



7

Materialer udgivet 2018-2020.

• For Europa kommissionen

DANSENSE 



9

Materialer udgivet: 2020.

DanSense egen publikation.

• Guide til offentlige ordregivere

• Den første i en serie til off ordregivere.

DANSENSE 



Guide om

Bæredygtige udbud og indkøb af tekstiler

Referencing sustainability requirements and standards when planning 

public tenders in Europe

Overvejelser omkring næste guide



Netværket er en udbygning af det europæiske netværk:

Udbudsdirektivets Art. 42.3 /Udbudslovens § 41.

85 repræsentanter fra 48 organisationer i 21 lande, herunder 17 centrale indkøbsmyndigheder. 

EU netværk

- Centrale 

indkøbsmyndigheder

- Nationale 

standardiseringsorganer

MÅL: 

- Fokus på alle nye 

initiativer og behov til 

formidling og drøftelse.

DK netværk

- Offentlige ordregivere

MÅL:

- Fokus på ordregiveres krav og 

behov for øget anvendelse af 

standarder og miljøkrav i 

udbud. Nye behov til EU-

netværk. (Symbiose)



Formål med netværket

At præsentere nyheder og praktiske løsninger fra 

Danmark og EU.

At drøfte muligheder for offentlige myndigheder for 

yderligere professionalisering af offentlige indkøb med 

udgangspunkt i udbudslovens § 41: ”Tekniske 

specifikationer” samt relaterede §§.

At pege på veje og mulige løsninger for grøn og 

bæredygtige udvikling via udbud og indkøb.

Hvor muligt inviteres foredragsholdere fra DK/EU. 



Formål

Netværket fokuserer følgende udfordringer:

1: 

Reference til anerkendte standarder efter § 41.

- Tekniske specifikationer  og § 41er en udfordring for mange ordregivere.

2: 

Øget brug af dokumenterbart bæredygtige og grønne krav i udbud 

- Via tekniske specifikationer. 

3:

Fokus på økonomiske besparelser 

- Ved enklere og transparente målbare udbudsmarteriealer



Formål – og udfordring

1: Reference til anerkendte standarder 

§ 41,”Tekniske specifikationer" og reference til anerkendte standarder.

• § 41. En ordregiver skal udarbejde de tekniske specifikationer i udbudsmaterialet, jf. § 40, på en af følgende 

måder, medmindre der er fastsat danske tekniske forskrifter, der er forenelige med EU-retten, og som 

ordregiveren er forpligtet til at anvende:

• 1) Ved beskrivelse af funktionskrav eller krav til funktionsdygtighed, tekniske krav eller andre krav, 

forudsat at beskrivelsen er så præcis, at ansøgere og tilbudsgivere kan identificere kontraktens genstand.

• 2) Ved henvisning til en eller flere af følgende standarder m.v. i prioriteret rækkefølge, idet hver henvisning 

skal efterfølges af udtrykket eller tilsvarende: a) Nationale standarder til gennemførelse af europæiske 

standarder. b) Europæiske tekniske vurderinger. c) Fælles tekniske specifikationer. d) Internationale 

standarder. e) Andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer. f) Nationale 

standarder. g) Nationale tekniske godkendelser. h) Nationale tekniske specifikationer for projektering, 

beregning og udførelse af arbejderne og anvendelse af varerne.

• 3) Som en kombination af beskrivelse i henhold til nr. 1 og henvisning i henhold til nr. 2.

• Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, litra f-h, kan kun anvendes, når der ikke findes standarder m.v. som nævnt i stk. 1, nr. 2, 

litra ae.



Formål – og udfordring. 
1. Viden om standarder

423 respondenter (14 % besvarelse) – Deltagere har mere end 8 års erfaring samt deltaget i mere end 50 udbud

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-038.aspx


Formål – og udfordring

- 2: Dokumenterbart bæredygtige og grønne krav i udbud . 

Er mærker nok?

Hvilke?



Kilde: Guide on Sustainable Building Renovation. DanSense/DS Sep. 2020 

Formål – og udfordring
2. Dokumenterbare Bæredygtige og grønne krav i udbud



Eksempler på muligheder

• Enklere tekniske specifikationer

• Øget transparens

• Reducerede transaktionsomkostninger

• Bedre dokumentation

• Lettere styring i kontraktperioden 

• Øgede kompetencer

Formål – og udfordring
3. Økonomiske besparelser



EU budget til offentlige udbud og indkøb: € 2 trillioner, 13,3 -

14 % af samlet BNP pr år.

DK budget: Omkring 380 mia. kr. om året

Offentlige ordregivere:

EU: 250.000+

DK:     1.000+

Alle ordregivende 

myndigheder udvikler

tekniske specifikationer

efter udbudslovens § 41

Besparelse ved øget brug af standarder - EU:

Minimum 2 %, svarende i DK  til 7,6 mia. Kr./ år i op til 5 år. 

DanSense postulat ved øget professionalisering - § 41:

Nærmere 5-10 % inkl. Grønne krav. 

Formål - og udfordring. 
3. Økonomiske besparelser, hvordan?



Program

10.30 Velkomst og introduktion til netværket

10.45 Regeringens nye strategi for Grønne indkøb

- Økonomistyrelsen. Benedikte Stigsen

11.05 Miljøstyrelsens strategi og arbejde med grønne initiativer 2021-2023.

11.20 Bid-rigging (karteller) og faresignaler i offentlige udbud.  (Engelsk)

11.45 Senest nyt om standardisering og offentlige indkøb (Engelsk)

12.00 Udfordringer i udbudslovens § 41

12.20 Næste møde og forslag til indhold

12.25 Eventuelt 

•



Program

10.30 Velkomst og introduktion til netværket

10.45 Regeringens nye strategi for Grønne indkøb 

11.05 Miljøstyrelsens strategi og arbejde med grønne initiativer 2021-2023.

Miljøstyrelsen. Dorthe M. Petersen

11.20 Bid-rigging (karteller) og faresignaler i offentlige udbud.  (Engelsk)

11.45 Senest nyt om standardisering og offentlige indkøb (Engelsk)

12.00 Udfordringer i udbudslovens § 41

12.20 Næste møde og forslag til indhold

12.25 Eventuelt 

•



Program

10.30 Velkomst og introduktion til netværket

10.45 Regeringens nye strategi for Grønne indkøb 

11.05 Miljøstyrelsens strategi og arbejde med grønne initiativer 2021-2023.

11.20 Bid-rigging (karteller) og faresignaler i offentlige udbud.  (Engelsk)

Mr. Flavio Laina, The European Commission, DG-Comp. 

11.45 Senest nyt om standardisering og offentlige indkøb (Engelsk)

12.00 Udfordringer i udbudslovens § 41

12.20 Næste møde og forslag til indhold

12.25 Eventuelt 

•



Program

10.30 Velkomst og introduktion til netværket

10.45 Regeringens nye strategi for Grønne indkøb 

11.05 Miljøstyrelsens strategi og arbejde med grønne initiativer 2021-2023.

11.20 Bid-rigging (karteller) og faresignaler i offentlige udbud.  (Engelsk)

11.45 Senest nyt om standardisering og offentlige indkøb (Engelsk)

Christina Thorngreen, CENCENELEC. 

12.00 Udfordringer i udbudslovens § 41

12.20 Næste møde og forslag til indhold

12.25 Eventuelt 

•



Program

10.30 Velkomst og introduktion til netværket

10.45 Regeringens nye strategi for Grønne indkøb 

11.05 Miljøstyrelsens strategi og arbejde med grønne initiativer 2021-2023.

11.20 Bid-rigging (karteller) og faresignaler i offentlige udbud.  (Engelsk)

11.45 Senest nyt om standardisering og offentlige indkøb (Engelsk)

12.00 Udfordringer i udbudslovens § 41

Søren Jensen, DanSense

12.20 Næste møde og forslag til indhold

12.25 Eventuelt 

•



Udbudsloven

§ 41,”Tekniske specifikationer" og reference til anerkendte standarder, er en 

udfordring for mange ordregivere.

• § 41. En ordregiver skal udarbejde de tekniske specifikationer i udbudsmaterialet, jf. § 40, på en af følgende 

måder, medmindre der er fastsat danske tekniske forskrifter, der er forenelige med EU-retten, og som 

ordregiveren er forpligtet til at anvende:

• 1) Ved beskrivelse af funktionskrav eller krav til funktionsdygtighed, tekniske krav eller andre krav, 

forudsat at beskrivelsen er så præcis, at ansøgere og tilbudsgivere kan identificere kontraktens genstand.

• 2) Ved henvisning til en eller flere af følgende standarder m.v. i prioriteret rækkefølge, idet hver henvisning 

skal efterfølges af udtrykket eller tilsvarende: a) Nationale standarder til gennemførelse af europæiske 

standarder. b) Europæiske tekniske vurderinger. c) Fælles tekniske specifikationer. d) Internationale 

standarder. e) Andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer. f) Nationale 

standarder. g) Nationale tekniske godkendelser. h) Nationale tekniske specifikationer for projektering, 

beregning og udførelse af arbejderne og anvendelse af varerne.

• 3) Som en kombination af beskrivelse i henhold til nr. 1 og henvisning i henhold til nr. 2.

• Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, litra f-h, kan kun anvendes, når der ikke findes standarder m.v. som nævnt i stk. 1, nr. 2, 

litra ae.



Kravspecificer en kørestol til formålet

Eksempel: DS/ISO 7176-3:2013 

Kørestole- del 3: Bestemmelse af kørestoles 

bremseevne

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



Udbudsloven

§ 41.1.2)

• § 41. En ordregiver skal udarbejde de tekniske specifikationer i udbudsmaterialet, jf. § 40, på en af følgende 

måder, medmindre der er fastsat danske tekniske forskrifter, der er forenelige med EU-retten, og som 

ordregiveren er forpligtet til at anvende:

• 1) Ved beskrivelse af funktionskrav eller krav til funktionsdygtighed, tekniske krav eller andre krav, 

forudsat at beskrivelsen er så præcis, at ansøgere og tilbudsgivere kan identificere kontraktens genstand.

• 2) Ved henvisning til en eller flere af følgende standarder m.v. i prioriteret rækkefølge, idet hver henvisning 

skal efterfølges af udtrykket eller tilsvarende: a) Nationale standarder til gennemførelse af europæiske 

standarder. b) Europæiske tekniske vurderinger. c) Fælles tekniske specifikationer. d) Internationale 

standarder. e) Andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske standardiseringsorganer. f) Nationale 

standarder. g) Nationale tekniske godkendelser. h) Nationale tekniske specifikationer for projektering, 

beregning og udførelse af arbejderne og anvendelse af varerne.

• 3) Som en kombination af beskrivelse i henhold til nr. 1 og henvisning i henhold til nr. 2.

• Stk. 2. Stk. 1, nr. 2, litra f-h, kan kun anvendes, når der ikke findes standarder m.v. som nævnt i stk. 1, nr. 2, 

litra ae.



Analyse. 
1. Viden om standarder

423 respondenter (14 % besvarelse) – Deltagere har mere end 8 års erfaring samt deltaget i mere end 50 udbud

Nogle kerneudfordringer
§ 41 

https://www.cencenelec.eu/news/brief_news/Pages/TN-2019-038.aspx


Offentlig sektor – Hvad mener du at  standarder er med til at øge?

23

Analyse. 
1. Viden om standarder

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



Offentlig sektor- Ved du, om nogen af følgende typer standarder har været

refereret nogen steder I udbudsmaterialet?: (6 lande)

Udfordring nr 1. 

Ved man hvilke typer 

standarder man refererer?

Analyse. 
1. Viden om standarder

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



Hvor har du lært at referere standarder?

31

Udfordring 2. 

Selvlært 

træning i brug af 

standarder 

Analyse. 
1. Viden om standarder

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



Offentlig sektor – Hvor bliver standarder primært nævnt?

26

Udfordring 3.

Standarder bliver 

hovedsagelig alene 

nævnt i proceduren 

”offentlig udbud - §

55”

Gül Bahar Kilic Corap

Analyse. 
1. Viden om standarder

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



Reference til standarder 

Udbudslovens § 41.2 – mere visuelt

I prioriteret rækkefølge:

A:   Nationale standarder til gennemførelse af europæiske standarder

B:   Europæiske tekniske vurderinger. 

C:   Fælles tekniske specifikationer.

D:   Internationale standarder 

E:   Andre tekniske referencer udarbejdet af europæiske 

standardiseringsorganer, 

Eller, hvis der ikke findes nogen af ovennævnte: 

F:    Nationale standarder 

G:   National tekniske godkendelser 

H:   Nationale tekniske specifikationer for projektering, beregning og udførelse

af arbejderne og anvendelse af varerne.

Hver henvisning skal efterfølges af udtrykket ”eller tilsvarende”.

Listen er 

udtømmende
Hvis ikke nævnt, så 

ikke inkluderet.

EU-kommissionen

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



Standarder udviklet af anerkendte standardiseringsorganer

Andre standarder også nævnt i den prioriterede rækkefølge i § 41:

I B): Europæiske tekniske vurderinger for byggevarer

I C): Fælles tekniske specifikationer for IKT området. (publiceret i Official Journal of the European Union)

International standardisering

• ISO

• IEC

• ITU

Europæisk standardisering

• CEN

• CENELEC

• ETSI

National standardisering

e.g.:

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



A nogle standarders præfix fremgår hvor i § 41.2 den hører hjemme.

DS/EN ISO 14001(-x):2015- text1

Dansk standard Publiceret år.

Nummerisk kode Del af stdInternational Standard

Europæisk Standard 

Information

1Tekst: Miljøledelsessystemer – Krav og vejledning

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



Offentlige udbud
End-to-End

Hvorfor er netop § 41 en udfordring?

Post award
Daglige indkøber med specifik 

viden om krav og behov, men 

ikke nødvendigvis om 

standarder.

Nogle kerneudfordringer
§ 41 

Pre-award

Juridiske rådgivere måske med 

begrænset viden om reel 

specifikation af ydelse/produkt (+/-

standarder)



Offentlige udbud
End-to-End

Hvorfor er netop § 41 en udfordring?

Pre-award

Juridiske rådgivere måske med 

begrænset viden om reel 

specifikation af ydelse/produkt (+/-

standarder)

§ 41 og 

”standarder” 

falder ofte 

mellem to 

stole.

Post award
Daglige indkøber med specifik 

viden om krav og behov, men 

ikke nødvendigvis om 

standarder.

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



• Hensyntagen til handicappede eller design for samtlige brugere (§

40, stk. 3)

• Mærker (§ 46) 

• Testrapporter, certificering og anden dokumentation (§47)

• Anden passende dokumentation (§ 48)

• Adgang til udbudsmaterialet (§ 132)

• Tildelingskriterier (§ 162)

• Livscyklusomkostninger (§ 166)

Relation til andre §§ i udbudsloven 
(Kan også være et problem ved grønne indkøb)  

Nogle kerneudfordringer
§ 41 



• Temaer/emner der løbende tages op på netværksmøder

• Kurser – generelle og specifikke

• ”Hands-on” konkret hjælp i egne udbud

• Udgangspunkt i materiale udviklet eller nyt på vej i DK/EU

• Årlig fælleskonference – når muligt

Svar på kerneudfordringerne



Udgivelser i EU. Værktøjer
2016/2017

Buying Green Circular economy

https://ec.europa.eu/growth/single-market/public-procurement/
https://ec.europa.eu/environment/gpp/buying_handbook_en.htm


Udgivelser i EU. Værktøjer
2019 - 2020

Cooperate social responsibility     + Financing sustainable growth

https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/69fc6007-a970-11ea-bb7a-01aa75ed71a1


Hvorfor er det så vigtigt at referere standarder og inkludere 

grønne krav samtidig?

Standarder; 

▪ indeholder specifikke og beskrivende krav

▪ er primært europæiske eller international, så de kan øge handel på tværs af 

grænser.

• sikrer en fælles forståelse af bygge- og anlægsarbejdet, varen eller 

tjenesteydelsen.

▪ kan åbne for mere innovative udbud og tilbud. 

▪ kan udgøre en fælles forstået “laveste barre” for en vare/service/byggeri

▪ kan sikre bedre dokumentation af leverancer.

▪ kan dokumentere grønne og bæredygtige krav i udbud og indkøb.

Nogle kerneudfordringer
§ 41.2 



Netværkets fokus
og formål

1: Reference til anerkendte standarder efter § 41.

- Tekniske specifikationer  og § 41er en udfordring for mange ordregivere.

2: Øget brug af dokumenterbart bæredygtige og grønne krav i udbud 

- Via tekniske specifikationer. 

3:Fokus på økonomiske besparelser 

- Ved enklere og transparente målbare udbudsmarteriealer



Spørgsmål



Program

10.30 Velkomst og introduktion til netværket

10.40 Regeringens nye strategi for Grønne indkøb 

11.00 Miljøstyrelsens strategi og arbejde med grønne initiativer 2021-2023.

11.20 Bid-rigging (karteller) og faresignaler i offentlige udbud.  (Engelsk)

11.45 Senest nyt om standardisering og offentlige indkøb (Engelsk)

12.00 Udfordringer i udbudslovens § 41

12.25 Næste møde og forslag til indhold

12.25 Eventuelt

•



Næste møde og forslag til indhold

Forslag til indhold på næste møde – udvalg.

1. EU-taksonomi – fælles grønt sprog i udbud (EU).

2. Brugen af Europæisk harmoniserede standarder.

3. Gode danske eksempler på brug af standarder og grønne krav. 

4. Brug af ”Eller tilsvarende” i udbud. 

5. Yderligere professionalisering og kompetenceudvikling (EU).

6. Bæredygtighed i byggeri. Konkrete eksempler på tilgange i denne første 

guide.

7. EU’s Green deal og konsekvenser i tekniske specifikationer

•



1. EU Taksonomi
Om bæredygtige udbud og indkøb

EU 2020

EU Taksonomi

EU-taksonomien er et klassificeringssystem, 

der opstiller en liste over miljømæssigt 

bæredygtige økonomiske aktiviteter, for at 

kunne møde EU’s klima- og energimål for 

2030 samt målene for European Green Deal.

Taksonomien foreslår et fælles sprog og en 

klar definition af bæredygtighed, også som 

grundlag for EU’s investeringsplan for bæredygtig 

vækst. Sustainable growth

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance/eu-taxonomy-sustainable-activities_en
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://ec.europa.eu/info/publications/sustainable-finance-renewed-strategy_en


I EUF-Traktaten (tidl. EF-Traktaten) 

fremgår regler om fri bevægelighed

Regler i EUF-Traktaten for fri 

bevægelighed finder anvendelse 

uden for det harmoniserede område

Alle politik-områder er principielt 

enten dækket af harmoniserede 

regler eller EU’s regler om fri 

bevægelighed – ex. varer - art. 34,  

tjenesteydelser - art. 56, og 

etablering art. 49.

2. EU Harmoniserede standarder
Om enklere regler og fri bevægelighed



Muligheden for at anvende 

standarder mere bæredygtigt, eller 

at kombinere standarder med 

miljøkrav og dokumenteret opnå 

mere bæredygtig udvikling i udbud 

og indkøb

- Fremlægning af gode danske 

erfaringer med miljøkrav og 

standarder samt drøftelse af 

muligheder.

3. Gode danske eksempler
Om brug af standarder og grønne krav i udbud



International standardiseringsstruktur der sikrer overensstemmelse

med test rapporter og certifikater

Verification 
bodies

ISO 14065

Certification

bodies
ISO/IEC 17065

ISO/IEC 17021-1

ISO/IEC 17024

Inspection 
bodies 

ISO/IEC 17020

Laboratories

ISO/IEC 17025

ISO 15189

Accreditation body
ISO/IEC 17011
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4. Termen ”Eller tilsvarende”
Og eksempler på brug



European initiative 2021 - Professionalized procurement

5. Yderligere professionalisering 
og kompetenceudvikling (EU). 



6. Bæredygtighed i byggeri 
Brug af standarder og miljøkrav ved bygningsrenoveringer. 

• Fokus på:

• Standardiseringsaspekter, 

• Miljøaspekter, 

• Cirkulær  økonomi 

ved

• Bygningsrenoveringer og 

nedrivningsprojekter

https://webshop.ds.dk/en-gb/search/03-120-10-kvalitetsstyring/ds-handbook-1992020?CurrencyCode=EUR


EU 2020

Green Deal

Klima neutral

EU vil være klimaneutral inden 2050. For at gøre dette vil 

den gennemføre en række initiativer, der vil beskytte 

miljøet og styrke den grønne økonomi.

At nå dette mål vil kræve handling fra alle dele af 

økonomien, herunder;

• Investering i miljøvenlige teknologier

• Støtte industrien til at blive mere innovative

• udrulning af renere, billigere og sundere former for 

privat og offentlig transport

• Fossilfri energisektor

• Mere energieffektive bygninger

• samarbejde med internationale partnere for at 

forbedre globale miljøstandarder

7. EU’s Green Deal 
Om klimaneutralitet og bæredygtige udbud og indkøb. 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en


Næste møde og forslag til indhold

Forslag til indhold på næste møde – udvalg.

1. EU-taksonomi – fælles grønt sprog i udbud (EU).

2. Brugen af Europæisk harmoniserede standarder.

3. Gode danske eksempler på brug af standarder og grønne krav. 

4. Brug af ”Eller tilsvarende” i udbud. 

5. Yderligere professionalisering og kompetenceudvikling (EU).

6. Bæredygtighed i byggeri. Konkrete eksempler på tilgange i denne første 

guide.

7. EU’s Green deal og konsekvenser i tekniske specifikationer

•

SEND 

FORSLAG 

MED 

EVALUERING



Netværksmøder

Forslag til næste møde.

- Forslag til fire møder pr. år. 

- Februar – juni – oktober – december

- Forslag til Dato og tid for næste møde. 

- Torsdag d. 03. juni kl.10.30-12.30

- Onsdag d. 09. juni kl.10.30-12.30

- Torsdag d. 10. juni kl.10.30-12.30

- Forslag til næste møde:



Program

10.30 Velkomst og introduktion til netværket

10.40 Regeringens nye strategi for Grønne indkøb 

11.00 Miljøstyrelsens strategi og arbejde med grønne initiativer 2021-2023.

11.20 Bid-rigging (karteller) og faresignaler i offentlige udbud.  (Engelsk)

11.45 Senest nyt om standardisering og offentlige indkøb (Engelsk)

12.00 Udfordringer i udbudslovens § 41

12.20 Næste møde og forslag til indhold

12.25 Eventuelt

•



Tjekliste – Værktøjskassen
Hvad mangler du?

• Nye Kurser?
• Lær at referere standarder og grønne krav i offentlige udbud 

efter udbudslovens § 41. (Kursus udbydes jævnligt. Ellers 
bestil)

• Sådan anvender du standarder og miljøkrav ved bæredygtig 
bygningsrenovering – cirkulær økonomi. – Næste kursus den 
9-10. marts hos Dansk Standard.

• Guides?
• Guide om bæredygtning bygningsrenovering til den 

offentlige ordregiver er udviklet.
• Nr. 2 om bæredygtighed i tekstiler er under overvejelse.

• Specifik læring? 
• Punkt 1-7  ovenfor eller andet?

• Konkret rådgivning i udbud?
• Kontakt DanSense ;-)



Forbedring af netværk

Løbende forbedring af netværk og relevans

• Evaluering af præsentationer og relevans

• Stemme på kommende emner, og 

• Forslag til nye emner

EVALUERING 

og forbedring



EVALUERING 

og forbedring



Guide for offentlige ordregivere i

Bæredygtige indkøb af tekstiler

Referencing sustainability requirements and standards when planning 

public tenders in Europe

Overvejelser om næste guide



Tak for i dag

DanSense

Kallerup Bakkevej 5

4400 Kalundborg

CVR: 31066832

Kontor: +45 2024 7001

sj@dansense.dk

mailto:sj@dansense.dk

