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Tema:
Regeringens udmelding om grønne indkøb for en grøn fremtid
Den nye Guide for Bæredygtig
bygningsrenovering er den første

europæiske guide der direkte rådgiver offentlige
myndigheder i hvordan man stiller krav til miljø,
herunder bæredygtighed og cirkulær økonomi samt
standarder i tekniske specifikationer inden for en
konkret sektor.
Guiden fokusere udbudslovens § 41 m..fl. og kan
sagtens anvendes mere generelt til øget viden om
grønne og bæredygtige indkøb.

Læs en intro til guiden her - se under “preview”

Hvad er “Grønt”? Har du styr på de mange

forskellige miljøbegreber og hvordan du kan stille
grønne og bæredygtige krav i udbudsmaterialet?
Eksempler på grønne krav i brug kan være:

Så er den her. Regeringens nye strategi
for grønne indkøb er netop offentliggjort.
Bemærk særligt; at målet er, at den offentlige
sektor skal være i front, og at der i 2021 vil
blive sat konkrete klimamål for offentlige
indkøb.
Hertil skal der større fokus på omkostninger i
hele produktets levetid, og grønne krav skal
generelt indarbejdes i udbud.

-

Livscyklusvurderinger
Miljøledelsessystemer
Energi performance
Bæredygtige produkter
Miljømærker
Enkeltstående miljøkrav
Cirkulær økonomi
Ecodesign

Mere bæredygtige og grønne indkøb fordrer også brug
af anerkendte standarder, både som dokumentation,
overensstemmelse, og endda med endnu flere
muligheder for at skabe grønne indkøb..
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Få styr på jeres nye grønnere indkøbspolitik og
bliv samtidig klogere på cirkulære samt
dokumenterbart bæredygtige indkøb med større
indsigt i brugen af miljøkrav og standarder i
udbudsmaterialet.
Via praktisk brug af begreberne opnår du bedre
indsigt i mulighederne i en mere bæredygtig
indkøbspolitik
Kom på kursus nu, hjemmefra.
Næste webinar er den 24. og 25. november kl. 09.00
-12.00. Dette webinar afholdes i samarbejde med
Dansk Standard. Tilmeld dig her.
Sidste webinar før jul er den 09-10. december kl. 09.00
- 12.00. Tilmelding her.
Er I mange lokalt, så kunne I jo også overveje at bestille
et webinar kun til jer, og dermed få mulighed for at
arbejde med egne kendte problemstillinger fra
hverdagen.

For yderligere information:
www.dansense.dk, Søren Jensen.
E-mail: sj@dansense.dk. Tlf. 20247001

