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GLADSAXE KOMMUNE OG VERDENSMÅLENE – INDKØB OG BYGGERI

1. Hvorfor arbejde med FN’s verdensmål?
2. Indkøb og verdensmål
3. Indkøb – hvad gør vi allerede nu
4. Hvorfor er miljømærkerne så gode?
5. Nye krav til leverandørerne
6. Ønsker til Miljømærkning Danmark
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1. Hvorfor har Gladsaxe Kommune valgt at arbejde med FN’s
verdensmål?
• Byrådets langsigtede vision for kommunens udvikling
(Gladsaxestrategien) har samme afsæt som FN’s
verdensmål
– bæredygtig udvikling socialt, økonomisk og
miljømæssigt!
Vision for Gladsaxe Kommune

• Verdensmålene kan understøtte og forstærke
udviklingen
– de hjælper os også til at stræbe højere i de daglige
faglige indsatser – vi er en del af noget større!
- vi kommer hele vejen rundt!

Gladsaxe Kommune skal medvirke
til, at kommunens borgere nu og i
fremtiden kan leve et selvstændigt,
aktivt, sundt og ansvarligt liv til
glæde for den enkelte og til gavn for
samfundet. Det forudsætter et
lokalsamfund, som er i balance både
socialt og miljømæssigt. Og det
forudsætter en velfungerende
kommune i økonomisk balance.

• For at nå de mål vi især vil arbejde med, bruges alle
redskaber – også indkøb
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2. Indkøb understøtter verdensmålene
•

Med Gladsaxestrategien ønsker vi at handle
bæredygtigt og tænke hele vejen rundt på alle områder

•

Det gælder også i forhold til alle kommunens indkøb –
af varer, tjenesteydelser og byggeopgaver

•

Offentlige indkøb og udbud er et oplagt værktøj til at
understøtte en bæredygtig dagsorden

•

Vi køber ind for 1,6 mia. kr.
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2. Kobling mellem indkøb og FN’s verdensmål
•

Vores indkøb skal være:





Økonomisk fordelagtige
Miljømæssigt bæredygtige
Socialt bæredygtige
Etisk ”korrekte”

•

Ift. produkt, produktion, transport, bortskaffelse

•

Det er skrappe krav – nærmer sig det umulige…..
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3. Det gør Gladsaxe kommune allerede ved indkøb af
miljøvenlige produkter og tjenesteydelser:
 Økologiske madvarer
 Legetøj til dagtilbud
 Elbiler i hjemmeplejen
 Gasbiler til renovation
 Rengøringsprodukter i kommunens egen rengøringsvirksomhed
 Multifunktionsmaskiner
 Handicapkørsel – kørsel af visiterede borgere
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3. Gladsaxe kommune bruger miljømærker
• Svanemærket og EU-Blomsten:
Indkøb af Svanemærkede/EU-Blomst-mærkede produkter/ydelser:
o Eksempelvis rengøringsmidler, bleer, papirhåndklæder, toiletpapir,
papir og offset, vask af linned og arbejdsbeklæding og meget andet…

Svanemærket rengøring i kommunens egen rengøringsvirksomhed
Krav om Svanemærket rengøring ifm. udbud i takstfinansierede
institutioner
Svanemærket Kursus- og Mødeservice

Svanemærket kantine
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3. Gladsaxe kommune bygger bæredygtigt
• Certificering – DGNB eller Svanemærket
 Minimere miljøpåvirkning under anlæg
 Godt og sundt indeklima (kemikalier, CO2, radon, lys, akustik m.v.)
 God dokumentation
 Fornuftig økonomi

• Foreløbige erfaringer indikerer en fornuftig Business
Case for certificeret byggeri – en win-win situation!
Case: det Svanemærkede dagtilbud Elverdammen
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4. Hvorfor ”elsker” Gladsaxe Kommune miljømærkerne?
•

Fordele ved miljømærker:









Garanterer certificeret miljøstandard inden for
de forskellige områder
Vi kan trække på andres erfaringer og indsigt
(eksempelvis Miljømærkning Danmark)
Dokumentere vores indsats i forhold til
beslutningstagere og borgere
De er entydige
Udarbejdet i samarbejde med leverandører – i
en markedsdialog
Branding-effekt for både køber og sælger
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5. Nye krav til leverandørerne - generelt
•

Generelt stærkt forøgede krav om bæredygtighed i
produktion og levering (alle led i leverancekæden)

•

Gladsaxe Kommune vil i stigende grad lave udbud med:





Miljøkrav (f.eks. genbrug, vand- og elforbrug)
Klimakrav (reduktion i udledning af drivhusgasser)
Arbejdsforhold
Etiske krav – certificeret produktionsproces, hvidvask



… og pris er stadigvæk en konkurrenceparameter – så
effektivitet og konkurrenceevne er stadigvæk væsentligt
at have fokus på
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5. Nye krav til leverandørerne – specifikt
• Anlæg:
Transport af byggematerialer
Minimering af byggestrøm
Produktion af byggematerialerne – ordnede forhold
Genbrugsasfalt

• Elektronik:
Computere – transport fra produktionsland
Produktionsforholdene
Batteriernes levetid
Genbrug
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5. Nye krav til leverandørerne – specifikt
• Det økologiske æble
 Indpakning
 Transporten

• Linnedservice
 Socialøkonomisk virksomhed med ansatte på særlige vilkår

• Leverance af fødevarer
 El-biler
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6. Så hvad kunne jeg ønske mig af Miljømærkning Danmark?
•
•
•
•
•
•
•
•

Svanemærket transport
Svanemærket byggeplads
Flere Svanemærkede bygningsmaterialer
Svanemærkede computere
Svanemærkede finansielle ydelser
Mere Svanemærket emballage
Flere Svanemærkede produktionsprocesser
… og meget mere!

• Alt sammen udarbejdet i tæt dialog mellem købere og sælgere…
– for ellers er det umuligt i praksis!
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Samarbejde er en forudsætning…!

TILLYKKE MED DE 30
ÅR –
VI GLÆDER OS TIL DE
NÆSTE 30 ÅRS
SAMARBEJDE

14

