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Videndeling og samarbejde
om bæredygtige indkøb
Netværk for Miljømærket indkøb er et
tilbud til virksomheder, der ønsker at styre
deres indkøb i en miljømæssigt bæredygtig retning. Netværket, som faciliteres af
Miljømærkning Danmark, er for store,
private virksomheder, der ønsker fokus på
ansvarlige og bæredygtige indkøb, og som
sætter handling bag ordene. Netværkets
arbejde bidrager direkte til virksomhedernes indsats for at opfylde FN’s verdensmål
12: Ansvarligt forbrug og produktion.

Samlet købekraft giver resultater
Netværkets medlemmer bruger deres
indkøbskraft til at drive markedet i en
gønnere retning og øge efterspørgslen
efter produkter og services, der er mærket
med Svanemærket eller EU-Blomsten.
Medlemmernes målrettede indsats har
år for år skabt betydelige resultater og
har bl.a. øget udbuddet af miljømærket
rengøringsservice, kantineservice og
kontormøbler.

”Som medlem af Netværk for Miljømærket Indkøb sender vi et tydeligt signal
til leverandører og producenter om, at vi efterspørger produkter, der er fremstillet
under hensyntagen til miljøet.”
Bo Petersen, indkøbs- og miljøansvarlig, If Skadeforsikring

Netværket består i dag af

I 2019 indkøbte netværket
samlet for mere end
121 mio. kr. miljømærkede
produkter og services.

Medlemskabet giver jer
konkrete fordele
• I får hjælp og sparring til at komme
godt i gang med grønne indkøb.
• I sparer tid og ressourcer ved at 		
bruge miljømærker frem for selv at
udvikle miljøkrav og kontrollere, at 		
de overholdes.
• I får overblik over virksomhedens 		
udvikling i andelen af miljø–
mærkede indkøb til brug i
CSR- rapportering.
• I får dokumentation for, at I
bidrager direkte til opfyldelse af
FN’s verdensmål 12, der har til 		
formål at sikre ansvarligt forbrug 		
og produktion.
• I får et netværk, hvor I kan
dele viden, erfaring og praksis om 		
indkøb og miljøindsats.

Sådan fungerer netværket
• Netværket mødes 3-4 gange årligt til møder og seminarer med fokus på temaer
og værktøjer, der er vigtige for medlemmerne.
• Netværksmøderne afholdes på skift hos de enkelte medlemmer. Miljømærkning 		
Danmark faciliterer netværket og sikrer, at medlemmernes ønsker og forventninger
er i centrum.
• Møderne kombinerer oplæg og diskussioner om forskellige temaer inden for indkøb
og miljømærker med videndeling, erfaringsudveksling og idéudvikling om konkrete
og aktuelle problemstillinger. Temaerne kan handle om alt fra indkøbspolitikker over
miljøkriterier i udbud til kontraktstyring og opfølgning på krav om miljømærker.

Som medlemsvirksomhed forpligter I jer til
• at have en offentlig tilgængelig indkøbspolitik, hvor Svanemærket og
EU-Blomsten nævnes specifikt som en prioritet i forbindelse med indirekte indkøb.
• at leve op til FN’s Global Compact.
• at sikre vækst i andelen af miljømærkede indkøb fra år til år – og til hvert år
at indrapportere virksomhedens miljømærkede indirekte indkøb inden for
10 produktområder.

Om Svanemærket og EU-Blomsten
Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle miljømærker. De gør
det enkelt at vælge blandt de miljømæssigt bedste produkter og serviceydelser.
Når I vælger produkter og serviceydelser, som er mærket med de officielle
miljømærker Svanemærket eller EU-Blomsten, bidrager I til at mindske den
samlede miljøbelastning fra jeres indkøb.

Det siger
medlemmerne
Stil krav til markedet - det betaler sig
Sådan lyder det fra Rambøll. De var på
jagt efter dokumenterede, bæredygtige
møbler, men det de ledte efter, fandtes
ikke på markedet. Derfor indgik de et
strategisk partnerskab med den danske
møbelproducent Holmris B8 for at få
svanemærkede borde. Resultatet blev nye
kontor- og mødeborde til Rambøll, og et
større udbud af svanemærkede møbler
til alle andre virksomheder. Netværk for
Miljømærket indkøb gav Rambøll inspiration i processen og en målestok for, hvad
der kan lade sig gøre.
> Læs hele casen på
ecolabel.dk/rambøll

Dansk Retursystem: Rapportering giver målfokus
Dansk Retursystem brugte i forvejen Svanemærket og EU-Blomsten som pejlemærker
for deres indirekte indkøb, men som medlem i netværket rapporteres der nu årligt på
væksten i andelen af miljømærkede produkter og services på 10 produktområder.
Det gør det nemmere at opsætte mål og følge udviklingen. Ved hele tiden at stille
højere og højere krav til egne indkøb er Dansk Retursystem med til at øge udbuddet
af miljømærkede produkter og services.
> Læs hele casen på ecolabel.dk/dansk_retursystem

Hvem kan være med?
Netværk for Miljømærket indkøb samler
professionelle indkøbere, indkøbschefer,
CSR-ansvarlige og miljøkonsulenter fra
store, private virksomheder, som har
ambitioner om i fællesskab at gøre en
konkret og synlig forskel for miljø og
samfund.

Hvad koster det?
Medlemskabet er gratis.

Vil I være med?

Så lad os mødes - vi vil meget gerne fortælle mere.
Marked og indkøb, Seniorkonsulent Ingrid Elmedal (ie@ecolabel.dk) eller
Offentlige indkøb, Chefkonsulent Rikke Dreyer (rd@ecolabel.dk)
Miljømærkning Danmark
Göteborg Plads 1 · 2150 Nordhavn│Fischersgade 56 · 9670 Løgstør
Tel.: 72 30 04 50 · info@ecolabel.dk · ecolabel.dk

