Ny politik for
miljømærkede
indkøb i Københavns
Kommune

Miljømærker i Københavns Kommune
Københavns Kommune besluttede i oktober 2017 en
politik om miljømærker i kommunens indkøb og udbud.
Beslutningen indebærer, at kommunen vil gå efter
Svanemærket og EU-Blomsten under hensyntagen til
reglerne i udbudsloven, når de skal købe ind på
områder, hvor udvalget af miljømærkede produkter er tilstrækkeligt stort til, at der kan opnås
konkurrence i udbuddet. Aktuelt drejer det sig
om 26 produkt- og serviceområder til en årlig
indkøbssum på ca. 300 mio. kr. På nogle af
disse områder indgår Københavns Kommune
selv indkøbsaftaler, og på andre områder anvendes SKI’s rammeaftaler.

Hvordan implementeres beslutningen
om miljømærkede indkøb?
Beslutningen gennemføres, efterhånden som de
forskellige indkøbsaftaler sendes i udbud. En indkøbsaftale løber typisk i 2 år med mulighed for 2 x
12 måneders forlængelse, og derfor kan der gå op til
4 år, inden beslutningen om miljømærkede indkøb er
fuldt gennemført i alle relevante indkøbsaftaler.
På nogle af de eksisterende indkøbsaftaler er det allerede i dag muligt at indkøbe miljømærkede produkter,
så her kan beslutningen umiddelbart gennemføres,
forudsat at det ikke gør indkøbene væsentligt dyrere. På
andre af de eksisterende aftaler undersøges det p.t., om
det er juridisk og økonomisk muligt at opdatere sortimentet med miljømærkede produkter.

Øget markedsinvolvering

Inden for udvalgte produktområder vil Københavns
Kommune sammen med Miljømærkning Danmark - og
med sparring fra SKI - indgå i en dialog med markedet
for at forsøge at skabe et større udbud af miljømærkede
produkter. Hvert år udvælges 2-4 områder, som der
sættes særligt fokus på gennem markedsinvolvering.
I 2018 vil markedsinvolveringen omfatte legetøj og
kontormøbler.

Svanemærket og EU-Blomsten
Det nordiske miljømærke Svanemærket og EU’s
miljømærke EU-Blomsten gør det enkelt at vælge
blandt de miljømæssigt bedste produkter og
serviceydelser. Målet med Svanen og Blomsten er
at mindske forbrugets samlede miljøbelastning.
Derfor ser begge miljømærker på hele produktets
rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for mennesker, miljø og jordens
ressourcer.

Hvorfor købe miljømærket?
Miljømærkerne bidrager til at nå Københavns Kommunes visioner og mål på miljø- og klimaområdet,
som er beskrevet i fx ”KBH 2025 Klimaplanen” og ”Ressource- og Affaldsplanen”.

Kategorisering af indkøbsområder
baseret på udbredelsen af miljømærkning
(opgjort september 2017)

Oversigten dækker kun indkøbsområder, hvor der er udviklet kriterier for miljømærkning med Svanen eller EU-Blomsten. I de to tabeller fremgår både produktkategorier, som kan indeholde flere produkter, samt enkeltprodukter.
Kategori
Kategori
Kategori
Kategori

1: Mange produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten,
2: Flere produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten,
3: Få produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten.
4: Ingen produkter med Svanemærket eller EU-Blomsten.

Tabel 1: Indkøbsområder på SKI-aftaler
Kategori 1
-R
 engøringsmidler
-B
 ørnebleer
(natbleer fra 17-57 kg.
er undtaget)
- Vaskerier
- Opvaske- og afspændingsmidler til maskinopvask
- Vaskemidler til profes
sionelt brug
- Opvaskemidler til håndopvask
- Opvaskemidler til
maskinopvask
- Opvaskemidler til professionel maskinopvask

-R
 engøringsprodukter
med mikrofiber
- Tekstilvaskemidler
og pletfjernere
- Tryksager, kuverter og
andre forædlede papirprodukter
- Kopi- og trykpapir
- Toiletpapir, køkkenruller,
servietter, papirhåndklæder o.lign.
- Engangsbatterier
- Hygiejneprodukter
- Kosmetiske produkter
- Kontormaskiner
(kopi- og multifunk
tionsmaskiner)

Kategori 2
-

Tømidler
Levende lys
Mad- og bagepapir
Natbleer fra 17-57 kg.

Kategori 3
-K
 ontorartikler
-K
 ontormøbler
-T
 V og projektorer
-T
 oner på serviceaftaler
(ved køb af maskiner,
inklusiv serviceaftaler)
-E
 ngangsartikler og
fødevareemballage
(bl.a. tallerkner, skåle,
fryseposer, fade og
engangskrus)

Kategori 4
-P
 ersonlige computere,
bærbare computere og
tablets
-H
 årde hvidevarer

Tabel 2: Øvrige indkøbsområder
Kategori 1
- Produkter til personlig pleje
- Børnebleer (natbleer fra 17-57 kg. er undtaget)
- Børne- og Babypleje produkter (inkl. kosmetiskog hygiejneprodukter)
- Rengøringsservice
- Vaskerier
- Vask til biler og plejeprodukter
- Byggeplader
- Loft- og vægsystemer
- Gulve og gulvbelægninger
- Maling
- Lim
- Spartel og fugemasse

Kategori 2
-B
 omuldsbeklædning
(100 % bomulds
T-shirts, strømper og
undertøj)
- Natbleer fra 17-57 kg.
- Bio-brændstof
- Genopladelige batterier
- Smøremidler
- Renserier
- Maskinopvaskemidler
til industri- og institutionsbrug

Kategori 3
- Hobbyartikler
- Hotel, restaurant og
konference, Hotel,
vandrerhjem m.m.
- Sko og andet fodtøj
- Tøj og tekstiler
(arbejdstøj)
- Vækstmedier, jordforbedringsmidler og
dæklag
- Maskiner til park og
have
- Møbler og inventar
- Tonerkassetter (recirkuleret)
- Legetøj
- Madrasser til børn

Kategori 4
-

Kaffetjenester
Kompostbeholdere
Sanitetsarmaturer
Skylletoiletter og
urinaler
- Tekstiler, skind og læder
- Udemøbler og legeredskaber

Baggrund for kategoriseringen
af indkøbsområder
Der er udviklet kriterier for Svanemærket og EU-Blomsten inden for en række indkøbsområder, som er relevante for
udbud i Københavns Kommune.
Én indkøbsaftale fra Københavns Kommune kan indeholde flere af disse indkøbsområder. Københavns Kommune
har udarbejdet en kategorisering af de indkøbsområder, hvor det på nuværende tidspunkt er muligt, at opnå
miljømærkning med Svanen eller EU-Blomsten. Kategoriseringen er dynamisk og skal læses som et øjebliksbillede,
da markedet for miljømærkede produkter løbende udvikler sig.

Særligt for Bygge- og anlægsområdet
Københavns Kommune har fastsat egne krav på bygge- og anlægsområdet, som er beskrevet i ”Miljø i Byggeri
og Anlæg” (MBA).
I seneste version af MBA er der stillet krav om, at leverandørerne skal benytte materialer, der er Svanemærket.
Kravet gælder for følgende byggevarer: byggeplader, loft- og vægsystemer, gulve og gulvbelægninger, maling, lim,
spartel og fugemasse. Kravet kan dog fraviges, hvis der ikke findes egnede produkter. Det skyldes, at markedet for
miljømærkede byggevarer er begrænset.

Kantinedrift
Københavns Kommune stiller ikke krav om miljømærkede kantiner. Dette skyldes, at kommunen allerede har en
meget høj økologiprocent (90%) samt arbejder med mange af de andre aspekter, som er en del af kravene til en
kantine; fx kød-fri dag og madspild.

Vil du vide mere?
Kontakt Københavns Kommune, Teknik- og Miljøforvaltningen:
Thomas A. Christensen, thoach@tmf.kk.dk eller 6020 0588.

