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I følge klimaloven skal Danmark nedbringe den samlede udledning af driv-
husgasser med 70 pct. i 2030. Det offentlige indkøber varer og tjenester 
for ca. 380 mia. kr. årligt, men i dag er de milliarder ikke underlagt et bin-
dende reduktionsmål. Hver anden dansker mener dog, at det offentliges 
indkøb bør være underlagt et bindende reduktionsmål, og 79 pct. af dan-
skerne mener, at hensyn til klima og miljø er vigtigt, når der skal løses of-
fentlige opgaver.  

Danmark skal reducere udledningerne af drivhusgasser med 70 

pct. i 2030. Det vedtog Folketinget i 2020 med klimaloven. Klima-

loven indeholdt dog ingen bindende reduktionsmål for det offent-

liges indkøb af varer og tjenester. I dag er der fortsat ingen reduk-

tionsmål for det offentliges indkøb frem mod 2030.1 Det til trods 

for, at det offentlige hvert år indkøber for knap 380 mia. kr., hvil-

ket svarer til ca. 17 pct. af Danmarks BNP.2 

 

Dansk Erhverv har i den forbindelse spurgt danskerne, om de sy-

nes, at statens indkøb af varer og tjenester bør være underlagt et 

bindende grønt reduktionsmål på 70 pct. i 2030, og hvorvidt der 

bør tages hensyn til miljø og klima, når private virksomheder løser 

offentlige opgaver.  

 

Hver anden dansker vil have bindende reduktionsmål på 70 pct. 

i 2030 for det offentliges indkøb af varer og tjenester 

Den øverste figur viser, at hver anden dansker synes, at offentlige 

indkøb bør være underlagt et bindende reduktionsmål på 70 pct. i 

2030. Lidt under hver tredje dansker svarer ved ikke, og kun hver 

femte dansker mener ikke, at offentlige indkøb bør være under-

lagt et bindende reduktionsmål.  

 

Den nederste figur viser også, at otte ud af ti danskere mener, at 

hensynet til miljø og klima er meget eller ret vigtigt, når private 

virksomheder løser offentlige opgaver. Blot 12 pct. mener, at det 

er mindre eller slet ikke vigtigt.  

 

Alt i alt efterspørger hver anden dansker et bindende reduktions-

mål for det offentliges indkøb af varer og tjenester på niveau med 

70 pct. målsætningen for Danmark i 2030, og samtidig er der 

bred opbakning til, at der tages hensyn til miljø og klima, når der 

skal løses offentlige opgaver.    

 
1 https://www.ft.dk/samling/20211/almdel/kef/spm/85/svar/1852717/index.htm 

 
      

 

      

 
 

        
 

2 https://www.ft.dk/samling/20191/almdel/kef/spm/288/svar/1648070/2172829/index.htm 

Hver anden dansker ønsker 
bindende reduktionsmål for 
offentlige indkøb  

Synes du, at offentlige indkøb af varer og tjenester 

bør være underlagt et bindende grønt reduktionsmål, 

så det offentlige i 2030 har reduceret udledningen af 

drivhusgasser fra dets indkøb med 70 procent? 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, 21.-28. januar 2022. 
Note: n = 2002. 
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Hvor vigtigt synes du hensynet til miljø og klima er, 

når private virksomheder løser offentlige opgaver? 

 

 
Kilde: Norstat for Dansk Erhverv, 21.-28. januar 2022. 
Note: n = 2.002. 
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