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Kommunerne køber samlet ind for ca. 117 mia. kr. årligt, og de spiller derfor 
en central rolle ift. at gøre de offentlige indkøb mere grønne. Alligevel har 
kun 12 kommuner en indkøbsstrategi med konkrete mål for CO2-reduktio-
ner.

Ambitionerne for den grønne omstilling er høje. Først lancerede 

KL i januar 2020 et udspil med konkrete anbefalinger til kommu-

nerne om, hvordan de kan reducere CO2-udslippet. 1 Kort efter 

vedtog et flertal af Folketingets partier en klimalov, der har til for-

mål at reducere udledning af CO2 med 70 pct. frem mod 2030. 2 

Og i slutningen af 2020 fulgte regeringen op med en strategi for 

grønne, offentlige indkøb.3 Dansk Erhverv deler ambitionerne og 

har derfor kortlagt, hvor mange af landets 98 kommuner, der har 

en indkøbsstrategi, hvor grønne målsætninger, herunder redukti-

onsmål for CO2, indgår.  

 

Mange kommuner har klare intentioner om grønne indkøb 

Ud af landets 98 kommuner har 93 en indkøbsstrategi. Af disse 

93 kommuner har 81 en klar intention om grønne indkøb som en 

del af kommunens indkøbsstrategi. Ambitionen om at bidrage til 

den grønne omstilling på det kommunale niveau går igen i langt 

de fleste indkøbsstrategier, og intentionen om grønne indkøb er 

bredt forankret i kommunernes indkøbsstrategier. Intentionen om 

grønne indkøb forstås i denne kortlægning bl.a. ved at tage miljø-

hensyn i udbudsmaterialet4, fokusere på produkters levetid5 eller 

være opmærksom på muligheden for genanvendelse.6 

 

Konkrete målsætninger for grønne indkøb halter efter 

Der er markant forskel på, hvor mange kommuner der har grønne 

intentioner, og hvor mange kommuner der omsætter dem til kon-

krete målsætninger. Kun 23 ud af 81 kommuner med grønne in-

tentioner opererer med kvantificerbare målsætninger. Eksempler 

på konkrete målsætninger er fx, at 90 pct. af kommunens cate-

ring skal være økologisk i 20227 eller at 100 pct. af kommunens 

indkøb af rengøringsydelser skal anvende miljømærkede produk-

ter i 2024.8 Ud af de 23 kommuner, der sætter konkrete målsæt-

ninger for grønne indkøb, opererer 12 kommuner med konkrete 

reduktionsmål for CO2. Konkrete mål for CO2-reduktioner er fx 

mål om klimaneutralitet i 20309 eller CO2-reduktionsmål på 70 

pct. i 2030.10 

 
1 KL (2020): Kommunernes CO2-reduktion. 
2 Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet 2019: Aftale om klimalov.  
3 Finansministeriet 2020: Grønne indkøb for en grøn fremtid. 
4 Aabenraa Kommune (2020): Indkøbs- og udbudspolitik.  
5 Randers Kommune (2018): Indkøbspolitik.  

      

 

Metode 

Dansk Erhverv har kortlagt alle 98 kommuners grønne intentio-

ner og konkrete målsætninger ud fra kommunernes indkøbsstra-

tegier. Dansk Erhverv forstår ’grønne indkøb’ som et offentligt 

indkøb, der tager hensyn til klima og miljø gennem specifikke 

kriterier. Konkrete målsætninger er defineret som kvantificer-

bare mål, hvoraf der indgår både procent/tal på målsætningen 

samt et årstal for, hvornår målet skal være opfyldt. Fremgår kom-

munens konkrete målsætninger for grønne indkøb ikke af ind-

købsstrategien, men fx af en bæredygtighedsstrategi, er kommu-

nen ikke med i kortlægningen. 

 

6 Slagelse Kommune (2020): Indkøbspolitik. 
7 Københavns Kommune 2019: Indkøbspolitik.  
8 Skanderborg Kommune (2021). Indkøb med omtanke.  
9 Esbjerg Kommune (2021): Indkøbspolitik.  
10 Sorø Kommune (2020): Politik for indkøb og leverandørsamarbejde. 

Kun 12 kommuner har konkrete mål 

for CO2-reduktioner i deres 

indkøbsstrategi 

Kommunernes indkøbsstrategier 

Skriv tekst eller indsæt diagram. 
Husk at fjerne hvid baggrund fra diagram. 

 
Kilde: Kortlægning foretaget af Dansk Erhverv pba. kommunernes ind-
købsstrategier.  
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Antal kommuner

https://www.kl.dk/media/22644/co2-reduktion-i-kommunerne.pdf
https://kefm.dk/Media/1/D/aftale-om-klimalov-af-6-december-2019%20FINAL-a-webtilg%C3%A6ngelig.pdf
https://oes.dk/media/37842/strategi_for_groenne_indkoeb_web.pdf
https://www.aabenraa.dk/media/4101610/indkoebs-og-udbudspolitik.pdf
https://www.randers.dk/media/8402/indkoebspolitik.pdf
https://www.slagelse.dk/media/18076897/indkoebspolitik-vers-3-med-billede-webtil.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-10/koebenhavns_kommunes_indkoebspolitik_2019-2022.pdf
https://www.skanderborg.dk/Admin/Public/DWSDownload.aspx?File=%2fFiles%2fFiles%2foekonomi-digitalisering-og-Indkoeb%2fIndkob%2fIndk%c3%b8bs-+og+udbudspolitik.pdf
https://www.esbjerg.dk/Files/Filer/Om%20kommunen/Vision%20og%20politikker/Indk%C3%B8b/Indk%C3%B8bspolitik_%20januar%202021.pdf
https://soroe.dk/media/2098329/politik-for-indkoeb-og-leverandoersamarbejde-2020-2021.pdf

