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“I Københavns Kommune bruger vi aktivt 

vores årlige indkøbsvolumen på omtrent 

8,2 mia. kroner til at understøtte vores ambitioner 

på klima- og miljøområdet, 

mindske miljøpåvirkning inden- og uden for 

kommunegrænsen, og samtidig 

sikre københavnernes livskvalitet.”

Lars Weiss

Overborgmester

2



Københavns KommuneKøbenhavns Kommune

Paradigmeskift for offentlige indkøb

Fokus har flyttet sig fra juridisk 
overholdelse af regler, økonomisk 

effektivitet og kvalitet 
til bæredygtighed
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”Den offentlige sektor skal være med til at drive den grønne 
omstilling frem gennem sine indkøb”

Regeringen: Strategi for offentlige grønne indkøb (2020)

”I 2025 skal 80 % af alle offentlige indkøb være bæredygtige”
Dansk Industri: 2030 plan (2020)

”Konkrete mål og krav til det offentlige indkøb, der understøtter 
klimalovens målsætning om 70% CO2 reduktion i 2030”

Dansk Erhverv: Politik om grønne og klimarigtige offentlige indkøb (2020)

”med 20 konkrete målsætninger skal strategien sikre kommunernes 
mulighed for både at skabe økonomisk råderum og at tænke klima 

og bæredygtighed ind, når der skal købes varer og tjenesteydelser”
KL: Indkøbsstrategi ‘Indkøb med mening’ (2020)
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Indsatser i Bæredygtige Indkøb i 2020

• Det grønne opslagsværk (læs mere her)

• Krav til grønne køretøjer

• Københavns Kommunes Miljømærkepolitik

• Cirkulære tekstiler

• Økologisk mad og måltider i Københavns Kommune

• Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner

• Projekter i samarbejdsfora
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https://www.kk.dk/baeredygtigeindkoeb
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Krav til grønne køretøjer i Københavns 
Kommune

Varelevering i Københavns Kommune svarer 
til omkring 4,5 mio. kørte kilometer inden for 
Københavns bygrænse årligt. Det er det 
samme som 

112 gange rundt om jorden.

Borgerrepræsentationens beslutning i 2019: 
skærpede krav i relevante udbud og 
kontrakter om at anvende grønne køretøjer. 

Grønne køretøjer defineres som biler, 
der kører på el, biogas eller brint, eller 

plug-in-hybrid. Andre ikke-
motoriserede transportformer som fx 

cykler betragtes også som grønne 
køretøjer.
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Bæredygtige indkøb / Årsrapport 
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Krav til grønne køretøjer i udbud i Københavns 
Kommune i 2020

Andel af kørsler i grønne køretøjer for vinduespolering Andel af kørsler i grønne køretøjer for elektrikerydelser
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Fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner 

Københavns Kommune udleder anslået 
75.000 tons CO2 årligt 

fra arbejdsmaskiner alene.

Københavns Klimaplan 2021-2025: 
reduktion på 30-40% af emissionerne 

fra arbejdsmaskiner i bygge- og 
anlægssektoren.

Københavns Kommune deltager i Forum for 
fossil- og emissionsfri  arbejdsmaskiner, der 
samler private entreprenører, 
maskinudlejere og offentlige indkøbere til 
vidensdeling, markedsdialog og udvikling af 
udbudskriterier.

11 pilotprojekter med fossil- og emissionsfri 
arbejdsmaskiner på el eller biodiesel.
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11 pilotprojekter med 

fossil- og emissionsfrie 

byggepladser i 

København 
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