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Kategorisering af 
indkøbskategorier 
 

Baggrund for kategorisering af indkøbsområder 

Borgerrepræsentationen besluttede i 2017, at Københavns Kommunes indkøb 

skal være miljømærkede, hvor udbuddet af miljømærkede produkter og 

services lever op til Kommunens indkøbsbehov. Kategoriseringen af 

indkøbskategorier er en oversigt over udviklingen på markedet for 

miljømærkede produkter og services inden for de indkøbsområder, der er 

relevante for Københavns Kommune. Oversigten dækker indkøbsområder, hvor 

der er udviklet kriterier for miljømærkning med Svanemærket eller EU-

Blomsten, men Københavns Kommune anerkender også andre type 1-

miljømærker, som er en international standard. Foruden Svanemærket og EU-

Blomsten, findes blandt andre det tyske ‘Der Blaue Engel’ og svenske 

‘Bra Miljöval’. Læs mere om Københavns Kommunes miljømærkepolitik her.  

Kategorisering af indkøbsområder 

I de to tabeller fremgår både produktkategorier, som kan indeholde flere 

produkter, samt enkeltprodukter. Kategoriseringen opdateres løbende og skal 

læses som et øjebliksbillede, da markedet for miljømærkede produkter løbende 

udvikler sig. Kategoriseringen er inddelt fra 1 til 4 afhængigt af, hvor udbredt 

miljømærket er på det enkelte indkøbsområde. 

Kategori 1: Her er der mange licenshavere/produkter på markedet med 

miljømærkning. Der skal derfor stilles krav til miljømærker for alle indkøbte 

produkter i kategorien. 

Kategori 2: Her er der flere licenshavere/produkter på markedet med 

miljømærkning.  Der skal stilles krav til miljømærkning, hvor markedet for 

miljømærkede produkter opfylder kommunens indkøbsbehov. 

Kategori 3: Her er der få licenshavere/produkter på markedet med 

miljømærkning. Der skal foretages markedsdialog for at afdække, om markedet 

er tilstrækkeligt udviklet til at anvende krav om miljømærke som tildelingskriterie. 

Krav til miljømærke skal anvendes som tildelingskriterie hvor dette er tilfældet. 

Kategori 4: Her er der ingen licenshavere/produkter på markedet med 

miljømærkning.  Der skal foretages markedsdialog for at afdække, om markedet 

er tilstrækkeligt udviklet til at anvende krav om miljømærke som tildelingskriterie. 

Krav til miljømærke skal anvendes som tildelingskriterie hvor dette er tilfældet. 

https://www.kk.dk/node/14148/12102017/edoc-agenda/e5e7b309-248e-4475-98d7-4539924da534/8e9b53de-d65e-4a45-99aa-d8100f4bd03a
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Tabel 1: Indkøbsområder på SKI-aftaler 2020 

Kategori 1 

Mange produkter med 

Svanemærket eller EU-

Blomsten. 

Engangsbatterier 

Hygiejneprodukter (bleer, vådservietter og bind) 

Kontormøbler (reoler, borde og kontorstole) 

Kopi- og trykpapir 

Kosmetiske produkter 

Levende lys 

Mad- og bagepapir 

Opvaske- og afspændingsmidler til maskinopvask 

Opvaskemidler til håndopvask 

Opvaskemidler til professionel maskinopvask 

Rengøringsmidler  

Rengøringsprodukter med mikrofiber 

Tekstilvaskemidler og pletfjernere 

Toiletpapir, køkkenruller, servietter, papirhåndklæder 

o.lign. 

Tryksager, notesblokke og andre forædlede 

papirprodukter 

Vaskemidler til professionelt brug 

Kategori 2 

Flere produkter med 

Svanemærket eller EU-

Blomsten. 

Møbler og inventar (inkl. institutionsmøbler, ekskl. 

reoler, borde og kontorstole)  

Kontormaskiner (kopi- og multifunktionsmaskiner) 

Inkontinensprodukter 

Kategori 3 

Få produkter med 

Svanemærket eller EU-

Blomsten. 

Engangsartikler og fødevareemballage (bl.a. tallerkner, 

skåle, fryseposer, fade og engangskrus) 

Engangsdialyseposer 

Hoteller, restaurant og konference 

Kontorartikler (skriveredskaber) 

Toner på serviceaftaler (ved køb af maskiner, inkl. 

serviceaftaler) 

Tømidler 

Kategori 4 

Ingen produkter med 

Svanemærket eller EU-

Blomsten. 

TV og projektorer 

 

Tabel 2: Øvrige indkøbsområder 2020 

Kategori 1 

Mange produkter med 

Børne- og babyplejeprodukter (inkl. kosmetiske- og 

hygiejneprodukter) 

Børnebleer (natbleer fra 17-57 kg undtaget) 
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Svanemærket eller EU-

Blomsten. 

Fuldspartel 

Produkter til personlig pleje 

Rengøringsservice 

Tonerkassetter (recirkuleret) 

Vaske- og plejeprodukter til biler 

Tekstilservice (vaskerier) 

Indendørsmaling og udendørsmaling 

Kategori 2 

Flere produkter med 

Svanemærket eller EU-

Blomsten. 

Bomuldsbeklædning (fx 100% bomulds t-shirts og 

undertøj) 

Investeringsfonde 

Kantinedrift 

Kemiske byggematerialer (visse typer spartel og 

fugemasser)  

Madrasser til børn 

Smøremidler 

Gulve  

Træbeskyttelse 

Vinduespolering 

Kategori 3 

Få produkter med 

Svanemærket eller EU- 

Blomsten. 

Bilvaskehaller  

Bio-brændstof  

Byggematerialer (køkkener + døre)  

Bygge- og facadeplader  

Engangsservietter til tandlægebehandling   

Fladvarer 

Genopladelige batterier og powerbanks   

Hobbyartikler  

Hotel, vandrerhjem mm.  

Kemiske byggematerialer (lak + lim)  

Legetøj  

Let arbejdsbeklædning  

Natbleer (17-57 kg)  

Rens af væskeskadet elektronik   

Renserier  

Skind og læder  

Sko og andet fodtøj  

Træ - særlig holdbart  

Vinduer og yderdøre  

Vækstmedier, jordforbedringsmidler og dæklag   

Udemøbler og legeredskaber 

Kategori 4 

Ingen produkter med 

Svanemærket eller EU-

Blomsten. 

Babyprodukter med tekstil (fx barnevogne) 

Grov arbejdsbeklædning  

Kaffetjenester 

Kompostbeholdere 
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