
ØKF Kontor for Koncernøkonomi og Indkøb samt Sekretærenheden 
(2392) 
Økonomiforvaltningen 

 
   
Oversigt over eksisterende beslutninger vedrørende indkøbsområdet 

 

Københavns Kommune har på tværs af forvaltninger vedtaget en række planer, strategier 

og beslutninger, der sætter krav til og påvirker kommunens indkøb. Flere af beslutningerne 

spænder bredere end indkøbsområdet og påvirker, ud over den til enhver tid gældende 

indkøbspolitik, forvaltningernes arbejde med indkøbsområdet.  

 

Oversigten bliver løbende ajourført af Økonomiforvaltningen.  

Oversigten er senest opdateret d. 03. november 2022.  
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1. Effektiv indkøbsorganisation  

 

 

Vi er en professionel og effektiv indkøbsorganisation med 

brugerperspektivet for øje. 

 

Særlige fokuspunkter 

 Effektiviseringer 

 Dialog med virksomheder og leverandører 

 Compliance og generel anvendelse af indkøbssystemet  

 SKI-samarbejde 

 Forbrugsstyring 

Beslutninger  

 Fælles materielstyring i Københavns Kommune, BR-beslutning maj 2016 

 Beslutning om, at relevante fagudvalg og ØU skal godkende, såfremt 

Københavns Kommune ikke ønsker at tilslutte sig en forpligtende aftale hos 

Staten og Kommunernes Indkøbsfællesskab, ØU Beslutning, september 

2013  

 Businesscase om styrket indkøbsorganisation, BR-beslutning, marts 2019  

 Det forventes, at ØU forelægges en sag primo 2023 om måltal for 

aftalecompliance 

Referencer  

 

  

Bilag 4 
 

 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-26052016/referat/punkt-38
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-24092013/referat/punkt-12
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-24092013/referat/punkt-12
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-19032019/referat/punkt-12
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2. Reduceret klimaaftryk 

 

 

 

Vores indkøbsvalg bidrager til at reducere kommunens klimaaftryk. 

 

Særlige fokuspunkter 

 Klimaafgifter og klimapulje 

 CO2-kompensation  

 Byggeri: Materialer, køretøjer, bygge- og anlægspladser 

 Grønne køretøjer: Egen flåde og leverandørkøretøjer 

 Samordnet varetansport/omlastecentraler  

 Energi 

Beslutninger  

 En ny klimaplan 2035 – pejlemærker for arbejdet frem mod den 

kommende Klimaplan 2035, BR-beslutning, september 2021 

 Medlemsforslag om klimabudget. BR-beslutning, marts 2022 

 Medlemsforslag om at sidestille klimapåvirkning og økonomi i kommunens 

indkøbspolitik. BR-beslutning, november 2021 

 Udarbejdelse af implementeringsplan til at etablere samordnet 
varetransport i Københavns Kommune, Budget 2023, ØK81  

 Grøn omstilling af Københavns Kommunes vognpark. Der er afsat midler til 
at sikre, at kommunens arbejdsmaskiner og køretøjer kører på alternative 
drivmidler i 2025, Budget 2023,TM033 ØK  

 Omstilling af kommunens dieseldrevne køretøjer til fossilfrie køretøjer, 

Budget 2023, TM294  

 Skærpelse af kravene i miljøzonen. Budget 2020, TM76   

 Skærpede miljøzonekrav til tunge køretøjer og varebiler. BR-beslutning, 

juni 2020 

 Skærpede miljøkrav til leverandørkøretøjer: Borgerrepræsentationen har 

besluttet at indarbejde krav i relevante udbud og kontrakter om, at 

leverandørerne anvender grønne køretøjer, når de leverer varer og 

tjenesteydelser til kommunen. Grønne køretøjer er defineret som biler, der 

kører på el, biogas eller brint eller er plug-in-hybrid-biler. BR-beslutning, 

marts 2019  

 Mindre luftforurening fra tunge køretøjer: Borgerrepræsentationens 

beslutning om at reducere luftforureningen fra kommunens tunge 

køretøjer gennem krav til indkøb af egne køretøjer og udvikling af løsninger 

til mere bæredygtig transport. BR-beslutning, december 2016  

 Praksis for kompensation for CO2-udslip fra flyrejser: 

Borgerrepræsentationen har besluttet at KK skal kompensere for det CO2-

udslip, som kommunens flyrejser udleder ved at plante træer i Københavns 

Kommune. Forvaltningerne CO2-kompenserer ved årligt at betale et beløb, 

der afhænger af antallet og længden af forvaltningens flyrejser til 

træplantning. I 2017 var beløbet ca. 55.000 kr. BR-Beslutning, februar 2019. 

:  

 Det forventes at ØU og BR forelægges en sag primo 2023 med forslag til 

modeller for skyggepriser og CO2-afgift i Københavns Kommune. Der 

pågår arbejde med at afklare, hvordan disse virkemidler kan anvendes i 

kommunens udbud og indkøb. BR-beslutning, BR-beslutning, juni 2022.   

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-23092021/referat/punkt-18
file:///C:/Users/WF4I/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/3DFP9H9Z/Medlemsforslag%20om%20klimabudget
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-04112021/referat/punkt-35
https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202023%20rev%206%20oktober%202022.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202023%20rev%206%20oktober%202022.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202023%20rev%206%20oktober%202022.pdf
http://www.emgf.dk/_files/kbhbudgetaftale_2020.pdf
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-20062019/referat/punkt-13
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-20062019/referat/punkt-13
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-28032019/referat/punkt-7
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-28032019/referat/punkt-7
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-06122016/referat/punkt-22
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-28022019/referat/punkt-4
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-24062022/referat/punkt-4
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 Pulje til reduktion af klimaaftrykket fra indkøb: Der oprettes en pulje til 

finansiering af merudgifter forbundet af valg af mere klimavenlige 

alternativer ved indgåelse af indkøbsaftaler. Budget 2023, ØK40 

 Arbejdsmaskiner på alternative drivmidler: KK pilotprojekt i 2020-23 med 

udvalgte projekter på byggeri og anlæg med arbejdsmaskiner, som kører 

på alternative drivmidler. Budget 2020, TM134 og Budget 2022  

 Skalering af krav om brug af fossil- og emissionsfri arbejdsmaskiner: Der er 

afsat midler til at stille krav om brug af fossil- og emissionsfri 

arbejdsmaskiner ved 100 pct. af igangsatte anlægsprojekter fra 2023 og 

frem og 25 pct. af igangsatte byggeprojekter i 2023-2024. Budget 2023, 

TM219  

 Grøn strøm i Københavns Kommune: Midler til at udarbejde 

udbudsmateriale og gennemføre udbud af en Power Purchase Agreement 

(PPA) for Københavns Kommune til indkøb af vedvarende energi. Budget 

2023, ØK21. 

 

Referencer  

 Miljø i Byggeri og Anlæg 2016: Krav til byggematerialer i KK’s egne og 
støttede bygge- og anlægsopgaver, som bl.a. skal sikre at arbejdet er 

miljømæssigt forsvarligt og omhandler bl.a. skadelig kemi, miljømærkning, 

bæredygtige materialer, genbrug og en højere grad af 

ressourceeffektivitet.  

 Det Grønne Opslagsværk – Københavns Kommunes klima- og miljøkrav til 

udbud  

 KBH 2025 Klimaplanen 

 

3. Ansvarlige arbejdsvilkår 

 

 

 

Vi sikrer ansvarlige arbejdsvilkår hos alle leverandører 

 

Særlige fokuspunkter 

 Ansættelse af mennesker med handicap 

 ID-kort på byggepladser 

 Ansvarlige skatteforhold 

 CSR-bilag 

 Sociale klausuler, herunder arbejdsklausulen  

 Lokal produktion 

Beslutninger  

 CSR-bilag med skærpede krav til arbejdstagerrettigheder, 

menneskerettigheder, klima og miljø og anti-korruption. BR-beslutning, 

april 2022 

 Medlemsforslag vedr. krav i kommunens kontrakter: 

Borgerrepræsentationen godkender, at Økonomiforvaltningen med 

inddragelse af Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen og 

Socialforvaltningen udarbejder et forslag til politisk behandling om at 

fremme ansættelse af mennesker, som er visiteret til fleksjob eller 

https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202023%20rev%206%20oktober%202022.pdf
http://www.emgf.dk/_files/kbhbudgetaftale_2020.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202022.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202023%20rev%206%20oktober%202022.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202023%20rev%206%20oktober%202022.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202023%20rev%206%20oktober%202022.pdf
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/informationer-til-leverandoerer/miljoe-i-byggeri-og-anlaeg
https://www.kk.dk/baeredygtigeindkoeb
https://kk.sites.itera.dk/apps/kk_pub2/index.asp?mode=detalje&id=930
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-07042022/referat/punkt-4
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-07042022/referat/punkt-4
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mennesker med handicap i kommunens kontrakter. BR-beslutning, februar 

2022.  

Referencer  

 Leverandørens samfundsansvar - CSR-bilaget: CSR-bilaget vedlægges alle 

kontrakter over en million kroner og stiller krav til at udvise samfundsansvar 

og undgå tilsidesættelser af menneske- og arbejdstagerrettigheder og 

negative indvirkninger på miljø og klima samt forebygge korruption som 

beskrevet i Global Compact, FN’s Vejledende Principper for 
Menneskerettigheder og Erhvervsliv og OECD’s Retningslinjer for 
Multinationale Virksomheder. 

 

4. Miljømæssig bæredygtighed 

 

 

 

Vi indkøber miljømæssigt bæredygtigt, og vi påvirker aktivt markedet via 

efterspørgslen på miljøvenlige produkter 

 

Særlige fokuspunkter 

 Genanvendelse og genbrug 

 Uddannelse i bæredygtige indkøb 

 Kravopfølgning på kommunens miljø- og klimakrav 

 Emballage og plast 

 Affaldssortering 

 Miljømærkning 

 Livscyklus og TCO-beregninger 

 Økologi 

 Fødevarer 

Beslutninger  

 DGNB-certificering for byggeri: Nybyggerier og renoveringer til over 20 

mio. kr. i entreprisesum skal DGNB-certificeres til hhv. guld og sølv. DGNB-

certificeringen fungerer som bygningens bæredygtighedsprædikat. BR-

beslutning, juni 2020 

 Genanvendelse og genbrug af byggematerialer og cirkulær økonomi: 

Systematisk arbejde med genbrug og genanvendelse i byggeprojekter. 

Udvalgte byggeprojekter kan søge om op til 10% af anlægsbevillingen i 

ekstra midler. Byggeri København udpeger tre til fire projekter om året. BR-

beslutning, september 2019 

 Håndtering af cirkulær økonomi gennem DGNB-systemet. ØU-beslutning, 

februar 2021 

 Revision af miljøkrav til anlæg og mindre byggerier. BR-beslutning, september 

2021 

 Målsætning om 90 % økologi: ØKF er ansvarlig for at forvalte økologimål 

indenfor KK’s mad- og måltidsområde - målet om en samlet gennemsnitlig 

økologiandel på 90 % i Københavns Kommunes institutioner videreføres og 

er gældende indtil andet vedtages af Borgerrepræsentationen. BR-

beslutning, oktober 2016 

 Krav om miljømærker i kommunens indkøb og udbud: Krav om 

miljømærker og samarbejde med Miljømærkning Danmark og SKI om at 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-03022022/referat/punkt-33
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-03022022/referat/punkt-33
https://socialdumping.kk.dk/overblik/leverandoerer-til-koebenhavns-kommune/leverandoerens-samfundsansvar-csr-bilaget
https://kksky-my.sharepoint.com/personal/wf4i_kk_dk/Documents/Skrivebord/•%09https:/www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-24062020/referat/punkt-23
https://kksky-my.sharepoint.com/personal/wf4i_kk_dk/Documents/Skrivebord/•%09https:/www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-24062020/referat/punkt-23
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-19092019/referat/punkt-11
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-19092019/referat/punkt-11
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-23022021/referat/punkt-7
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-23022021/referat/punkt-7
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-23092021/referat/punkt-19
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-23092021/referat/punkt-19
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-13102016/referat/punkt-4
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-13102016/referat/punkt-4
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fremme udbuddet af miljømærkede produkter. BR beslutning, oktober 

2017 

 Mindre udledning af mikroplast i Københavns Kommune: Krav om i videst 

muligt omfang at indkøbe engangsklude uden mikroplast. BR-beslutning, 

juni 2017 

 Krav til plastemballage i fødevareudbud: Kommunen gør krav til 

plastemballage til ferske fødevarer til et tildelingskriterie i det kommende 

store fødevareudbud, derudover delmål for overholdelse af krav til 

plastemballage til fødevarer i løbet af kontraktperioden, og at KK forud for 

udbud forholder sig til, om der kan indarbejdes krav til emballage generelt. 

BR-beslutning, juni 2019.  

 Reduktion af engangsemballage: I alle relevante udbud skal ske en 

vurdering af, om der kan stilles en række konkrete krav til 

engangsemballage, og at vand på plastflasker udfases fra kommunens 

kantiner, senest ved næste genudbud af den enkelte kantineaftale. BR-

beslutning, februar 2021 

 Styrket indsats for Bæredygtige Indkøb. Midler til en uddannelse i 

Bæredygtige indkøb med henblik på at opkvalificere relevante 

medarbejdere i Københavns Kommune. Budget 2022, ØK25 og Budget 

2023, ØK35 

 Forbud mod indkøb af vand på flaske og beholder. BR-beslutning, 

november 2009  

 

Referencer  

 Miljø i Byggeri og Anlæg 2016: Krav til byggematerialer i KK’s egne og 
støttede bygge- og anlægsopgaver, som bl.a. skal sikre at arbejdet er 

miljømæssigt forsvarligt og omhandler bl.a. skadelig kemi, miljømærkning, 

bæredygtige materialer, genbrug og en højere grad af 

ressourceeffektivitet.  

 Cirkulær København - Ressource- og Affaldsplan 2024  

 Det Grønne Opslagsværk – Københavns Kommunes klima- og miljøkrav 

 Københavns Kommunes Mad- og Måltidsstrategi 

 Luftforurening i København: Københavns Kommune har opsat fem 

luftmålestationer for at blive klogere på byens luftkvalitet. 

Luftmålestationerne opsættes som led i indsatsen ”Øget viden om de 
sundhedsskadelige effekter af luftforurening i København”. 

 Hovedstaden for bæredygtig udvikling, Københavns Kommunes 

handlingsplan for FN’s verdensmål. BR-beslutning, oktober 2017 

 Københavns Kommunes miljøpolitik. BR-beslutning, november 2003 

 

 

5. Partnerskaber og innovation 

 

 

Vi arbejder med partnerskaber, innovation og udvikling af nye bæredygtige 

løsninger 

 

Særlige fokuspunkter 

 Markedsdialog 

 Innovation 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-12102017/referat/punkt-14
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-12102017/referat/punkt-14
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-22062017/referat/punkt-37
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-22062017/referat/punkt-37
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-20062019/referat/punkt-6
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-04022021/referat/punkt-5
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-04022021/referat/punkt-5
https://www.kk.dk/sites/default/files/2021-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202022.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202023%20rev%206%20oktober%202022.pdf
https://www.kk.dk/sites/default/files/2022-10/Aftaletekst%20pa%CC%8A%20budget%202023%20rev%206%20oktober%202022.pdf
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-26112009/referat/punkt-2
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-26112009/referat/punkt-2
https://www.kk.dk/erhverv/indkoeb-og-udbud/informationer-til-leverandoerer/miljoe-i-byggeri-og-anlaeg
file:///C:/Users/WF4I/Downloads/cirkulr-kbenhavn-ressource-og-affaldsplan-2024-_1990%20(1).pdf
https://www.kk.dk/baeredygtigeindkoeb
https://maaltider.kk.dk/for-borgere/mad-og-maaltidsstrategi
https://www.kk.dk/borger/affald-og-miljoe/gener-af-stoej-stoev-og-luft/luftforurening
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-12102017/referat/punkt-10
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-13112003/referat/punkt-2
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 SMV’er 
 Socialøkonomiske virksomheder 

 Partnerskaber med private 

 Partnerskaber med offentlige leverandører 

Beslutninger  

 Opdatering af Københavns Kommunes hjemmeside på indkøbsområdet 

med henblik på at virksomheder lettere kan orientere sig om mulighederne 

for at blive leverandør til kommunen. BR-beslutning, juni 2021 
 Københavns Kommune har været medlem af Partnerskab for Offentlige 

Grønne Indkøb (POGI) siden partnerskabet blev dannet i 2006. 

Partnerskabet er et samarbejde mellem offentlige organisationer, der 

ønsker at gøre en indsats for miljøet gennem indkøb. Som medlem er 

kommunen blandt andet forpligtet til at følge Partnerskab for Offentlige 

Grønne Indkøbs konkrete grønne indkøbsmål og løbende bidrage med 

erfaringsudveksling til partnerskabet  

 ØU har truffet en beslutning om at ByK kan anvende udbudsformen 

strategiske partnerskaber bl.a. med henblik på at realisere væsentlige 

optimeringer af både processer og produkter. ØU-beslutning, marts 2016.  

Referencer  

 Byggeri Københavns nuværende strategiske partnerskaber TRUST og DSP 

plus 

 

https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/Borgerrepr%C3%A6sentationen/m%C3%B8de-24062021/referat/punkt-8
https://www.kk.dk/dagsordener-og-referater/%C3%98konomiudvalget/m%C3%B8de-01032016/referat/punkt-7
https://byk.kk.dk/for-leverandoerer/strategiske-partnerskaber
https://byk.kk.dk/for-leverandoerer/strategiske-partnerskaber

