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Markedsdialogmøde 
Bilag 14: grøn omstilling
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220-11-03

Dagsorden

1. Velkomst og præsentation af deltagere

2. Rammer og mål

3. Besvarelse af modtagne spørgsmål og kommentarer

4. Præsentation af bilag 14 og evt. uddybning

5. Evt. 

6. Afrunding
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Store ambitioner kræver mod

• BYGST har indarbejdet grønne tiltag i hele udbudsmaterialet

• Bilag 14 skal sikre en kontinuerlig indsats og udvikling på området 

• Vi giver håndslag på, at vi løfter opgaven og skaber en progressiv grøn 

omstilling med denne aftale  
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Strategi for grønne indkøb / Finansministeriet d. 29. oktober
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Vi er godt med, men vi forventer, at regeringen vil stille store krav til 

handling på området.

Statslige kantiner

- Evt. vegetariske dage

- 60 % økologi

- Minimering af madspil og årlig afrapportering herom

Det grønne valg bliver obligatorisk

- Regeringen gør det obligatorisk at vælge et produkt, der er miljømærket 

produkt eller lever op til tilsvarende krav. 

- Til at begynde med rengøringsmidler, papir, tryksager og sæbe- og 

hygiejneprodukter.

Afskovningsfrit indkøb så vidt muligt i 2023 og senest i 2025

- Palmeolie, soja, kaffe, kakao og gummi

Emissionsfri køretøjsflåde i det offentlige i 2030

- Omstilling, forventet også til leverandører til det offentlige. 

Alle offentlige indkøb skal være miljømærkede i 2030

- Hvor der findes officielle mærkningsordninger, skal de indhentes
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Bilag 14 - Indholdsoversigt

1. Indledning

2. Klima- og miljøpåvirkning

3. Leverandørens miljøpåvirkning

4. Yderligere klima- og miljøforbedring i 

Driftsperioden

5. Gennemgående krav til grøn 

omstilling

6. Organisatoriske og udviklingskrav

Bilag 14.1. Emissionsfaktorer forplejning

Spørgsmål og 

kommentarer

Spørgsmål og 

kommentarer
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Videre proces

 Offentliggørelse af udbudsbekendtgørelse 17. november 2020

 Frist for anmodning om prækvalifikation 21. december 2020

 Udvælgelse til prækvalifikation 19. januar 2021

 Indledende tilbud 23. april 2021

 Forhandlingsmøder fra 25. maj til d. 11. juni. 2021

 Sidste og Bedste bud 10. September 2021

 Tildeling 12. november 2021
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Tak for i dag

WWW.BYGST.DK


