INDKØBSMÅL
Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til:
•
•
•

At følge de fælles konkrete indkøbsmål
At have en indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at miljøhensyn er en væsentlig parameter i forbindelse med indkøb,
At indkøbspolitikken offentliggøres på medlemmernes respektive hjemmesider.

I dette dokument beskrives Partnerskabet for Offentlige Grønne Indkøbsmål for:

Transport af fødevarer og tekstiler
Partnerskabets overordnede mål for transport af fødevarer og tekstiler er at:
•

Minimere belastning fra transport af fødevarer og tekstiler mest muligt ved at
stille kriterier til transporten ifm. indkøb af tekstiler og fødevarer inkl. serviceydelser.

Målet gælder ved transport af fødevarer, behandlede fødevarer og tekstiler i egne
samt leverandører og underleverandørers biler, varebiler og lastbiler.
For at sikre konkurrencevilkår skal det ved indkøb af mindre voluminer overvejes, om
det er proportionelt med størrelsen af den leverede ydelse, at stille krav. Desuden
bør kriterierne kun anvendes ved regelmæssige transporter, som leverer minimum
en gang ugentligt over en periode på minimum en måned.
Partnerskabet har derfor etableret følgende specifikke kriterier som er baseret på
anbefalinger fra Trafikstyrelsens Center for Grøn Transport. Kriterierne skal ses som
anbefalinger, og skal således ikke ses som bindende mål.
Læsevejledning af dokument
En indledende behovsafklaring, hvor brugere og indkøbere fokuserer på at minimere
miljøpåvirkning fra aktiviteten, kan bidrage væsentligt til reduktion af det samlede
miljøbelastning fra anvendelse. Derfor er i bilag givet anbefaling til spørgsmål til brug
for behovsafklaring til området.

Krav til transport af fødevarer og tekstiler
Følgende kriterier skal stilles i forbindelse med logistik og transport af fødevarer og
tekstiler:
•
•

Nyindkøbte lastbiler skal som minimum opfylde de tekniske krav for euronorm VI
lastbiler
Nyindkøbte person- og varebiler skal som minimum overholder euronorm 6.

•

Desuden skal leverandøren følge Trafikstyrelsens anbefalinger i forhold til energimærkning ved indkøb af nye køretøjer til brug på kontrakten:

Ovenstående gælder også underleverandører tilknyttet kontrakten.
Det anbefales desuden, at Partnerskabsmedlemmet anvender følgende ideer til
miljøkrav i forbindelse med logistik og transport af varegrupperne:
•

•
•
•

At køretøjet er dimensioneret i forhold til opgaven – for at undgå en unødvendig
overdimensionering - evt. gennem en plan for optimering af kapacitetsudnyttelsen
At efterspørge så lavt et brændstofforbrug som muligt ved indkøb af tunge køretøjer
At efterspørge dæk med den bedst mulige kombination af værdier på rullemodstand, vejgreb og dækstøj
At udforme retningslinjer, der begrænser tomgangskørsel.

	
  

Bilag A – Input til behovsafklaring
I nærværende bilag er givet specifikke forslag til udbyder i forbindelse med udbudsprocessen.
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I nedenstående er oplistet forslag til spørgsmål, som udbyder kan stille bruger, så
behov også optimeres ud fra miljømæssige hensyn.

1. Behovsafklaring
Forud for udbud og indkøb skal udbyder sikre, at behovet tilpasses, så indkøbet ikke
unødigt belaster miljøet.
Til denne brug har Partnerskabet udviklet forslag til miljørelevante spørgsmål:
•
Overvej om i behøver dag til dag-levering eller kan nøjes med færre leveringer.
•
Overvej (også som del i bestræbelserne på lokalt indkøb), om det er nødvendigt at købe varer, som fragtes med fly.

3/3

