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Politik for miljømærkning af indkøb i Region Midtjylland 
Region Midtjylland har et ønske om at understøtte en miljømæssig og 
bæredygtig udvikling i samfundet. Hvert år bruger regionen ca. 8 mia. kr. på 
indkøb af varer og tjenesteydelser, og som en stor offentlig forbruger er det 
vigtigt, at regionen køber ansvarligt ind. 
 
Regionsrådet har derfor 26. juni 2019 vedtaget, at Region Midtjylland 
fremadrettet, når det er muligt, efterspørger varer og tjenesteydelser, der 
er miljømærket efter type-1 miljømærkning som f.eks. Svanemærket og EU-
blomsten. Samtidig vil regionen løbende gå i dialog med relevante aktører 
om muligheden for at øge andelen af miljømærkede produkter på 
markedet. 
 
Kategorisering af krav til miljømærkning 

Miljømærkningspolitikken indebærer, at kravene til miljømærkning skærpes 
jo mere modent markedet er. For at kunne gøre dette, er udbudsområderne 
opdelt i 5 kategorier, der afhænger af markedssituationen. Nedenfor 
fremgår de 5 kategorier samt hvilke krav, der stilles inden for hver kategori. 

Udbudsområder hvor: 

1. Størstedelen af licenshavere/produkter på markedet er med type-1 
miljømærker: Her skal der altid stilles krav om miljømærkning eller 
tilsvarende, medmindre der er gode grunde til at undtage området.  

2. Der er en del licenshavere/produkter på markedet med type-1 
miljømærker: Her bør der stilles krav om miljømærkning eller 
tilsvarende ud fra en konkret markedsvurdering, hvor økonomi, 
kvalitet m.v. vurderes.  

3. Der er få licenshavere/produkter på markedet med type-1 
miljømærker: Her bør der via 
markedsundersøgelsen/markedsdialogen ved udbud undersøges, 
om der er mulighed for at efterspørge miljømærkning. Hvis ikke 
skal området følges, og der vil være mulighed for at fortælle 
markedet, at der i fremtiden er ønske om miljømærkning.  

4. Der er ingen licenshavere/produkter med miljømærker, men der er miljømærkekriterier: Her skal 
der ikke stilles krav til miljømærkning, men dialogen kan tages med markedet om, hvornår det vil 
være muligt at opnå et konkurrencepræget marked på området. 

5. Der er ikke udviklet miljømærkekriterier. Her kan der for nuværende ikke stilles krav til 
miljømærkning. 

For hovedparten af regionens varer og tjenesteydelser er der på nuværende tidspunkt ikke udviklet 
miljømærkningskriterier, og de indgår dermed i kategori 5. Administrationen vil løbende holde sig orienteret 
om, hvorvidt der bliver udviklet miljømærkning på områderne. I bilag 1 fremgår det, hvordan regionens 
udbudsområder er fordelt på de øvrige 4 kategorier.  
 
Indarbejdelse af miljømærkninger i regionens udbud 
Regionen efterspørger allerede i dag en række produkter med miljømærkninger. Fremadrettet vil regionen 
efterspørge miljømærkninger ved den næste udbudsrunde. Udbudsrunder bliver typisk foretaget hvert 
fjerde år for de relevante produktgrupper, så der kan gå op til fire år, før regionen har efterspurgt det på alle 
de områder, som er konkurrenceudsat eller forhandlet. 
 
Regionen har mulighed for at efterspørge eller kræve et bestemt miljømærke som dokumentation for 
ønskede egenskaber ved et produkt. Miljømærket skal kunne definere de krav, regionen ønsker at stille til 

Faktaboks: Type-1 

miljømærker 

Kravene for produkter 

mærket med type-1 

miljømærker (f.eks. 

Svanemærket og EU-

blomsten) laves ud fra en 

vurdering af varegruppens 

miljøbelastning fra vugge-

til-grav. Det vil sige, at 

miljøbelastningen bliver 

vurderet i hvert led af 

produktionen fra råstofferne 

udvindes og til varerne 

kasseres. 

Når et produkt er mærket, er 

det en garanti for, at det 

opfylder skrappe miljøkrav, 

tager hensyn til den 

menneskelige sundhed og er 

af god kvalitet. 
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produktet. Det skal desuden være objektivt verificerbart, ikke diskriminerende og tilgængelig for alle 
tilbudsgivere. 

Hvis der er flere miljømærker, der kan leve op til kravene, er regionen er forpligtet til at acceptere disse. 
Ligeledes skal regionen acceptere anden passende og verificerbar dokumentation for at produktet lever op 
til kravene i miljømærket. Dette skal kunne konstateres uden et forholdsvist stort ressourceforbrug. 

 

Undtagelser 
Udgangspunktet er, at regionen altid efterspørger miljømærkede produkter, når det er muligt, og markedet 
er udviklet nok til, at det er en konkurrenceparameter. Der kan opstå situationer, hvor det kan være 
nødvendigt eller hensigtsmæssigt, at et område kan undtages denne regel. Dette kan f.eks. være hvis 
regionen ønsker at købe brugte produkter, indgå i udviklingskontrakter eller recirkulere enkelte materialer. 
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Bilag 1: Udbudsområder fordelt på kategorier (status maj 2019) 
 

Udbudsområder 

Kategori 1 Kategori 2 Kategori 3 Kategori 4 

Papirmateriale – og 
produkter 
 
Vedligehold af bygninger 
m.m. 
 
Kantiner 
 
Rengøringsydelser 
 
Vaskeriservice 
 
Trykkeriydelser 
 
Avispapir 
 
Grundpapir 
 
Rengøringsmidler, 
artikler og maskiner 
 
Bleer 

Hoteller, restaurationer 
og konferencer m.v. 

Grønne områder 
 
Snerydning 
 
Elevatorservice 
 
Gulvydelser 
 
Malerydelser 
 
Tømreydelser 
 
It-tjenesteydelser 
 
It-hardware 
 
Tøj, beklædning og 
tekstiler (inklusivt 
arbejdstøj) 
 
AV-udstyr, 
forbrugselektronik 
 
Beskæftigelsesmaterialer 
 
Legetøj 
 
Engangsartikler, plastposer 
og sække 
 
Kontorartikler 
 
Batterier 
 
Møbler og inventar 
 
Printere og 
Multifunktionsmaskiner 
 
Inkontinensprodukter 
 
Medicinsk engangsudstyr 

Hårde hvidevarer 
 
It-hardware 
 
Kaffeautomater 
 
 

 


