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https://via.ritzau.dk/data/attachments/00146/bf552062-e1db-44bc-af64-28f6db35bb1f.pdf


Danmarks klimaaftryk
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65,4 mio. ton CO2e  – heraf 40,8  
mio. ton CO2e i udlandet

Klimaaftrykket af det danske forbrug i 2020

https://www.dst.dk/da/Statistik/nyheder-analyser-publ/Analyser/visanalyse?cid=47752
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https://denansvarligeindkober.dk/forum
https://www.ecolabel.dk/da


Forebyggelse
(hvad er vores reelle behov?)

Reparation
(kan vores behov dækkes af reparation af 

eksisterende produkter?)

Genbrug
(kan vores behov dækkes af genbrug af 
produkter, der findes i organisationen?)

Istandsættelse
(kan vores behov dækkes ved at 
istandsætte og opgradere egne 

produkter?) 

Indkøb af brugte produkter
(indkøb af brugte produkter fra 

leverandør)

Indkøb af nye produkter 
(produkter, der egner sig til at 

indgå i cirkulære kredsløb) 

Indkøb af nye produkter 
(uden cirkulære overvejelser

Fra affaldshierarki til indkøbshierarki 
Udviklet af adjunkt Heidi Simone Kristensen,  
Institut for Planlægning, Aalborg Universitet



           

Nye gode vaner for dig og mig
- informationskampagne i Odense Kommune
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Nudging
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Gruppe 1

• Standardindstillingen var en ikke-
vegetarisk menu

Til konferencen vil der blive serveret en 
ikke-vegetarisk buffet til frokost.
Skriv her hvis du ønsker en vegetarisk ret.

Gruppe 2

• Standardindstillingen var en vegetarisk menu

Til konferencen vil der blive serveret 
en vegetarisk buffet til frokost. 
Skriv her hvis du ønsker en ikke-vegetarisk ret.

https://academic.oup.com/jpubhealth/article/43/2/392/5637580


           

Der er mange mærker
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Type 1 miljømærker (ISO 14024)

• Alle krav og kriterier skal 
udvikles i en åben proces, hvor 
interessenter har mulighed for 
indflydelse. 

• Kriterierne er produktspecifikke 
og bygger på en 
livscyklusvurdering.

• Type 1-miljømærker kræver 
uafhængig 
tredjepartscertificering.

• Der er løbende forbedringer 
gennem regelmæssig evaluering 
og revision af kravene.

• Du kan læse mere om type 1-
miljømærker på hjemmesiden 
Global Ecolabelling Network. 
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Produkter i den cirkulær økonomi

CØ-temaside

https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/cirkulaer-oekonomi
https://www.ecolabel.dk/da/blomsten-og-svanen/cirkulaer-oekonomi


Eksempler på cirkulære tiltag

Tonerkassetter

• 75% skal være genfremstillede

• Etableret take-back system

• Høj kvalitet

• Kemikaliekrav til toner

Designkrav til plastemballage

• Kun plasttyper, der kan genanvendes

• Hvide eller ufarvede (for virgin plast) og ingen carbon
black. 

• Begrænsning af fyldstof (densitet)

• Kompatible plasttyper i emballage, etiket og låg 



Eksempler på cirkulære tiltag

Byggeri 

• Kemikaliekrav til materialer
• Logbog over anvendte materialer
• Præmiering af recirkulering og genbrug af materialer
• Krav til affaldsplan
• Kvalitetsgennemgang af bygning

Tekstilservice - produkt som service

• Miljøkrav til indkøbte tekstiler

• Centraliseret, energieffektiv vaskeproces

• Lavt vandforbrug og skrappe kemikaliekrav

• Præmiering af genanvendelse af udtjent tekstil



Eksempler på cirkulære tiltag

Møbler og inventar

• Krav til høj andel bæredygtige fornybare eller 
recirkulerede råvarer

• Håndtering af genbrugte møbeldele
• Skrappe krav til kemikalier i produktionen
• Standardiserede test af kvalitet og funktion
• Garanti, tilgængelighed af reservedele og cirkulært 

design

Tekstiler, skind og læder

• Krav om bæredygtige fornybare eller recirkulerede 
fibre

• Re-design kan svanemærkes
• Skrappe krav til kemikalier i produktionen
• Skrappe krav til test af  kvalitet og funktion
• Forbud mod at forbrænde usolgte tekstiler og sende 

dem til deponi



             

Forslag til konkrete tiltag

Arbejdspladsindretning og 
hjemmearbejdsplads

• Kontormøbler
• Genbrugsmøbler og inventar

• Printere og printerpatroner
- Vælg miljømærket printer og brug 

genbrugstoner

• Papir og notesblokke
- fx udskift til en lavere gramvægt fra 80 til 75 

g

• Skriveredskaber
- Fx brug kuglepenne med udskiftelig refill

• Batterier
• – alkalisk udskiftes med long-life, som kan 

vare op til 7 gange længere

Facility service

• Rengøringsservice
- Brug skån kemi og brug mindre vand

• Kantinedrift
- Tilbud klimarigtige rettet, brug metoder til 

at reducere madspild og indfør 
affaldssortering

• Vaskeriserivce
- Vælg leverandør med reduceret el og 

vandforbrug

Rejser og konferencer

• Hotel og konferencesteder
- Kan det erstattes af digitalt møde

- Vælg miljømærket

- Brug nudging, så deltagerne vælger den 
klimarigtige menu

Personalegoder

• Bilvaskehaller
- Vælg dem med skånsom kemi og lavt vand 

og energiforbrug

• Kaffetjenester
• Vælg økologisk kaffe

Julegaver

• Plant-et-træ

• Oplevelser

• Miljømærkede produkter 

Andet

• Investeringsfonde



                       

           

Tydelig kommunikation til 
medarbejderne

• Du kan ikke opfinde den gode historie om 
bæredygtighed – den skal være der.

• Jo mere konkret, du kan kommunikere jo 
bedre

• Gør medarbejderne klogere, inspirér med 
konkrete eksempler og handlinger

• Vigtigst af alt: Gør bæredygtighed forståelig

• Trivelsmålinger med fokus på vurdering af 
bæredygtighedsindsatsen.  
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Tak for opmærksomheden!
Rikke Dreyer

Chefkonsulent i Miljømærkning Danmark

rd@ecolabel.dk

+45 20 91 18 58

mailto:rd@ecolabel.dk
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