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Partnerskabet medlemmer har forpligtet sig til 

  

 At følge de fælles konkrete indkøbsmål.  

 At have en offentligt tilgængelig indkøbspolitik, hvoraf det fremgår, at 
miljøhensyn er et væsentlig parameter i forbindelse med indkøb. 

 

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb er baseret på fælles forpligtende 

grønne indkøbsmål. Partnerskabet stræber imod både at forny gamle mål og 

formulere nye indkøbsmål årligt. De er et værktøj til at stille miljøkrav i 

indkøb, og dermed påvirke markedet og sikre positiv effekt på det globale og 

lokale miljø. 

 

Kriterier 
 

Træbaserede kontorartikler og tryksager  

 

9.a Papir 

Al indkøbt papir til print og kopiering skal opfylde kriterierne for bæredygtigt træ 

som beskrevet i Miljøstyrelsens indkøbsvejledning1. Har produktet mærket FSC 

eller PEFC anses kravet om bæredygtigt træ som opfyldt. Derudover skal 

produktet opfylde kriterierne i miljømærket Svanen eller Blomsten for 

papirprodukter. 

 

 
9.b Kontorartikler 

Alle træbaserede kontorartikler skal leve op til kriterierne for Svanen eller 

Blomsten, samt opfylde kriterierne for bæredygtigt træ som beskrevet i 

Miljøstyrelsens indkøbsvejledning*. Har produktet mærket FSC eller PEFC 

anses kravet om bæredygtigt træ som opfyldt”. 

 

*Såfremt der findes certificerede varer af de træbaserede produkter. 
 

 

9.c Tryksager 

Al indkøb af træbaserede tryksager skal opfylde de krav i Svanens eller 

Blomstens kriteriedokument for tryksager, der relaterer sig til selve tryksagen, 

                                                        
1 https://nst.dk/media/139222/vejledning-i-baeredygtigt-trae.pdf - I kapitel 7 findes konkrete 

teksteksempler til udbudsmateriale. 
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samt opfylde kriterierne for bæredygtigt træ som beskrevet i Miljøstyrelsens 

indkøbsvejledning*. Har produktet mærket FSC eller PEFC anses kravet om 

bæredygtigt træ som opfyldt. 

 

Det anbefales yderligere at stille kravet om svane- eller blomstcertificering, samt 

kravet til FSC- eller PEFC-certificering til tryksagsleverandøren. 

 
 

9.d Roll-ups 

Alle roll-ups skal indkøbes i PVC-fri kvaliteter. 
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Anbefalinger 

 
Gode råd til indkøb af papirvarer 

 

I tillæg til de angivne kriterier for indkøb af Papir og tryksager, har 

arbejdsgruppen valgt at formulere følgende anbefalinger. 

 
I). Vælg lettere papirkvaliteter 

 

Kopi- og printpapir vejer typisk 80 g/m2. Der er imidlertid en række 

printopgaver, der kan klares tilfredsstillende via lettere papirkvaliteter. 

 

For at reducere ressourceforbruget og understøtte et CO2-

besparelsespotentiale anbefaler Partnerskabet, at der om muligt indkøbes print- 

og kopipapir i tyndere kvaliteter, fx 75 g papir i stedet for 80 g. For at finde den 

papirtykkelse, der er egnet til specifikke maskiner samt print- og kopiopgaver, 

anbefales at medlemmerne indgår i dialog med print/kopimaskineleverandører.  

 

Det anbefales endvidere, at der for øvrige papirvarer (blokke, hæfter og 

lignende) tilsvarende indkøbes i tyndere kvaliteter. Generelt set bør der forud 

for indkøbet vurderes, hvilken papirkvalitet der er behov for.  

 
 

 


