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Københavns Kommune

Udbudsjuristens rolle

• At være udbudsjurist er ikke bare et almindeligt kontorjob. Udbudsjurister og offentlige 
indkøbere er en meget vigtig nøgle til at føre de politiske målsætninger ud i livet. 

• De små ændringer, som kan skrive ind i udbudsmaterialet, kan være den afgørende faktor, der 
bidrager til, at fødevarekæden begynder at bevæge sig i en mere bæredygtig retning, hvilket 
så kan skabe mærkbare ændringer i primærproduktionen også i fjerne lande.
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Københavns Kommune

FN’s Verdensmål som pejlemærker

1Indledning

2 FN’s Verdensmål i kravsspecifikationen
2.1 Overblik
2.2 Krav og specificering
2.2.1 Kvalitet – mål 2, 3
2.2.2 Hygiejne og fødevaresikkerhed – mål 2, 3, 12
2.2.3 Emballage – mål 9, 12.5
2.2.4 Madspild – mål 12
2.2.5 Sæson – mål 2, 3, 12, 15
2.2.6 Klimavenlig mad – mål 4, 12, 13
2.2.7 Økologi – mål 3, 6, 13, 15
2.2.8 Palmeolie – mål 8, 12, 15
2.2.9 Bæredygtig soja – mål 8, 12, 15
2.2.10 Transfedt – mål 2, 3
2.2.11 MSC/ASC mærkede fisk – mål 14
2.2.12 Fairtrade – mål 1, 2, 4, 5, 8, 13
2.2.13 Transport – mål 9, 11
2.2.14 Arbejdsmiljø – mål 3, 5, 8
2.2.15 Samarbejde – mål 17
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Københavns Kommune

Emballage – mål 9, 12.5
Ved vurdering af kriteriet emballage vil der blive lagt 
vægt på:

• Hvor mange af de ferske varer i Bilag 2 –
Tilbudslistens Fane 3, 4, 5 & 6 der leveres i emballage 
fremstillet af PET. Det maksimale antal point 5 opnås 
ved at 125 varelinjer er markeret med et x som angiver 
at de leveres i en emballage der er fremstillet af PET

Evalueringen vil blive foretaget på grundlag af de 
nedenfor anførte dokumenter, idet Ordregiver dog 
forbeholder sig ret til at inddrage oplysninger, der 
findes andre steder i de afgivne tilbud, der efter 
Ordregivers skøn har betydning for evalueringen:

• Bilag 1 - Kravspecifikationen
• Udfyldelse af Bilag 2 – Tilbudsliste – Fanen 3, 4, 5 & 6.
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Københavns Kommune

Opfølgning på tildelingskriteriet.

• På statusmøder vil Ordregiver følge op på hvor meget emballering af ferske 
fødevarer, der er lavet af minimum 90% ”post consumer” genanvendt plast og 
emballage, som ikke er sammensat af flere forskellige typer af plast. Mulighederne 
for bæredygtig emballage generelt vil ligeledes blive drøftet på 
kontraktopfølgningsmøderne mellem Leverandøren og Kommunen. 

Mindstekrav

• Emballage og andet materiale, som kommer i kontakt med fødevarer, skal være PVC- og 
ftalatfrie samt fri for kendte uønskede stoffer jf. Miljøstyrelses liste over uønskede stoffer, samt 
overholde den til enhver tid gældende lovgivning. 
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Københavns Kommune

Sorteringsvejledning

Emballagen skal være påført en sorteringsvejledning, for at den nemt kan sorteres efter 
endt brug. Hvis ikke dette allerede er indført ved kontraktens start, skal dette 
gennemføres i løbet af kontraktens første to år.
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Genanvendt pap og plastik

• Omfanget af emballage forudsættes begrænset så

’overemballering’ undgås – og emballagen må ikke indeholde

kemikalier, PVC, affaldsstoffer og lignende, som er på

Miljøstyrelsens liste over uønskede kemiske stoffer.

• Emballagen skal i øvrigt være hel og ren – og skal i videst

muligt omfang kunne recirkuleres enten til genbrug eller

genanvendelse.

• Ved brug af papemballage bør emballagen så vidt muligt

bestå af genanvendt pap og ikke bestå delvist af pap

kombineret med andre materialer.

• Ved brug af plastemballage bør emballagen så vidt muligt

bestå af genanvendt plast og ikke være sammensat af

forskellige plasttyper.
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