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Grønne offentlige indkøb (som tegner sig 
for 15 % af CO2-udledningerne globalt) er 
en drivkraft bag dekarbonisering, innovati-
on og kommercialisering af kulstoffattig 
infrastruktur, varer og tjenester.

CO2-præstationsstigen er et GPP-værktøj, 
der bruger 'indkøbsstyrke' til at drive 
forandring ved at stimulere strukturel 
CO2-reduktion gennem implementering af 
et effektivt CO2-styringssystem.

Det er et valgfrit værktøj i udbudsproces-
sen, hvor CO2-reduktion belønnes med en 
tildelingsfordel for de bydende virksomhe-

der. Jo højere ambitionsniveau virksomhe-
den har, jo højere tildelingsfordel. Over 
200 offentlige indkøbsagenturer i Neder-
landene og Belgien (f.eks. ministerier og 
kommuner) bruger i øjeblikket CO2-præ-
stationsstigen i deres udbudsprocesser. 
Disse udbud stimulerede over 5.000 
organisationer (75 % SMV'er) til at imple-
mentere et CO2-styringssystem og blive 
certificeret på CO2-præstationsstigen.
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CO2-PRÆSTATIONSSTIGEN 
I EUROPA

FORDELE FOR INDKØBSAGENTURER

• Gennemprøvet metode: CO2-præstati-
onsstigen er standard GPP-værktøjet  
i Nederlandene og Belgien.

• CO2-præstationsstigen er brugervenlig 
og har lave transaktionsomkostninger 
for at komme i gang. Indkøbsmyndig-
hederne giver simpelthen virksomhe-
der mulighed for at indsende en 
formular sammen med deres tilbud, 
der attesterer deres foreslåede enga-
gement på stigen.

• Det kræver tredjeparts akkreditering, 
hvilket mindsker byrden for indkøbs-
myndighederne med at verificere, at  
virksomheder gør, hvad de siger, de vil 
gøre med deres bud.

• CO2-præstationsstigen er udviklet og 
brugt i overensstemmelse med EU's 
udbudsdirektiv, hvilket gør den umid-
delbart gældende i andre EU-lande.

FORDELE FOR VIRKSOMHEDER

• Grøn forretningscase: tildeling og  
konkurrencefordel i udbud.

• CO2-præstationsstigen har vist sig at 
være effektiv til strukturel reduktion 
af kulstof. Organisationer, der er 
certificeret på stigen, reducerer deres 
emissioner dobbelt så hurtigt som  
gennemsnittet.

• Certificering styrker virksomheders 
markedsposition som en bæredygtig 
leverandør og hjælper dem med at 
forbedre deres produkter og tjenester 
gennem innovation.

• Stigen følger princippet om ét værk-
tøj, ét sprog – hvilket betyder, at et 
certifikat kan bruges til alle projekter 
for alle opdragsgivende myndigheder, 
der bruger stigen i deres indkøb, 
uanset om det er lokalt, regionalt, 
nationalt eller internationalt.

HVAD ER PROJEKTET?

I de sidste tretten år har CO2-præstationssti-
gen ↗ været ansvarlig for en væsentlig redukti-
on af virksomheders og offentlige myndighe-
ders CO2-udledning i Nederlandene og Belgien. 
På grund af stigende international interesse 
(herunder et pilotprojekt i Belgien) undersøger 
Fonden for klimavenligt indkøb og virksom-
hedsdrift (SKAO) sammen med Internationalt 
Institut for Bæredygtig Udvikling (IISD) gennem-
førligheden af CO2-præstationsstigen i flere 
europæiske lande. Dette projekt støttes af IKEA 
Foundation. Projektet, Fremskyndelse af dekar-
bonisering gennem indkøbsstyrke ved udbre-
delse af CO2-præstationsstigen i Europa-pro-
jektet (CO2PLEU), undersøger mulighederne for 
at udvide brugen af dette bedste praksis-in-
strument til hele Europa. På denne måde kan 
CO2-præstationsstigen yderligere booste 
grønne offentlige indkøb og CO2-reduktion. 

• Først blev der gennemført en quickscan, 
hvor man så på lande, regioner og indkøbs-
grupper, hvilket resulterede i et overblik 
over situationen for grønne offentlige 
indkøb ↗ – og mulighederne ↗ – i hele 
Europa.

• Resultaterne af quickscanningen fører 
videre til næste fase: forundersøgelsen, 
som mere dybtgående undersøger poten-
tialet for at indføre stigen i 10 lande (se kort 
nedenfor), via interviews og fokusgrupper 
med lokale interessenter.

• Forundersøgelsen har til formål at indhente 
interessetilkendegivelser fra lokale parter 
med henblik på at etablere pilotprojekter, 
der implementerer stigen.

https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/advancing-gpp-and-low-carbon-procurement-europe-insights
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/advancing-gpp-and-low-carbon-procurement-europe-insights
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/advancing-gpp-and-low-carbon-procurement-europe-insights
https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/europe-ready-co2-performance-ladder


PROJEKTPARTNERE  

• SKAO ↗, Fonden for klimavenligt indkøb og 
virksomhedsdrift, er den uafhængige ejer og 
leder af CO2-præstationsstigen og leder 
dette projekt.

• Sammen med SKAO leder Internationalt 
Institut for Bæredygtig Udvikling (IISD) ↗ 
quickscanningen og forundersøgelserne.

• CO2 Logic ↗ leder pilotprojektet i Belgien og 
bidrager til erfaringerne fra Belgien.

• Dette projekt støttes af IKEA Foundation ↗.

HVORDAN KAN DU BLIVE 
INVOLVERET?
 
KONTAKT OS!

• Fortæl os om GPP-situationen i dit land, din 
region eller din sektor (som en del af 
forundersøgelsen).

• Forbind os til dit netværk.
• Inviter os til at forklare mere om  

CO2-præstationsstigen og projektet.

Og hvem ved, måske på grund af din  
anbefaling, vil vi være i stand til at starte  
et pilotprojekt i pågældende land, region eller 
sektor!  
Kontakt os via e-mail  
til info@skao.nl ↗. 
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Gennemførligheden af 
et pilotprojekt undersøges

Muligheden undersøges via 
eksisterende belgisk pilotprojekt

https://www.co2-prestatieladder.nl/en/
https://www.iisd.org/mission-and-goals
https://www.iisd.org/mission-and-goals
https://www.co2logic.com/en/team
https://ikeafoundation.org/about/
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