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Dette dokument giver  
et kort overblik over  
CO2-præstationsstigen,  
vores internationale projekt  
og den fond, der ejer og 
administrerer den, SKAO.
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CO2-præstationsstigen

Over 5000 virksomheder (over 1200 certifikater) i  
Nederlandene er allerede blevet certificeret på 
CO2-præstationsstigen som et CO2-styringssystem, 
og over 200 opdragsgivere (inklusive administrato-
rerne af de hollandske vand-, vej- og jernbanein-
frastrukturforvaltere Rijkswaterstaat, ProRail og 
diverse decentrale statslige organer) bruger 
CO2-præstationsstigen til udbudsprocesser som et 
grønt indkøbsinstrument. Der kører også et pilot-
projekt i Belgien, der er støttet af alle tre regionale 
regeringer.

Lær mere om CO2-præstationsstigen på mindre 
end 5 minutter ved at se animationen om 
CO2-præstationsstigen som CO2-styringssystem og 
indkøbsinstrument.

CO2-præstationsstigen er et instrument, som hjælper 
organisationer med at reducere deres CO2-udledning  
i organisationen, projekterne og deres forsyningskæde. 
Med et certifikat på stigen kan organisationer få en tilde-
lingsfordel i udbud. Instrumentet bruges både som et 
CO2-styringssystem og som et grønt indkøbsinstrument.
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https://www.youtube.com/watch?v=yM0I4winCPQ
https://www.youtube.com/watch?v=60nuT5JSf-0


Under udbudsprocesser giver 
opdragsgivere, der bruger 
CO2-præstationsstigen som et 
instrument til grønne offentlige 
indkøb (GPP), økonomisk fordel til 
bæredygtige udbud. Jo højere 
virksomhedens ambitionsniveau er 
med hensyn til bæredygtighed, 
desto større fordel får de. De fem 
ambitionsniveauer er i overens-
stemmelse med de fem certifice-
ringsniveauer, som virksomheder 
kan opnå, hvilket gør det muligt 
for statslige organer at belønne 
virksomheder, der aktivt arbejder 
for at reducere CO2-aftrykket fra 
deres forretningsdrift. 

CO2-præstationsstigen som ind-
købsinstrument bruger 'indkøbs-
styrken' til at: rette investeringer  
i retning af en kulstoffattig økono-
mi, tilskynde virksomheder, der 
deltager i udbud, til at stimulere 
deres CO2-bevidsthed og -redukti-
on i deres organisation, projekter 
og forsyningskæde. 

Det skaber konkurrencefordele for 
bæredygtige organisationer og er  
i overensstemmelse med europæ-
isk udbudslovgivning.

Stigen er også velegnet til brug  
i andre (europæiske) lande. SKAO 
undersøger i øjeblikket mulighe-
derne for at udvide brugen af 
stigen til 10 andre lande.

CO2-præstationsstigen har også 
bevist, at den kan bruges som et 
indkøbsinstrument til at fremme en 
cirkulær økonomi, som uafhængig 
forskningii viser.

OECD, IPCC og WEF anerkender 
CO2-præstationsstigen som en bed-
ste praksis for bæredygtigt indkøb.

Siden 2020 har der i Belgien kørt et 
pilotprojekt, der implementerer 
stigen i indkøbsprocesser.

SKAO har kontakt til Europa-Kommis-
sionen om, hvilken rolle CO2-præsta-
tionsstigen kan spille i den grønne 
pagt og Fit for 55-pakken med støtte 
fra Ministerierne for Infrastruktur og 
Vandforvaltning, Udenrigsanliggender, 
Økonomi og Klima.

En nylig udvikling er, at opdragsgiven-
de myndigheder certificerer deres 
egne organisationer på CO2-præstati-
onsstigen under mottoet ’overens-
stemmelse mellem ord og handling’. 

For eksempel er Ministeriet for infra-
struktur og vandforvaltning certifice-
ret på niveau 5, og alle nederlandske 
ministerier har forpligtet sig til at 
opnå et certifikat.

SKAO bliver jævnligt bedt om at udveksle viden med (lokale) myndigheder, virksomheder, 
NGO'er og netværk i andre lande, som er interesseret i dette innovative nederlandske 
instrument, for eksempel Sverige, Irland, Polen, Østrig, Frankrig, Australien og institutioner 
som FN. SKAO holdt en session om CO2-præstationsstigen ved COP21 i Paris. På grund af 
den stigende internationale interesse vil SKAO sammen med Internationalt Institut for 
Bæredygtig Udvikling (IISD) undersøge, om CO2-præstationsstigen også kan bruges i Euro-
pa. Til dette projekt modtager SKAO økonomisk støtte fra IKEA Foundation. Projektet, 
Fremskyndelse af dekarbonisering gennem indkøbsstyrke ved udbredelse af CO2-præstati-
onsstigen i Europa-projektet (CO2PLEU), undersøger mulighederne for at udbrede 
CO2-præstationsstigen som et bedste praksis-instrument, og på den måde booste grønne 
offentlige indkøb og CO2-reduktion.

Indkøbsinstrument
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https://www.co2-prestatieladder.nl/en/news-item/all-dutch-ministries-will-implement-co2-performance-ladder
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CO2-præstationsstigen består af 5 
niveauer og 4 vinkler. Op til niveau 3 
fokuserer en organisation på deres 
scope 1 og 2 udledninger i egen 
organisation. På niveau 4 og 5 kom-
mer også forsyningskæden og bran-
chen i fokus, scope 3 udledninger. På 
alle niveauer er der krav til hver af de 
4 vinkler: indsigt (f.eks. CO2-aftryk), 
reduktion (f.eks. CO2-reduktionsmål 
for hvert scope), gennemsigtighed 
(f.eks. strukturel intern og ekstern 
kommunikation) og deltagelse (f.eks. 
udvikling af CO2-innovationer sam-
men med partnere i branchen). 

En certificering på CO2-præstations-
stigen er et alternativt middel til at 
overholde energieffektivitetsdirektivet 
i Nederlandene.

CO2-styringssystem

Stigen er et akkrediteret CO2-sty-
ringssystem for organisationer base-
ret på internationale standarder. Den 
fremskynder overgangen til en kul-
stoffattig økonomi, kræver samarbej-
de i forsyningskæden og stimulerer 
lavemissionsinnovation. 

Enhver type virksomhed kan opnå et 
certifikat på CO2-præstationsstigen. 
Dette certifikat viser, at organisatio-
nen har indsigt i sine emissioner, at 
der er ambitiøse mål og tiltag til at 
reducere disse emissioner, at der 
foregår strukturel kommunikation og 
samarbejde på dette område, og at 
organisationen løbende forbedres. 

Videnskabelige undersøgelser viser, at 
certificerede organisationer reducerer 
deres CO2-udledning dobbelt så 
meget som ikke-certificerede organi-
sationeriii. Undersøgelser viser også, 
at alle de undersøgte virksomheder 
ved at bruge CO2-præstationsstigen 
har implementeret et fuldt udbygget 
energistyringssystem, som omfatter 
strukturel overvågning af emissions-
tendenser og etablerer reduktion af 
CO2 som en vigtig forretningsstrategi.
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Fonden for klimavenligt indkøb og 
virksomhedsdrift (SKAO)

Fonden for klimavenligt indkøb og virksomhedsdrift, på neder-
landsk 'Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden en Onderne-
men' (SKAO) er ejer og leder af CO2-præstationsstigen. Det er en 
uafhængig, non profit-fond.

SKAO er ansvarlig for udvikling, forvalt-
ning og formidling af CO2-præstations-
stigen som både CO2-styringssystem 
og indkøbsinstrument samt interes-
sentstyring, forskning, kapacitetsop-
bygning, deling af information og en 
helpdesk til brugerne af stigen. 

SKAO opfordrer organisationer og 
offentlige myndigheder til at reducere 
CO2 med CO2-præstationsstigen med 
det formål at realisere en klimaneutral 
økonomi. Vi forbinder parter, deler 
viden og er hjertet i et stort netværk. 

SKAO består af et sekretariat med 5,7 
fuldtidsansatte og faciliterer struktu-
relle møder mellem de forskellige 
interessenter i CO2-præstationsstigen 
for at sikre en kontinuerlig udvikling og 
en stige, der er opdateret i forhold til 
virkeligheden. 

SKAO’s strukturer består af bestyrel-
sen, det centrale ekspertkollegium og 
den tekniske kommission: 

Bestyrelsen: som blandt andet fører 
tilsyn med SKAO’s uafhængighed og 
organisering. Den består af repræsen-
tanter for de vigtigste interessentgrup-
per. Bestyrelsesmedlemmerne  
er:

• Dimitri Kruik (bestyrelsesformand): 
Direktør for kapacitetsforvaltning – 
ProRail

• Roald Lapperre (kasserer): Generaldi-
rektør – Ministeriet for infrastruktur og 
vandforvaltning

• Leentje Volker: Professor i integreret 
projektlevering – Universitetet  
i Twente

• Marjolein Demmers: Direktør –  
Natuur & Milieu

• Bart Smolders: CEO – Heijmans  
Infra B.V. på vegne af Bouwend  
Nederland

• Erik van Engelen: Administrerende 
direktør – Techniek Nederland

Det centrale ekspertkollegium (CCvD):  
CCvD er ansvarlig for den operationelle 
ledelse af CO2-præstationsstigen. Dets 
primære ansvar er at holde certificerings-
ordningen opdateret, og det fungerer som  
kontaktpunkt for certificeringsorganisatio-
nerne. Det består af repræsentanter for 
offentlige myndigheder og brancheorgani-
sationer. Der henvises til  
https://www.skao.nl/about-skao for at se 
bestyrelsens medlemmer og CCvD. 

Teknisk kommission: Stigens 
certificeringsorganer er akkrediteret af 
det nederlandske akkrediteringsråd for 
CO2-præstationsstigen. SKAO arrangerer 
strukturmøder mellem (hoved)revisorerne 
for at harmonisere, hvordan stigen 
fortolkes i praksis.
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Historie

CO2-præstationsstigen blev udviklet af 
ProRail (de nederlandske jernbaners 
infrastrukturforvalter) i 2009. Det var 
den første offentlige myndighed, der 
brugte den i deres udbud. Da andre 
offentlige myndigheder blev interesse-
ret i at bruge CO2-præstationsstigen 
som indkøbsinstrument, ledte ProRail 
efter en pålidelig ekstern part til at eje 
og administrere CO2-præstationsstigen. 
I 2011 blev SKAO grundlagt som ejer og 
forvalter af CO2-præstationsstigen.

SKAO har ingen medarbejdere. SKAO’s 
sekretariat er dannet af medarbejdere  
i Klimafonden HIER (Klimaatstichting 
HIER). HIER er blandt andet program-
koordinator for Participation Coaliti-
on-programmet, som en del af den 
nederlandske klimaaftale, med 5 part-
nere og et budget på 2,5 millioner euro 
årligt, der administreres, distribueres 
og overvåges af HIER.

i Monitor aanbestedingen en opdrachtgevers CO2-Prestatieladder  

 [Overvågning af udbudsprocedurer og kunder ved hjælp af CO2-præstationsstigen],  

 Significant og SKAO (2016)
ii Circulair inkopen heeft effect, på nederlandsk, RIVM (2020)
iii Improving energy and carbon management in construction (Forbedring af energi- og 

kulstofstyring i byggebranchen), Rietbergen et. al (2016)
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CO2-præstationsstige-certifikatet for Ministeriet for 
infrastruktur og vandforvaltning overrækkes til daværende 
statssekretær Stientje van Veldhoven. 

SKAO med et antal opdragsgivere under et møde om CO2-
præstationsstigen i 2019.

Kong Willem-Alexander (daværende Prins) 
under en tale ved oprettelsen af Fonden 
for klimavenligt indkøb og virksomhedsdrift 
(SKAO) i 2011.

https://www.hier.nu/wat-doet-hier


info@skao.nl
0031 30 711 68 00

www.co2performanceladder.com
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