Bilag 1A til Udbuds- og Indkøbspolitikken – Miljø
Miljø og arbejdsmiljø

Aalborg Kommunes leverandører forpligter sig til at medvirke til at værne om natur og miljø, så
samfundsudviklingen kan ske på et bæredygtigt grundlag i respekt for menneskets livsvilkår og for
bevarelsen af dyre- og plantelivet. Der sigtes hermed særligt til, at Leverandørerne ved produktion og
levering af de af rammeaftalen/kontrakten o.l. (fremover benævnt rammeaftalen) omfattede produkter og
ydelser på god vis søger





At forebygge og bekæmpe forurening af luft, vand, jord og undergrund samt vibrations- og støjulemper.
At anvende hygiejnisk begrundede processer af betydning for miljøet og for mennesker.
At begrænse anvendelse og spild af råstoffer og andre ressourcer, at fremme anvendelsen af renere
teknologi.
At fremme genanvendelse og begrænse problemer i forbindelse med affaldsbortskaffelse. Der lægges herved
vægt på, hvad der er opnåeligt ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, herunder mindre
forurenende råvarer, processer og anlæg og de bedst muligt forureningsbekæmpende foranstaltninger.

Leverandørerne forpligter sig således til ved opfyldelsen af rammeaftalen at medvirke til at værne om natur
og miljø, som fastlagt i princip 7, 8 og 9 i FN's Global Compact. Se i øvrigt CSR bilag vedr. FN’s Global
Compact.
Dette udmønter sig i rammeaftaler ved, at Leverandøren skal overholde de specifikt fastlagte krav til
produktets egenskaber samt de fastlagte minimumskrav til miljø og energi.
Aalborg Kommune har vedtaget en miljøvenlig indkøbspolitik, der er gældende for alle afdelinger og
institutioner.
Aalborg Kommune ønsker med en miljøbevidst indkøbspolitik at arbejde aktivt for at nedsætte
miljøbelastningen og fremme en bæredygtig udvikling samt anvendelse af mindre miljøbelastende
produkter og tjenesteydelser til gavn for det ydre miljø.
Endvidere ønsker Aalborg Kommune aktivt at medvirke til, at der skabes et sikkerheds- og
sundhedsmæssigt forsvarligt arbejdsmiljø i såvel Aalborg Kommunes egne afdelinger, institutioner m.v. som
hos Aalborg Kommunes leverandører af varer og tjenesteydelser.
Leverandøren garanterer, at alt hvad der bliver leveret under rammeaftalen i hele rammeaftaleperioden
opfylder den/de til en hver tid gældende miljøregler, -love, bekendtgørelser, EU-direktiver m.m.
I Bæredygtighedsstrategi 2016 – 2020 har Byrådet vedtaget, at Aalborg Kommune vil skabe vækst ved en
grøn omstilling baseret på bæredygtigt ressourceforbrug og fremme af en cirkulær økonomi. Det skal bla.
ske ved at:



Påvirke markedet i en mere grøn retning ved som offentlig indkøber at stille krav om og efterspørge
mere grønne produkter og ydelser.
Købe teknologiske og bæredygtige løsninger og udvikle SMART Aalborg

Dertil kommer at der i NBE-regi er etableret et samarbejde om bæredygtige indkøb med fokus på cirkulær
økonomi og SMART forretningsmodeller.
a)

Miljømærker i udbud

Iflg. Udbudslovens § 46 kan Aalborg Kommune stille krav om miljømærker, når de ønsker at købe varer,
tjenesteydelser og bygge- og anlægsopgaver. Svanemærket og EU-Blomsten er Danmarks officielle
miljømærker.

Aalborg Kommune ønsker at bruge vores indkøbskraft til at fremme en bæredygtig udvikling. Vi håber, at
vores udbud og indkøb af miljømærkede produkter vil påvirke leverandører og brancher, så udbuddet af
miljømærkede produkter til konkurrencedygtige priser på sigt øges.
Vores mål for øget brug af miljømærkede indkøb betyder, at leverandører vil kunne blive mødt med krav
om at levere miljømærkede produkter og serviceydelser. Hvis der i vores udbud eller indkøb er krav om at
produkterne eller service ydelserne skal være miljømærkede vil dette fremgår tydeligt af udbudsmaterialet.
Målet med miljømærkerne Svanen og EU-Blomsten er at mindske forbrugets samlede miljøbelastning.
Derfor ser miljømærkerne på hele produktets rejse og de miljøproblemer, der opstår undervejs - til gavn for
mennesker, miljø og jordens ressourcer.
b)

Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb (POGI)

Aalborg Kommune er medlem af POGI (Partnerskab for Offentlige Grønne Indkøb). POGI drives af
Miljøstyrelsen og er et samarbejde mellem offentlige organisationer, der ønsker at gøre en indsats
for miljøet gennem indkøb og er baseret på fælles forpligtende grønne indkøbsmål.
Derudover fungerer Partnerskabet som et forum for erfaringsudveksling og videndeling på
indkøbsområdet.
Tanken bag partnerskabet er, udover at udveksle erfaringer mellem partnerne, at bruge grønne
indkøb til at fremme grøn omstilling og at gøre det lettere for leverandørerne at efterleve mere
ensartede miljøkrav fra kommunerne.
c)

Dokumentation

Leverandøren er forpligtet til at fremsende følgende dokumentation for, at miljøkravene ovenfor er
overholdt, hvis Aalborg Kommune skriftligt anmoder herom:





Erklæring fra Leverandørens ledelse om, at Leverandøren ved opfyldelsen af rammeaftalen løbende sikrer
overholdelsen af de nævnte krav.
Beskrivelse af de praktiske tiltag, som Leverandøren har gennemført for at sikre overholdelsen af kravene.
Beskrivelsen kan omfatte en fremstilling af påtagne forpligtelser, implementerede systemer og andre
iværksatte tiltag. Leverandøren er på Aalborg Kommunes anmodning forpligtet til at deltage i opfølgende
møder herom, herunder at indberette opdaterede beskrivelser af praktiske tiltag.
Beskrivelse af resultatmålinger, hvori det beskrives, hvordan resultatet af iværksatte tiltag måles. F.eks. kan
standarder som Global Reporting Initiative's Sustainability Reporting Guidelines anvendes.

Dokumentation m.v. skal være Aalborg Kommune i hænde senest 5 arbejdsdage efter, at Aalborg
Kommunes anmodning er afsendt, medmindre andet konkret aftales. Fristen kan dog maksimalt forlænges
til 10 arbejdsdage. Leverandørens (og eventuelle underleverandørers) omkostninger ved udarbejdelse og
fremsendelse af dokumentation m.v. er Aalborg Kommune uvedkommende.
På Ordregivers forlangende skal rammeaftalehaver, uden udgifter for Ordregiver, fremskaffe den
dokumentation, der måtte ønskes omkring et produkt, til brug for miljøvurdering af produktet.

