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NOTAT 
 

 

Instruks til rådgivere. 

 

Præcisering af miljøkrav. 

 

 
Instruks til Odense Kommunes rådgivere, som bistår med udformning af ud-

budsmateriale vedrørende udbud af bygge- og anlægsopgaver 

 

Ved indarbejdelse af Odense Kommunes vejledning om miljørigtigt byggeri i ud-

budsmaterialet er det et krav for at overholde udbudsreglerne, at rådgiver i udbuds-

materialet præciserer de miljøkrav, der i vejledningen som krav 50, krav 51 og krav 

52.  

 Rådgiver skal for hvert miljøkrav foretage en præcisering, som 

bestå af følgende 3 elementer: 

 - en opregning af de tekniske specifikationer, som byggevarer-

ne skal opfylde, idet disse kan defineres på samme måde som 

de kriterier, der skal være opfyldt for at opnå det pågældende 

miljømærke (del 1), 

- en oplysning om, at byggevarer, der er forsynet med det på-

gældende miljømærke, anses for at opfylde de således fast-

satte tekniske specifikationer (del 2),  

- en tilføjelse om, at opfyldelsen af de tekniske specifikationer 

også kan dokumenteres på enhver anden måde, f.eks. teknisk 

dokumentation fra producenten eller afprøvningsrapporter fra 

uvildige organer (del 3).  

 

Nedenstående er Odense Kommunes oplæg til præcisering, idet rådgiver i for-

hold til hvert miljøkrav skal forholde sig selvstændigt til beskrivelsen af de 

tekniske specifikationer, som byggevarerne skal opfylde (del 1), herunder 

hvordan miljøkravene rent teknisk formuleres på den mest hensigtsmæssige 

måde: 

 

Krav 50 Miljø- og energimærkede byggevarer 
 

”Byggevarer, der tilhører en af de produktgrupper, som har mulighed for at opnå 

miljømærket ”Blomsten” eller miljømærket ”Svanemærket”, skal opfylde samtlige 

kriterier, der er fastsat for opnåelsen af disse mærker. 
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 De relevante produktgrupper er opregnet på følgende internetside: 

www.ecolabel.dk. En liste over de krav, som byggevarer, der tilhører en af disse 

produktgrupper, skal opfylde, fås ved at klikke på den relevante produktgruppe på 

denne internetside.   

  

 Byggevarer, der er forsynet med miljømærket ”Blomsten” eller miljømærket ”Sva-
nemærket” anses for at opfylde ovennævnte krav. Opfyldelsen af de stillede krav 

kan dog også dokumenteres på enhver anden passende måde, f.eks. ved teknisk do-

kumentation fra producenten eller afprøvningsrapporter fra uvildige organer.” 

 

 Krav 51 Træbaserede produkter 

 

”Byggevarer, der tilhører en af de produktgrupper, som har mulighed for at opnå 

certificering i form af ”FSC-” eller ”PEFC-certificering”, skal opfylde samtlige 

kriterier, der er fastsat for opnåelsen af disse certificeringer. 

 

 De relevante produktgrupper er opregnet på følgende internetside: www.fsc.dk og 

www.pefc.dk. En liste over de krav, som byggevarer, der tilhører en af disse pro-
duktgrupper, skal opfylde, fås ved at klikke på den relevante produktgruppe på den-

ne internetside.   

  

 Byggevarer, der er FSC- eller PEFC-certificerede anses for at opfylde ovennævnte 

krav. Opfyldelsen af de stillede krav til dyrkning og sporbarhed kan dog også do-

kumenteres på enhver anden passende måde, f.eks. ved teknisk dokumentation fra 

producenten eller afprøvningsrapporter fra uvildige organer.” 

  

 Krav 52 Materialer i indeklimaet 
 

”Byggevarer, der tilhører en af de produktgrupper, som har mulighed for at opnå 

miljømærket ”Dansk Indeklima Mærkning (DIM)”, skal opfylde samtlige kriteri-

er, der er fastsat for opnåelsen af dette mærke. 

 

 De relevante produktgrupper er opregnet på følgende internetside: 

www.teknologisk.dk/dim. En liste over de krav, som byggevarer, der tilhører en af 

disse produktgrupper, skal opfylde, fås ved at klikke på den relevante produktgrup-

pe på denne internetside.   

  

 Byggevarer, der er forsynet med miljømærket ”Dansk Indeklima Mærkning (DIM)” 
anses for at opfylde ovennævnte krav. Opfyldelsen af de stillede krav kan dog også 

dokumenteres på enhver anden passende måde, f.eks. ved teknisk dokumentation fra 

producenten eller afprøvningsrapporter fra uvildige organer.” 
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