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Københavns Kommune

Københavns Kommunes 
fødevareindkøb

• Vi køber fødevarer for 
ca. 280. mio. kr. om året

• Dagligt produceres 
70.000 måltider i ca. 
1000 køkkener.

• Måltiderne serveres i: 
daginstitutioner, på 
skoler, fritidsordninger,  
personalekantiner, 
plejehjem m.v.
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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 Kommunes 
Mad- og måltidsstrategi 

• mad_og_maaltidsstrategi_2019_Low.pdf (kk.dk)

• Styrket kobling mellem land og by

• Fokuseret indsats for at øge andelen af lokalproduceret og 
plantebaseret mad

• Tilbud til skoleklasser og institutioner om eksterne 
læringsforløb med fokus på råvarer, madlavning, m.m.

• Reducere CO2-aftrykket fra kommunens fødevareindkøb 
med 25 pct. i 2025.

• Indfri vores pejlemærker inden 2025.

https://maaltider.kk.dk/sites/default/files/2021-11/mad_og_maaltidsstrategi_2019_Low.pdf
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Dialogmøde med køkkenerne og 
leverandørerne inden udbudsprocessen.

• Hvad er køkkenernes behov?

• Dialog med markedets aktører og andre
interessenter. Hvad kan markedet leverer
og hvordan?

• Hvilke leverandører er interesserede I at 
byde, og er der nogen der gerne gerne vil
byde på dele af sortimentet?

• Tæt dialog med køkkenerne imens
udbuddet skrives.
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Juraen bag
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• Udbudsdirektivets art 5 - beregning af kontraktens værdi, når det skal afgøres, om en 
kontrakt falder under tærskelværdierne. 

• Artikel 5.3 - Valg af metoden, der anvendes til at beregne den anslåede værdi af et indkøb 

må ikke ske med henblik på at udelukke den fra dette direktivs anvendelsesområde. Et 

indkøb må ikke underopdeles med det formål at forhindre, at det er omfattet af dette 

direktivs anvendelsesområde, medmindre det er begrundet i objektive årsager”

• I henhold til artikel 5.3 kan kontrakter ikke opdeles med den virkning, at forhindre, at de 

falder ind under direktivets anvendelsesområde, medmindre hvis det er begrundet i 

objektive årsager

• Et af målene med det nyeste udbudsdirektiv var imidlertid at lette SMV'ernes adgang til at 

konkurrere om offentlige kontrakter
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Art 46 - SMV
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• Myndigheders indgåelse af kontrakter skal, undtagen i forbindelse med kontrakter hvis 

opdeling er gjort obligatorisk i henhold til stk. 4 i denne artikel, angive de vigtigste årsagerne 

til deres beslutning om ikke at opdele i delkontrakter.

• Der er enighed blandt de fleste praktikere (i hvert fald i Danmark) om, at en objektiv grund 

til at opdele kontrakter er, at der er et særskilt marked for de specifikke varer eksisterer.

• Dette betyder igen, at alle kommunens indkøb af fødevarer ikke nødvendigvis skal lægges 

sammen, når kontraktværdien skal beregnes. I stedet, kan den ordregivende myndighed se 

værdien af kontrakterne for bestemte varer uafhængigt af hinanden.

• Den største fordel ved denne fremgangsmåde er, at den ordregivende myndighed kan aktivt 

søge lokale leverandører. 
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Undervisning og læring:
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• Fordele Friske, lokale og sunde råvarer i sæson

• Større variation = mere smag og læringspotentiale

• Jord til bord –maden fortæller en historie og bliver levende

• Børnene kan tage et fysisk og levende produkt med hjem

• Nærhed skaber tryghed.

• Den gode fortælling skaber nysgerrighed.

• Nysgerrighed er drivkraft for forandring og læring.
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Forandringspotentiale

• Levendeskolemed praktiske læringsrum.

• Skabe rammen for en grøn generation, som  kan 
give mulighed for at fremme langvarig positive 
forandring.

• Smagskompetencer skal drive fremtidens 
forbruger.  
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Kort om Mejnerts: 

Familiedrevet virksomhed med egen 
mølle og grøntsagsproduktion



Vi står selv for hele værdikæden
Det kalder vi: Fra Muld til Mund



Vi driver I alt 1300 hektar økologisk



På Lammefjorden dyrker vi grøntsager 
med hovedfokus på økologiske kartofer
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Bæredygtighed
1500 solpaneler på gårdens sydvendte tage
Restprodukter bliver brugt som brændsel 

Bredt økologisk sædskifte
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Hvad kan Mejnerts komme med: 

• En direkte kobling til råvaren 

• Korteste vej fra Mark til slutbruger

• Mulighed for at benytte faglig viden 

• Undervisningsmateriale 

• Give slutbrugeren et nuanceret billedet af råvaren

• Hvad er en kartoffel?

• Hvor kommer den fra?

• Hvordan bliver den dyrket? mm.

• Kom ud og se hvor råvaren kommer fra. 

I en tid med stor fokus på bæredygtighed, klima, lokalt, danskhed, oprindelse og økologi 
–Så mener vi at det giver god mening at kigge efter de mindre danske producenter. 
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www.maaltider.kk.dk

Kontakt:

Betina Bergmann Madsen

Betmad@kk.dk

+4523636229

LinkedIN profile:

Betina Bergmann Madsen

Mejnerts Mølle

Fra muld til mund – Mejnerts

Kontakt:

Peter Mejnertsen

Kontakt@mejnerts.dk

+45 59294707

LinkedIN profile:

Peter Mejnertsen

Nationalt 
udbudsjuridisk 
fødevare netværk

Vi arbejder på en 
guide – kom og være 
med

http://www.maaltider.kk.dk/
mailto:Betmad@kk.dk
https://mejnerts.dk/
mailto:Kontakt@mejnerts.dk

