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Mål:Forebygge

at avfall oppstår

Hvordan: Forvalte og utnytte 

ressursene våre slik at de gir 

samfunnet høyest mulig verdi 

og nytte lengst mulig gjennom 

økt levetid og ombruk og ved 

å gjenvinne ressurser



EUs green deal

• Elektronikk

• Batterier og kjøretøy

• Emballasje (2020-21)

• Plast

• Tekstiler (2020-21)

• Bygg og Anlegg

• Mat

• (Møbler 2020-21)



Grønne anskaffelser bygger på kunnskap
og kontinuerlig læring

Tenk på behov,

ikke løsning

Søk kunnskap

og ha dialog

med markedet

Still konkrete klima- og

miljøkrav og kriterier

Måle og rapportere 

på miljøeffekter 

• Få en oversikt over klima- og 

miljøbelastningen til deres anskaffelser

• Sett konkrete mål i styrende dokumenter

• Endre på interne rutiner og retningslinjer



Hvordan lage gode rutiner for anskaffelser? 

gjenbruke ressurser, for eks. bruke biogass 

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser


Ved behov for møbler skal kommunen

1) Ombruke interne møbler

2) Kjøpe brukte møbler på eksisterende rammeavtale

3) Kjøpe nye møbler

Hvordan:

• Kartlegge dagens møbler, behov, kostnader og 
miljøeffekt via verktøyet Green stock

• NAV og kommunens senter for tilrettelagt arbeid 
reparer og transporterer møbler

Mål: 80 % av tilgjengelige brukte møbler er tatt i bruk 
innen januar 2021

10,7 mill. NOK              105 tonn CO2

Ombruk av møbler i Asker kommune



Forebygge matsvinn i Bærum kommune

• Kutte 20 % innen 2020

• 4 bo- og behandlings-sentre 

(totalt 820 ansatte)

• Kartlegge: 40 veiestasjoner

• Analysere: intervjuer, 

spørreskjema og 

gjennomgang av rutiner 

• Tiltak: Redusere porsjoner 

og bestillinger per avdeling



• Første idrettsanlegg i Norge hvor 

overskuddsstrøm lagres i brukte 

elbilerbatterier.

• Idrettsanlegget sparer penger og 

batteriene får lenger levetid. 

• Innkjøper: Kultur og idrettsbygg i 

Oslo kommune

Eaton: Ved å leie inn kontainere med 

brukte batterier og ladere til store 

maskiner til utslippsfrie byggeplasser, kan 

det offentlige være en pådriver for 

sirkulærøkonomi, mer miljøvennlige 

byggeprosesser og bedre utnyttelse av 

eksisterende infrastruktur.



Ombruk av hvitevarer i Ålesund kommune

• Vil integrere sirkulærøkonomi i 

offentlige anskaffelser

• Samarbeider med NTNU og ÅRIM 

(avfallselskap i Ålesund)

• NORSIRK vil reparere 

vaskemaskiner etc. 

• Ålesund vil finne løsninger for 

ombruk lokalt

• Vil undersøke om reparerte 

produkter kan tilbys studenter etc. 

til lavere pris



Sør-Varanger brukte PC-er

• Brukte PC-er til skole og 
kommuneadministrasjon

• Kjøper toppmodeller, som 
er forberedt for ombruk og 
koster ca. 1/3 av nye. 

• Stiller krav til yteevne, lite 
slitasje etc. 

• Ombruksaktører 
spesialiserer seg på salg 
av brukt IT-utstyr



Hva kan vi gjøre? 



Gi dine innspill til Sykehusinnkjøps miljøpolicy

https://sykehusinnkjop.no/nyheter/sykehusinnkjop-onsker-innspill-pa-

miljopolicy

Frist: 24. november 2020



Relevante lenker

• Anskaffelser.no

• Sirkulære anskaffelser

• Bislett stadion og brukte elbilbatterier

• Forebygge matsvinn (Bærum samarbeidet med matvett, i lenken)

• EUs handlingsplan for sirkulærøkonomi

https://www.anskaffelser.no/
https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser
https://www.klimaoslo.no/2019/05/13/gamle-elbilbatterier-brukes-bislett-stadion/
kilde:%20https://www.matvett.no/aktuelt/bli-en-mester-i-matvett
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
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