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• Difis eksisterende verktøy ombruk bygg
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• Difis verktøykasse for sirkulærøkonomi

• Difis veiledning sirkulærøkonomi
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Historien



Hvor er vi nå



Følg prioriteringene i avfallshierarkiet



Som innkjøper kan du spørre markedet:

• Er produktet laget av fornybart eller gjenvunnet materiale? I så fall 

hvor mye? Hvis ikke, hva skal til? 

• Er produktet fritt for helse- og miljøskadelige stoffer?

• Kan innovativ design bidra til utvidet levetid og lavere 

miljøbelastning?

• Finnes det andre måter å innrette anskaffelsen på for å få behovet 

dekket på en mer ressurseffektiv måte? 

• Kan produktet repareres, oppgraderes eller ombrukes i løpet av 

levetiden? Kan du som innkjøper påvirke leverandøren til å ta et 

større ansvar for dette?

• Kan materialene gjenvinnes og nyttiggjøres som råstoff i nytt 

produkt? 

Verktøykasse for sirkulære innkjøp -
markedsdialog 



Fremme utvidet levetid for produkter: 

• Krav til rehabilitering eller ombruk av bygg, produkter, deler 
eller emballasje. 

• Krav/kriterier som fremmer og/eller belønner lang garantitid. 

• Krav om tilgang på reparasjon, service og/eller tilgang på 
reservedeler eller ekstrautstyr som forlenger levetiden, etter 
at garantien har gått ut.

• Krav/kriterier som fremmer deling, leasing eller sirkulære 
forretningsmodeller som muliggjør lang levetid for 
produktene. 

Fremme lukkede materialkretsløp: 

• Krav om at produkter eller emballasje er materialgjenvunnet 
og/eller kan materialgjenvinnes. 

• Krav om å benytte gjenvunnet (og kortreist) materialstrøm eller bi-
produkt (som for eksempel fiskegarn) som råstoff/innsatsmiddel

• Etterspørre plan for ombruk, avhending av deler og produkter, 
samt stille krav om at leverandør gjennomfører innsamling.

• Etterspørre ombruk eller gjenvinning av emballasje, og spørre 
hvordan leverandøren planlegger å gjennomføre dette.

Verktøykasse for sirkulære innkjøp 
Sirkulære krav og kriterier kan utformes gjennom tekniske eller 

funksjonelle krav/kriterier. 

• Fremme rene kretsløp:

• Krav om at de tilsetningsstoffer og kjemikalier som benyttes ikke er skadelige (jf. 
REACH og ROHS direktivene)

• Krav basert på miljøkrav i svanemerket eller økodesign, inkludert kjemikaliebruk i 
produksjon, behandling, belegg og fargestoffer samt muligheten til å separere og 
gjenvinne materialer ved endt levetid.

• Krav om dokumentasjon på hvordan ulike materialer håndteres ved endt levetid.



Behov

Forbedring av 

eksisterende utstyr

Ytelse

Nye bygg

Reparasjoner, vedlikehold, 

oppgradering og ny 

garanti

Sirkulær forretningsmodell

Bygge nytt med lang 

varighet og/eller ombruk

1. Avtale om oppgradering 

av eksisterende bygg

2. leie, leasing, OPS

3. Avtale om kjøp og 

tilbakekjøp

4. Avtale om kjøp og 

videresalg

Sirkulære kontrakter



Anskaffelse av 
innovasjon 

(Utvikling/FoU)

Innovasjonsvennlig 
anskaffelse

(Legge til rette for 
innovasjon i 

kravspesifikasjonen
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Finnes løsninger i markedet?Dialog med 
markedet

Vurdere 
behov

Verktøykasse: behov for å utvikle noe nytt 

og sirkulært - innovative anskaffelser

I en innovativ anskaffelse går man i dialog med markedet 

før anskaffelsen, formidler behovet og overlater løsningen 

til leverandørene.



Behov for å utvikle noe nytt og sirkulært?

Avfallsfri byggeplass i 

Bærum kommune?

Løsning for å gjøre biologisk 

avfall/avløpsvann om til 

gjødsel i Finland/Porvoo

Mobilitetsløsning 

i Lørenskog 

Flatåsen IL: anskaffelse 

av kunstgress uten 

granulat

MER DIALOG … 
enn ordinære anskaffelser!

Sirkulært bygg i 

Antwerpen Belgia 

Best Value Procurement

?



Difi veiledning og kriterier for sirkulære anskaffelser

Anskaffelser av mer miljøvennlige 
kunstgressbaner

Redusert og smartere bruk av 
plast gjennom anskaffelser

Kriterier for anskaffelse av PC, 
skjermer og nettbrett

Sirkulære møbler og tekstilerSirkulære kriterier for bygg og 
anlegg

Kriterier for mat og drikke



Difis veiledning publisert i august



Sirkulær økonomi og beslektede begreper/teorier
• Avfallshierarkiet (EU)

• Ressurseffektivitet (EU og FN)

• Grønn/økologisk økonomi

• Performance Economy (W. Stahel)

• Vugge-til-vugge

• Biomimicry

• Industriell symbiose

• Bioøkonomi

• Doughnut economics (K. Raworth)

• Bærekraftig forbruk og produksjon (FNs 

Agenda 2030, mål 12)



EU og sirkulær økonomi
• Europakommisjonens politikkpakke om sirkulær økonomi (Desember 

2015, 2019) 

• Begrunnelse: bærekraftig og inkluderende økonomisk vekst, 
konkurransekraft, arbeidsplasser og ressurstilgang.

• Forslag til endret avfallsregelverk + en handlingsplan.

• Politikkpakken omfatter også produktdesign og produksjonsprosesser, 
forbrukerrelaterte spørsmål, avfallsbehandling og utvikling av markedet 
for avfallsbaserte råvarer. 

• Offentlige anskaffelser er et av virkemidlene. Innovasjon, forskning og 
investeringer er også sentralt. 

• Plaststrategi (2018): 55% av plastemballasjen skal gjenvinnes innen 
2025, utvidet produsentansvarsordning, forbud mot engangsplast

• EUs kjemikaliebyrå (Echa) forslag til EU restriksjon for tilsatt mikroplast 
(januar 2019)

• Kommisjonen varsler mulige strategier for IT, elektronikk, mobilitet, bygg, 
mineralnæringen, møbler, mat, drikke og tekstiler.



EU rapport om kritiske råmaterialer og sirkulær økonomi (2017)



«Sirkulære anskaffelser»: 

Offentlig anskaffelser av varer/tjenester/ 
utviklingsprosjekter som stimulerer til 
energi- og materialeffektive verdikjeder med 
minst mulig tap av ressurser.

Minimerer/eliminerer negativ miljøpåvirkning 
og avfall gjennom hele livsløpet.

Formålet

Bidra til en ressurseffektiv og konkurransekraftig 
lavutslippsøkonomi (jf. stortingsmelding om 
avfallspolitikken og sirkulær økonomi, strategi for 
grønn konkurransekraft og EUs handlingsplan for 
en sirkulær økonomi) 

Bidrar til å oppfylle FNs bærekraftmål i Agenda 
2030. 



Regjeringsplattformen fra 

Granavolden, 17. jan 2019

• Regjeringen vil at Norge skal være 

et foregangsland i utviklingen av en 

grønn, sirkulær økonomi som 

utnytter ressursene bedre, og 

utarbeide en nasjonal strategi om 

sirkulærøkonomi (s. 86)



Regjeringen vil utnytte den 

anskaffelsesfaglige kompetansen 

i Difi på miljø til veiledning og 

utvikling av anskaffelsesfaglig 

metodikk og praksis som støtter 

opp om prinsippene i en sirkulær 

økonomi



Prioriterte kategorier

St.t.meld. om avfallspolitikken og 

sirkulær økonomi (2017) peker på 

noen prioriterte områder for 

avfallsforebygging:

• Matsvinn

• Tekstiler (klær og stoffer)

• Emballasje

• Bygg og anlegg

• Elektrisk og elektronisk utstyr

EU nevner i sitt skriv om 

bærekraftige produkter i en 

sirkulær økonomi (2019) de 

samme områdene som st.t.meld. 

men tar i tillegg med:

• Batterier

• Transport og mobilitet

• Møbler

• Kjemikalier



Norske kommuner, fylkeskommuner 

og offentlige virksomheter med 

målsetninger om en mer sirkulær 

økonomi



• Innovasjon i offentlige 

anskaffelser er særlig aktuelt for 

omstilling og jobb- og verdiskaping 

innen klima og miljø, 

helse/aldring og digitalisering.

• Regjeringen vil øke antallet 

innovasjonsvennlige 

anskaffelser.



Norges klimafotavtrykk
Offentlige innkjøp

16%

Offentlige innkjøp

Kommuner 

45%

Stat

39%

Fylkes-

kommuner

16%



Sirkulære anskaffelser

• Utvidet levetid

• Lukkede materialkretsløp

• Rene kretsløp

Maintenance

EXTENDED 

PRODUCT 

LIFESPAN

Repair

Modification

/Dismantling

Refurbishment

Reuse

Renting

/Leasing

Buying and 

selling back

Pay-per-use

Shared use

Material 

recycling

CLOSING 

THE LOOP

CLEAN 

AND NON-

RISKY

CYCLES Energy 

recovery

Waste as raw 

material

Avoid use of 

harmful 

substances



Takk for oppmerksomheten! Spørsmål?
Hans Olaf Delviken, hde@difi.no, 909 68 628
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