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”Offentlige indkøb som søger at bidrage til lukkede energi- og 
materialekredsløb i forsyningskæder og på samme tid minimerer, og i 
bedstefald undgår, negative miljømæssige påvirkninger og affald 
gennem hele livscyklussen”.

[EU Kommissionen 2017]

Hvad er cirkulære indkøb

[SPP regions 2017]



Vejledninger, analyser og guides: 

• Cirkulær indkøbsguide (Forum for Bæredygtige Indkøb, 2017) 

• Circular Procurement Best Practice Report (SPP regions, 2017)

• Analyser om Cirkulære Indkøb (Concito, 2017)

• Public procurement for a circular economy (EU Kommissionen, 2017)

• Circular Public Procurement in the Nordic Countries (Nordisk Ministerråd, 
2017)

• Circular procurement for value (CP4V model, 2016) 

• Circular procurement guide (MVO Nederland, 2013)

Eksempler på produktspecifikke vejledninger

• Bæredygtige indkøb af arbejdsbeklædning (AAU, 2017)

• Vejledning Herning kommune

• Plastsmarte kommuner; Vejledning for mindre brug af plast i offentlige 
anskaffelser (DIFI Norge, forventet publiceret marts 2019)

Et væld af vejledninger
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Værktøjer med cirkulære kriterier
EU’s GPP kriterier: Den Ansvarlige Indkøber:



Eksempler på CØ i EU kriterier

• Computere og skærme (Holdbarhed, reparerbarhed og 

muligheder for at upgradere (tilgængelige reservedele, let 

udskiftning af batterier) samt design for adskillelse og brug af 

ressourcerne efter endt levetid

• Madspild ift. catering

• Genbrugsmaterialer i byggeriet



- Jf. Miljømærkning Danmark, fremmer 

både Svanemærket og EU-blomsten 

cirkulær økonomi

- Miljømærkning Danmark har lavet en 

værktøjskasse til offentlige indkøbere, 

Miljømærkerne



- 13 TCO værktøjer i Danmark

- mulighed for et indkøbsgrundlag, som 

rækker ud over selve indkøbsprisen.

- På sigt kan TCO/LCC værktøjerne få en 

betydning for mere cirkulært indkøb, hvis der 

også medregnes omkostninger til 

bortskaffelse, økonomiske fordele ved at 

investere i produkter med lang levetid, som 

kan repareres, genbruges. 

- I udbudsloven er brug af LCC/TCO i indkøbet 

tydeliggjort.

Totalomkostningsværktøjer (TCO)
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Behovsanalysen 

er central!

Igennem behovsanalysen identificeres, hvorledes et cirkulært 
indkøb positivt bidrager til de mål, strategier og politikker, 
som den offentlige er underlagt og har råderum til at forfølge. 



Udbudslovens 
innovationsvenlige metoder

Metoder før udbud

Fastlagte processer

Agile processer



OPI er relevant når: 

• Vi mangler hyldevarer 

• Løsningen er uklar

• Umodent marked 

• Test og afprøvninger er 
vigtige for at komme 
videre  

• Gensidigt behov for 
hinanden i udviklingen 
af en ny løsning 



EKS – OPI (NSR) 

Testen udføres med 500 
sensorer sat på beholdere 
hos 250 husstande.

Signalerne fra 
affaldscontainerne sendes til 
ruteplanlægningssystemet, 
som planlægger dag for dag, 
baseret på kundernes 
behov. 

Test af sensorteknik, som gør affaldsbeholderne til serviceenheder, hvor 
kunden selv kan bestemme hvornår beholderne skal tømmes. 



Zzz.. Zzz..

Zzz..Zzz..

Zzz..

✓ INCREASED CUSTOMER SATISFACTION

✓ ECONOMICAL SAVINGS

✓ ENVIRONMENTAL BENEFITS

WASTE HANDLING WITH BINTEL

40-50% fewer collections

Undersøgt brugerinvolvering, 
fyldningsgrader, renhed af fraktioner, 
ny kørselsadfærd hos chaufførerne mv. 
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• Kom i gang – der er værktøjer 
og erfaringer derude 

• Kobl det til klimaplan samt 
ressource- og affaldsplan

• Samarbejd med affaldskontoret 

• Udvælg særligt strategiske og 
politiske prioriterede områder

• Skab innovationsrummet
• Gør det i partnerskaber



VISION 
Greater Copenhagen skal
være den førende region i 
verden for grøn omstilling.  

MISSION 
Gate 21 samler
kommuner, regioner, 
virksomheder og 
vidensinstitutioner om at 
udvikle, demonstrere og 
udbrede resource- og 
energieffektive løsninger

EMISSION 
Gate 21’s indsatser deler et 
fælles mål: lavere CO2 og 
resource belastning – og 
offentlig privat samarbejde
er nøglen. 

BLIV EN DEL AF LØSNINGEN
Vil du høre mere om Gate 21? Kontakt line.bech@gate21.dk


