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Hvorfor et Advisory Board for Cirkulære 
Kommuner og Regioner?

• Kommuner og regioner kan bidrage til den 
cirkulære omstilling. Vi udfører vigtige 
samfundsopgaver, har en stor økonomisk 
muskel og tæt kontakt til borgerne

• Der er allerede mange gode initiativer og 
erfaringer - der skal deles for at kunne 
skaleres

• Inspiration til de kommende affalds- og 
ressourceplaner, klimaplaner m.m.



Sekretariat: Concito, RUC og Gate 21



Udvalgte temaer 
i den cirkulære økonomi

Byggeri og byudvikling

Genbrug og reparation

Udbud og indkøb

Erhvervssamarbejde og erhvervsaffald
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Udbud og indkøb

Den offentlige sektor køber hvert år varer og 
tjenesteydelser for mere end 380 milliarder kroner. 
Indkøb af varer og tjenesteydelser udgør den største 
del af miljø- og klimabelastningen fra den offentlige 
sektor. 

En grønnere offentlig efterspørgsel kan bidrage til 
modning af markedet, mere innovation og i nogle 
tilfælde også besparelser - særlig i et livscyklus 
perspektiv. 
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Udbud og indkøb
Indsatser og handlingsforslag

Mål om grønne krav i udbud

Handlingsforslag om: Indkøbsstrategi og konkrete målsætninger

Internt samarbejde om cirkulære krav i udbud

Handlingsforslag om: Samarbejde på tværs, kompetenceopbygning og brug af eksisterende værktøjer

Fælles markedsdialog og innovation i udbud

Handlingsforslag om: indkøbsfællesskaber og innovative udbud. 

Genbrug og reparation i offentlige indkøbskontrakter

Handlingsforslag om: Kortlægning af ressourcer, ”ikke-køb”, krav om levetid og service fremfor ejerskab.  
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De gode eksempler

Fælleskommunalt 

mål i hovedstads-

kommunerne

Inden 2022 skal alle kommuner i 

Hovedstaden have en 

indkøbspolitik eller indkøbsstrategi, 

hvor man forpligter sig til at fremme 

cirkulære indkøb. 

Kommunerne peger i fællesskab 

på 3-5 områder med stort 

potentiale, hvor der i kommende 

kommunale og regionale udbud 

indarbejdes krav eller på anden 

måde arbejdes med cirkulære 

indkøb. 

Brugt elektronik: 

Refurbishment

ARC har som led i deres 

indkøbsstrategi valgt at satse på at 

benytte brugt IT. 

Det sker i samarbejde med IT-

virksomheden Refurb, der opkøber 

udtjent IT-udstyr fra både private 

og offentlige virksomheder for 

derefter at istandsætte, dataslette 

og opdatere det med nyeste 

software

Nyt liv til gammelt 

IT

Sønderborg Kommune er én af de 

kommuner, som samarbejder med  

Refurb, der aftager kommunens 

udtjente elektronik. Sønderborg 

Kommune sparer både CO2 og 

opnår økonomisk gevinst, da de 

ikke skal skille sig af med det 

udtjente udstyr. 

Op mod 97 procent af det udtjente 

udstyr kommer tilbage til markedet 

som genbrugt IT.
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Samspil med DK2020-klimahandlingsplan

• Forpligt jer på grønne og cirkulære indkøb 

• Klimamål/delmål for kommunens indkøb? Fx
• Byggeri

• Transport

• Fødevarer

• Cirkulær økonomi som motor
• Fx længere levetider på IT, tekstiler, materialer

• ”ikke-indkøb” – reparation, holdbarhed og mindre ressourcetungt forbrug
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