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• DFØ har som hovedmål at «offentlig 
sektor gjennomfører effektive og 
bærekraftige anskaffelser». 

• DFØ bidra til å øke andelen grønne 
og innovative offentlige anskaffelser.

• DFØ skal være pådriver og 
kompetansesenter for nasjonalt og 
internasjonalt samarbeid om grønne 
og innovative anskaffelser og være 
bindeledd mellom nasjonale aktører. 

DFØs rolle



Offentlig innkjøp utgjør 16% av totalt 
klimafotavtrykk i Norge

5,8

2,4 2,1

Kommunal virksomhet Statlig virksomhet
(eks.sykehus, universitet

og forsvar)

Fylkeskommunal
virksomhet

600
MRD NOK

Tilsvarer mer enn all 

veitrafikk i Norge  



Anskaffelsesregelverket

Anskaffelsesloven §5

• skal innrette sin anskaffelsespraksis slik at 

den bidrar til å redusere skadelig 

miljøpåvirkning 

og fremme klimavennlige løsninger der det er 

relevant. Dette skal blant annet skje ved at 

oppdragsgiveren tar hensyn til 

livssykluskostnader.



o Legger føringer for arbeidet frem 

mot 2030

o Mål om å fremme klimavennlige 

løsninger og sirkulær økonomi

o Ett av ti hovedgrep: Offentlige 

oppdragsgivere skal i sine 

anskaffelser søke å fremme 

null- og lavutslippsløsninger og 

sirkulær økonomi i prioriterte 

kategorier





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

Lag mindre avfall

Bruk ting om igjen

Materialgjenvinn

Utnytt

energi

Tapte ressurser

• Vurder om innkjøp er nødvendig

• Reduser kjøpt mengde, forleng levetid og unngå helse- og miljøfarlige stoffer

• Samarbeid med andre innkjøpere for å dekke like behov

• Etterspør ombruk, reparasjon, rehabilitering, oppgradering eller demontering

• Unngå engangsprodukter 

• Etterspør gjenvunnet eller gjenvinnbart materiale

• Vurder om du kan skape et sirkulært økosystem (for eks. gjennom 

bruk av biogass laget på rester og avfall)

Avfallshierarkiet for innkjøp 
- forsøk å finne løsninger så høyt opp som mulig

https://www.anskaffelser.no/samfunnsansvar/sirkulaere-anskaffelser
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bruk av biogass laget på rester og avfall)

Avfallshierarkiet for innkjøp 
- forsøk å finne løsninger så høyt opp som mulig

Eks: benytte biogass fra kommunens matavfall som drivstoff 

for egne avfallsbiler.

Eks: stille krav om at emballasjen kan brukes flere ganger og 

kan gjenvinnes.

Eks: Rehabilitere gamle bygg i istedenfor å kjøpe nytt. 

Eks: Redusere behovet for kjøp av nye biler ved å tilby 

bildelingstjeneste. 

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


Prioriterte kategorier innen:

Bygg og anlegg Mat og måltidstjenesterTransport IKT og elektronikk
Plastprodukter og produkter 

som inneholder plast

MøblerBatterier Tekstil Produkter som inneholder 

helse- og miljøfarlige stoffer



SIRKULÆRE 
MØBEL-
ANSKAFFELSER 



Sirkulære løsninger innen møbelanskaffelser

• Nye sirkulære produkter som sørger for lang levetid – kan stille krav til nye møbler 

om: 

- Høy kvalitet 

- Reparerbarhet og mulig å oppgradere

- Modulær møbler (kan bygges om og tilpasses ved endret behov)

• Sirkulære forretningsmodeller – kan inngå egne avtaler for: 

- Brukte møbler

- Reparasjonstjenester

- Videresalgstjenester

- Leiemodeller

- Take-back-ordninger 

- Digitale kartleggingsverktøy – gir store virksomheter oversikt over møbelbeholdningen

- Og kombinasjoner av de overnevnte forretningsmodellene



Ombruk av møbler i 
Asker

• ~ 10 mill NOK spart ved 80% ombruk 
sammenlignet med nyinnkjøp

• Reduksjon: 64 tonn avfall

• 105 tonn CO2-ekvivalenter

• Arbeidstrening gjennom NAV

• Inspirasjonsmøbler som redesignet 
resepsjonsdesk



Ombruk av møbler i 
Asker

• ~ 10 mill NOK spart ved 80% ombruk

• Reduksjon: 64 tonn avfall

• 105 tonn CO2-ekvivalenter

• Arbeidstrening gjennom NAV

• Inspirasjonsmøbler som redesignet 
resepsjonsdesk

Eksempler fra andre offentlige    
virksomheter:

- Mål om sirkulære møbelanskaffelser 
- Strengere krav til kvalitet og reparerbarhet
- Forbedring av interne rutiner
- Rammeavtaler på brukte møbler 
- Rammeavtaler på reparasjonstjenester
- Flere selger sine brukte møbler 
- Satsing på internt ombruk 
- Leieavtaler 



SPØRSMÅL? 



Takk for oppmerksomheten!

Direktoratet for forvaltning

og økonomistyring


