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Sirkulær økonomi - hvordan få med forbruker
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Hvorfor sirkulær 
økonomi?
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Vi bruker ressurser som tilsvarer 
1,6 planeter 



Det må bli enklere
å ta gode miljøvalg 
som forbruker
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- Produktsubstitusjon 
- velge de mest miljøvennlige produktene og tjenestene

- Reorganisere forbruket 
- mer effektivt gjennom å utnytte ubrukt kapasitet 
- delingsøkonomi
- leie

- Redusere forbruket av varer og tjenester 
- kjøpe færre klær
- reise mindre
- satse på holdbare og reparerbare produkter

Ulike strategier



- Reklamasjonsfristen må bidra 
til holdbare produkter.

- Forlenge perioden for omvendt 
bevisbyrde.

- Innarbeide holdbarhet og tilgang til 
reservedeler i forbrukerkjøpsloven. 

- Strengere krav til produkter. Økodesign 
forordning på flere produkter med 
krav til reparerbarhet, holdbarhet og 
gjenvinnbarhet.

Holdbare og gode 
produkter som kan 
repareres
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- Reservedeler må være tilgjengelig like 
lenge som den forventede levetiden til 
produktet.

- Innføre skattefradrag for reparasjoner av 
kjøleskap, vaskemaskiner og andre 
produkter, som gjennomføres hjemme.

- Senke MVA på reparasjon av blant annet 
elektronikk, sykler, klær og sko.

- Gi sertifiserte frittstående reparatører rett 
til innsyn i reparasjons- og 
servicemanualer til PC-er, nettbrett, 
smarttelefoner m.m.

Enklere og billigere 
å reparere
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- Miljø- og energimerking må inkludere 
informasjon om produkters levetid, for 
eksempel på husholdningsartikler.

- Det må bli lettere å velge klær av god 
kvalitet produsert av mer bærekraftige 
materialer. 

- Negativ merking av produkter med 
SVHC stoffer

- Produkter på markedet må være 
innenfor gjeldende standard og 
lovverk. Mer ressurser til overvåking av 
markedet og håndhevelse av 
regelverket.

INFORMASJON SOM GIR 
BEDRE GRUNNLAG FOR 
GODE MILJØVALG

8



9

Nye forretningsmodeller:
En mer sirkulær økonomi vil 
innebære endringer der vi i 
større grad blir et 
tjenestesamfunn. Nye 
forretnings-modeller, som 
reelt bidrar til mindre forbruk, 
er derfor viktig. Det er et stort 
behov for kunnskap, så vel 
som støtte til omlegging og 
nyskapning. 
Det må bli enklere å dele, låne, 
leie, bytte og kjøpe brukt.



- Forhåndsinstallert programvare skal ses på 
som en del av produktet, og omfattes av 
reklamasjons- og garantirettighetene.

- Digital støtte og oppgraderinger må være 
tilgjengelig for en periode som gjenspeiler 
forventede levetid.

- Produkter med digitale egenskaper må kunne 
tilbakestilles til fabrikkinnstilling.

- Tilkoblede produkter må være utstyrt med 
grunnleggende sikkerhet, hindre at data 
kommer på avveie, og hindre at 
uvedkommende får tilgang.
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Sjekk forbrukerradet.no
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