
Velkommen
til 

Syv trin, der får dig til at lykkes med cirkulære indkøb



Hvorfor?

Worldometer - real time world 
statistics (worldometers.info)

https://www.worldometers.info/


CO2



Effekt



En lille del



Krav til leverandører



Leverandørkæde



Leverandørkæder



Kæden gør
forskellen

• Komposterbar er 
da godt ik´?

• Hvad er det mest 
sandsynlige 
scenarie med 
denne pose?

• Hvorfor?

Rapport (forbrugerombudsmanden.dk)

https://www.forbrugerombudsmanden.dk/media/56731/kvikguide-om-miljoemarkedsfoering.pdf


Valg ændre markeder

• Valg af varer

• Dialog med leverandører



Udfordringer
...ved grøn omstilling



ProCirc - Indkøberens Vej
Syv trin der får dig til at lykkes med grønne indkøb



Indkøbernes rejse

• 1. Skab en supportbase i din organisation

• 2. Opstilling af krav

• 3. Markedsdialog

• 4. Specifikation & design

• 5. Evaluering af tilbuddene

• 6. Kontraktstyring

• 7. Evaluering



Baggrund

• ProCirc vil fortsætte med at udvikle denne model, og slutresultatet er 
bl.a. et værktøj, der kan bruges af indkøbere.

• Ved at kortlægge behov, risici og løsninger fra reelle projekter er 
værktøjet solidt forankret i praksis.

• Nuværende arbejde fokuserer på at gøre al denne information let at 
forstå og forstå.

• Målet er at gøre det nemt at blive opmærksom på behovene for hver 
fase, være opmærksom på sandsynlige risici og hvordan man kan 
afbøde dem og finde et værktøj, der kan hjælpe.



Indkøbernes rejse

To primære faser

Hvis vi ikke bevæger os 
fremad, sakker vi bagud. 



Indkøbernes rejse

Organisatorisk udvikling

• 1. Skab en supportbase i din organisation

• 2. Opstilling af krav

• 3. Markedsdialog

Indkøbspraksis og projektudvikling

• 4. Specifikation & design

• 5. Evaluering af tilbuddene

• 6. Kontraktstyring

• 7. Evaluering



Organisatorisk udvikling

Fire muligheder for at udvikle ideer, diskurser og kultur

• Før projekt/indkøb

• Designproces

• Udførelse

• Implementering



Skab en supportbase

• Politisk niveau / Øverste ledelse
• Før projekt/indkøb, Designproces, Udførelse, Implementering

• Strategisk niveau
• Før projekt/indkøb

• Ledelses niveau
• Før projekt/indkøb, Designproces, Udførelse, Implementering

• Organisatorisk niveau
• Designproces, Implementering

Case: Nytænkning af genbrugspla. & Cirkulær kontorbygning



Opstilling af krav

To meget forskellige standarder

• Vi ønsker mere bæredygtighed i vores byggeprojekt
• Gentænker affaldsstationen

• 100 % af byggematerialerne skal genanvendes
• Ny kontorbygning

Disse krav påvirker alle fremtidige aspekter af projektet. Vage krav kan
drage fordel af fleksibilitet og eksperimentering, imens klare og 
ambitiøse kriterier fordre ud af boksen tænkning, langt bedre resultater
og bedre kontraktstyring og evaluering.



Markedsdialog

• Fokus på pris og godt grundlag for samarbejde frem for klare kriterier 
for bæredygtighed på nuværende tidspunkt.
• Nytænkning af genbrugspladsen

• Opstilling af kriterier for projektet inden vi går i markedsdialog, for at 
tvinge os selv og leverandørerne til at samarbejde om, hvordan vi 
løser udfordringen.
• Ny kontorbygning

Kriterierne styrer de spørgsmål, du stiller dine rådgivere og 
leverandører, og det påvirker projektets resultat.



Indkøbspraksis og projektudvikling

Tre tilgange til udvikling af systemer og processer i projekter og 
cirkulære indkøb

• Inkrementel

• Radikal

• Udviklingsmæssigt



Specifikation & design

• Inkrementel: Standardkontrakter med pris som den definerende faktor. 
Fokus på bæredygtighed i processen og ikke i selve udbuddet.
• Nytænkning af genbrugspladsen

• Radikal: Sæt kriterierne i udbuddet højt for at indsnævre antallet af 
tilbudsgivere til de virksomheder med de mest bæredygtige processer. 
Dermed belønnes virksomheder, der stræber efter at opnå bedre 
resultater.
• Udbud af isoleringsaffald

• Udviklingsmæssigt: Opstil kriterier i kontrakten, der fokuserer på udvikling. 
Dette vil bringe alle tilbudsgivere til det ønskede niveau af bæredygtighed 
ved udløbet af kontrakten.
• Har stadig brug for test i Redux



Evaluering af tilbud

• Inkrementel: Ser på prisen som den eneste afgørende faktor.
• Nytænkning af genbrugspladsen

• Radikal: Bruger en standardiseret formel til at evaluere de forskellige 
kriterier, ved at bruge standardisering til at gøre både pris og kvalitative 
evalueringer sammenlignelige. God dokumentation er meget vigtig her, 
hvis du er en offentlig enhed.
• Indkøb af sugeanlæg til farligt affaldsanlæg & Ny kontorbygning

• Udviklingsmæssigt: At se på prisen som den eneste afgørende faktor, men 
med midler afsat som belønning for tilfredsstillende 
kontraktgennemførelse. Det er også en mulighed at inkludere en 
straffestruktur hvis visse leverancer ikke gennemføres til tiden.
• Har stadig brug for test i Redux



Kontraktstyring

• Inkrementel: Fokuserer på budgetstyring og leder efter muligheder for at 
inkludere bæredygtighed ad hoc. Dette gør det vanskeligt at producere et højt 
niveau af bæredygtighed i projektet, men giver en høj grad af fleksibilitet til 
eksperimentering.
• Gentænker affaldsstationen

• Radikal: Fokus på de kriterier og leverancer, der allerede er fastsat i kontrakten. 
Dette skaber et højt niveau af bæredygtighed, men med mindre 
projektfleksibilitet.
• Ny kontorbygning

• Udviklingsmæssigt: Brug af milepæle eller klare leverancer som afgørende 
faktorer for belønning eller konsekvenser. Der kan ikke være nogen tvivl eller 
smuthuller omkring leverancemål, da dette vil resultere i endeløse kampe og 
debatter.
• Har stadig brug for test i Redux



Evaluering – Udvikling af processen

• Inkrementel: Vellykket projektafslutning er det overordnede mål her, samt 
at holde sig inden for de tildelte parametre for budget, kvalitet og tid. 
Evaluering af projektleverancer og kriterier for succes på klassisk 
projektmanér.
• Nytænkning af genbrugspladsen

• Radikal: Bæredygtighed (eller hvad end nøglekriterier der nu blev brugt) 
har forrang frem for de klassiske projektmålinger. Nøglen er at forstå, 
hvordan denne nye tilgang påvirker de klassiske parametre for at skabe 
bedre forudsigelighed i fremtiden.
• Ny kontorbygning

• Udviklingsmæssigt: Leverancer og milepæle er selvfølgelig vigtige her, men 
fokus vil være på at forbedre leverandørens forretning samtidig med den 
interne proces og kontraktstyring.
• Har stadig brug for test i Redux



Evaluering – Udvikling af processen

1. Hvordan udvikler du en bedre supportbase i din organisation?

2. Hvordan opstiller du bedre kriterier?

3. Hvordan får I en bedre markedsdialog?

4. Hvordan laver I bedre specifikationer & design?

5. Hvordan får I en bedre evaluering af tilbuddene?

6. Hvordan får I bedre kontraktstyring?

7. Hvordan laver I en bedre evaluering og får mere ud af de erfaringer I 
skaber?



Evaluering – EU projektet Smart Waste

• Identificere gode praksisser og nederlag/fejl

• Et kritisk øje på sit styringsværktøj og strategi

• Lær af andres erfaringer

• Indkøb er ligesom projekter og skal leve op til de samme kriterier. 
Derfor er det framework vi bruger til projektstyring perfekt til grønne 
indkøb. 

• https://www.interregeurope.eu/smartwaste/

https://www.interregeurope.eu/smartwaste/


Evaluering – Udvikling af processen

Vurder din startposition og tag det første/næste skridt

1. Hvordan udvikler du en bedre supportbase i din organisation?

2. Hvordan opstiller du bedre kriterier?

3. Hvordan får I en bedre markedsdialog?

4. Hvordan laver I bedre specifikationer & design?

5. Hvordan får I en bedre evaluering af tilbuddene?

6. Hvordan får I bedre kontraktstyring?

7. Hvordan laver I en bedre evaluering og får mere ud af de erfaringer I 
skaber?



Arbejd med grønne indkøb
Få sat værktøjerne i spil i jeres egen virksomhed.



Øvelse 1: 5 minutter

Hvordan kan I begynde 
at opstille krav med 
udgangspunkt i ”Guide 
til grønne indkøb”?



Øvelse 2: 25 minutter
Hvordan kan I begynde at 
opstille krav med 
udgangspunkt i ”Guide til 
grønne indkøb”? 

En-to-mange
En – Individuelt i 5 minutter
To – Tomandsgrupper i 10 minutter
Mange – Fælles i 10 minutter

Vælg et indkøb i arbejder på 
nu eller noget i ofte køber 
som case.

EU-projektet ProCirc - Kom 
let i gang med bæredygtige 
indkøb (kolding.dk)

https://www.kolding.dk/borger/affald-og-genbrug/politik-og-regulativer-pa-affaldsomradet/eu-projektet-procirc-kom-let-i-gang-med-baeredygtige-indkob/


Nytænkning af genbrugspladsen

91/97 lysarmaturer blev konverteret til LED I genbrugscenteret

35% genanvendt asfalt frem for den normale grænse på 30%

60 genbrugte vinduer blev anvendt til skillevæg 

Tidligere kontorbygning blev genbrugt i konstruktionen af den nye
100 % af isoleringen, 85 % af træet, de fleste døre og vinduer



Ny kontorbygning

100% genbrugte materialer, lav CO2 udledning.

M2 pris på omkring 8.000 kr.



Køb af elbil

Forbrugsanalyse viste at bilen kun var i brug 35,8% af arbejdsdagen I 
gennemsnit.

Maksbelastning 67,1% - minimumbelastning 14,3%

Ændrede praksis omkring brug af køretøjer og undgik købet. 



Hvordan kan I begynde at opstille krav med 
udgangspunkt i ”Guide til grønne indkøb”? 

Vælg et indkøb i arbejder på nu eller noget i ofte indkøber som case.

En-to-mange

• En – Individuelt i 5 minutter

• To – Tomandsgrupper i 10 minutter

• Mange – Fælles i 10 minutter



Næste skridt
25 minutter



Øvelse – 5 minutter

• Hvilke tre små skridt kan du tage, for at sætte dette i spil når de 
kommer tilbage i din organisation.

• Tænk det efter, hvad jeg kan have løst om 1 uge, 2 uger og om 1 
måned. 



BærDet

Denne workshop 
er oprindeligt 
lavet sammen 
med BærDet

Læs mere på 
hjemmesiden

BærDet - En 
handlingsplatfor
m for bæredygtig 
omstilling 
(baerdet.dk)

https://baerdet.dk/


Tak


