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Rammerne 
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Bæredygtighedsstrategien

Fyrtårnsprojekter / internationale projekter

Udbuds- og indkøbspolitik



Aalborg Kommune

Økologiske fødevarer

Rammen sættes

• Mål i Bæredygtighedsstrategien 

• POGI mål

Projektgruppe på tværs af forvaltningerne, 

som sammen arbejder på at nå målet.
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Økologiske fødevarer

Områder

Indkøbsaftaler

Beregning af økologiprocenten

Inspiration fx sæsonens frugt/grønt, projekt 

med lokalt kød og fokus på madspild

Vidensdeling på tværs - netværksgrupper

Besøg på kommunens institutioner

Inspiration fra andre kommuner
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Fremmer grøn omstilling

Understøtter cirkulær økonomi

Eksisterende møbler er med i udbuddet

Bæredygtige møbler

Totaløkonomien fastholdes

Socialøkonomisk virksomhed koblet til 

returmøbler og reparation

Læringsmiljøer til kommunens folkeskoler
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Ved at handle cirkulært kan flere verdensmål understøttes bl.a. 

Verdensmål 6: Rent vand og sanitet

Verdensmål 7: Bæredygtig energi

Verdensmål 8: Anstændige jobs og økonomisk vækst

Verdensmål 9: Industri, innovation og infrastruktur

Verdensmål 17: Partnerskaber for handling

FN verdensmål og cirkulære offentlige indkøb 

CircularPP
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CircularPP

Cirkulære offentlige indkøb

5 pilotprojekter bl.a

Ikke nye møbler (Malmø)

Cirkulær legeplads (Aalborg)

Levetidsforlængelse af it-udstyr (Aalborg)



Internationale projekter - ProCirc

Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling NordDanmark (NBE) er 
partner, og derved bredes indsatsen sig til hele Nordjylland både 
kommuner og virksomheder

Byggeri
/nedrivning

Møbler
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IT Infrastruktur



Internationale projekter - ProCirc

+ Over 30 cirkulære indkøb pilotprojekter i 7 forskellige lande

Læring
/kapacitetsopbygning

AllianceIndkøbskraft
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< 20% 
CO2 Emission

< 20% 
Rå materialer

< 25% 
Affald
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Internationale projekter 
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Læring:

Cirkulære indkøb er ikke ligetil, men vi har lært, at den bedste vej fremad er 

bare at komme i gang! 

Kun ved at gøre indkøb i praksis er det muligt at identificere udfordringer, finde 

innovative løsninger, opbygge den nødvendige erfaring og bruge resultaterne til 

at ændre tankegang.



Arbejde med verdensmål
- udbuds- og indkøbspolitik 



Strategisk arbejde: 
Bæredygtige indkøb i miljø- og miljøledelsessystem
Nyt projekt markedsdialogen – værktøj
Miljø og arbejdsmiljø som krav i udbud
Contract management – kontrol af vores krav

Konkrete opgaver/projekter: 

Byggeri – materialevalg, DGNB

Selektiv nedrivning af blok 1 og 2 

Grøn vedligehold

Møbler

Digital signatur

Merchandise
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Spørgsmål? 


