3. temagruppemøde om ’Cirkulære forretningsmodeller og møbler’
Tid:
Sted:

Tirsdag d. 7. september 2021, kl. 12:30 - 14:30.
Online, ZOOM deltagerlink: https://zoom.us/j/99070756927?pwd=TTdueGxjeGtlM1A0c2lNWGdlaTZPZz09

Tovholdere: Rikke Dreyer, chefkonsulent hos Miljømærkning Danmark og formand for Forum for Bæredygtige Indkøb.

Indledning
Temagruppen sætter fokus på cirkulært indkøb af møbler og nye forretningsmodeller baseret på en cirkulær tankegang inden for
produktion, brug og genbrug af møbler. Møderne i temagruppen vil være en blanding af oplæg og diskussioner og resultatet af
temagruppens arbejde skal formidles i form af et kommunikationsprodukt, som gruppen selv beslutter.
Temagruppens arbejde og resultater skal bidrage til at fremme markedet for genanvendelige møbler af høj kvalitet samt
genanvendte møbler og møbelmaterialer og også inspirere andre brancher til at udvikle cirkulere forretningsmodeller.

Temamøderække

Der vil blive afholdt 3 temagruppemøder med følgende rammer:
Temagruppemøde 1: Opstart af temagruppen.
Torsdag den 20. maj kl. 9.30 – 12.30. AFHOLDT
Temagruppemøde 2: Inspirationsindlæg og workshop - udarbejdelse af konkret produkt/guide.
Onsdag den 9. juni kl. 12:30 – 15:30. AFHOLDT
Temagruppemøde 3: Færdiggørelse af produkt/guide, herunder kommunikationsplan og opsamling.
Tirsdag den 7. september kl. 12.30 – 15.30
Temagruppens resultater skal fremlægges ved Forum og POGI’s årskonference (d. 28. oktober 2021).

Program for den 7. september
12.30 – 12.45

Velkommen og opsamling fra forrige møde v/ Rikke Dreyer og Dorte Mindegaard

12.45 – 13.15

Inspirationsoplæg fra Randers Kommune, Møbelcirklen v/ Mark Sabro Gregersen
Mark vil give et indblik i processen og projektet omkring møbelcirklen, udfordringerne og succeserne.

13.15 – 13.20

Kort pause

13.20 – 13.50

Inspirationsoplæg vedr. klimascreeningsværktøj v/ Jakob Aaen, Målbar
Jakob fra Målbar vil give en gennemgang af deres klimascreeningsværktøj, og hvad det kan bruges til.

13.50 – 14.15

Præsentation af casesamling v/ Anette Petersen, Forum for Bæredygtige Indkøb.
Ved 2. temagruppemøde blev gruppen enige i at resultatet fra gruppen skulle være en casesamling.
Diskussion og videre arbejde med input fra temagruppen.

14.15 – 14.30

Kommunikationsplan og opsamling v/ Rikke Dreyer

Opsamling fra 2. temagruppemøde d. 9. juni
Heidi Simone Kristensen gav ved 2. temagruppemøde sit bud på, hvordan man kan sikre cirkulær økonomi ved indkøb af møbler.
Hun brugte bl.a. affaldshierarkiet som udgangspunkt for, hvordan man skal designe cirkulært med fokus på møbler. Heidi Simone
Kristensen fremstillede endvidere en indkøbsstrategi med cirkularitet i fokus; her bør man først og fremmest undersøge
mulighederne for direkte internt genbrug. Derefter kan man undersøge, hvordan møbler, som man allerede har, kan istandsættes,
modificeres eller re-designes. Og til sidst, hvis man skal købe nye møbler, bør de ind tænkes i et kredsløb eller en service, hvor der
eksempelvis kan tænkes i at leje eller lease møbler.
Christian Tangene fra DFO Norge præsenterede forskellige tiltag fra norske kommuner og styrelser, hvor der bl.a. var lavet apps
som kunne registrere og udlåne møbler til det offentlige. Christian Tangene beskrev endvidere at det stadig er svært at lave en stor
cirkulær forsyningskæde med møbler og at det derfor er vigtigt, at der igennem det offentlige bliver skabt efterspørgsel og et
velfungerende marked for leverandører. På den måde ændrer markedet sig og han fortalte bl.a. om en leverandør, der havde
ændret forretningsmodel fra at være ’møbelsælger’ til at være ’møbelmanager’. Christian Tangene opfordrede endvidere til, at
man i første omgang går efter de lavt hængende frugter, såsom direkte genbrug af egne møbler, frem for større systemiske
forandringer, der kan virke uoverskuelige for den offentlige indkøber.
Jan Bertelsen fra ScanOffice præsenterede, hvordan man via SKI aftalen kan lave punch-outs i indkøbssystemerne, så det bliver
nemmere for den enkelte indkøber at vælge bæredygtige møbler. Derudover fortalte han, hvordan ScanOffice de senere år har
arbejdet strategisk med at skabe mere bæredygtige møbler ved hjælp af forskellige tiltag og mærkningsordninger. Ifølge Jan
Bertelsen kan det være både dyrt og svært at producere bæredygtige møbler, men det er det eneste rigtige og det hjælper især,
når de kan mærke at efterspørgslen stiger.
Foruden de tre oplæg blev der lavet en afstemning om hvad temagruppens output skal være. Det blev besluttet at der skal
indsamles cases omkring det gode cirkulære indkøb af møbler. Der blev også udtrykt ønske om forslag til konkrete strategier for
cirkulære indkøb af møbler. Tovholderen for temagruppen og Sekretariat for Grønne Indkøb vil arbejde videre med dette og række
ud til deltagerne i temagruppen når nødvendigt.

