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o Circular Norway er Norges første og eneste politiske uavhengig, 
frittstående organisasjon innenfor sirkulærøkonomi.

o Målet er omstilling av norsk næringsliv.

o Vi ønsker å skape bærekraftig vekst og nye arbeidsplasser 
gjennom programmer, innovasjon, kunnskapsdeling og 
næringspolitisk arbeid.

o Vi ønsker at det skal bli enklere for bedrifter og næringsliv å bruke 
ressursene de allerede har tilgjengelig.

Circular Norway 



• Hva er sirkulær økonomi

• Hvilke fordeler opplever de som satser sirkulært

• Hvorfor er sirkulært viktig nå

• Hva kan en eier gjøre

• Linær risiko

• Fire sjekkspørsmål til styret



Sirkulær økonomi: kort fortalt 



Hvilke fordeler opplever de 
som satser sirkulært?
Omstille

Starte opp nytt 

Importere



Statsbygg: 2017 
«Byggfloken ble en 
vekker»

«De som ikke blir med 
nå - går glipp av moroa, 
og risikerer å sakte 
akterut»

Anders Fylling, 

Direktør for Faglig ressurssenter at 
Statsbygg



Byggfloken: 
Samskapende innovasjon, utforske 
verdikjeden



Disruptivitet: MADASTER



MADASTER: Bygning som materialbank i 
Norge

https://youtu.be/sh6yvOzlIZU


Hva lærte Statsbygg ?

1. Kostnad Lønnsomt: «ALT som ikke er tufta på sirkuære prinisipp –påfører kostnader i 
framtiden»

2. Ny kunnskap: «Gjennom innovasjon – har vi bygget helt ny kunnskap.»

3. Nye samarbeid: «Man trenger flere enn seg selv. Det skjer på tvers framfor de vanlige 
strukturene – og samarbeid med andre enn de tradisjonelle leverandørene

4. Fordeler: Vi kommer lengre fort - ser lønnsomhet gjennom hele forvatningslivsløp.  

5. RESULTATER: «I dag kan vi PEKE tilbake på hva som skjedde i Byggfloken – og se dette er 
blitt viktig på mange felt. ikke bare for oss, men for hele byggebransjen.

6. PRØVE: Eksperimenter som vi testet ga oss dypere forståelse hva som trengs for å realisere 

7. BARRIERER :Forståelse av regelverket og begrensningene større enn det vi trodde var 
tilfelle.»

8. TIME IS NOW: «Jo mer penger vil vi spare – mer arbeid vil vi spare. Dette kan vi ikke vente 
med »

9. DIGITALISERING: «SÅ kommer det digitale som hjelper oss.»

10 DISRUPSJON: «Dermed er vi igang og tester Madaster. En konsekvens av dette 
innovasjonsarbeidet.»



Hvorfor er sirkulært viktig 
nå?
Omstilling krever bærekraftige og lønnsomme modeller 



Verdensøkonomien er bare 9% sirkulær

9,1 %



«Regjeringen vil:

At Norge skal være et 
foregangsland i 
utviklingen av en 
grønn, sirkulær 
økonomi som utnytter 
ressursene bedre, og 
utarbeide en nasjonal 
strategi om 
sirkulærøkonomi.»

Granavollplattformen





Verdipotensialet

o Undersøkelser foretatt av blant 
annet McKinsey og the Ellen 
MacArthur Foundation gir god 
grunn til å satse på sirkulær 
omstilling 

o Det knytter seg til noen ganske 
grunnleggende, økonomiske 
prinsipper: bruker du de 
ressursene du har bedre, sparer du 
både penger og ressurser 

o Selve nøkkelen ligger i liten grad 
hos forbruker – men i måten vi 
utvikler og designer varer og 
tjenester på 

o Gjennom standardisering og 
lovverk kan vi stille krav til at 
utformingen av produkter er 
tilpasset en sirkulær økonomi

Sirkulær økonomi kan: 

o Økte produktiviteten i EU med 
om lag 3 % innen 2030

o Generere kostnadseffektivitet 
tilsvarende 600 milliarder Euro 
årlig

o Skape øvrige verdier 
tilsvarende 1,8 billioner euro



Timing er 
avgjørende

Negative faktorer: 

o Ressursknapphet 

o Avfall 

o Utslipp 

o Geopolitiske implikasjoner

o Sosial ulikhet og uro 

o Manglende måloppnåelse i 
forhold til internasjonale 
forpliktelser



En modell som 
bygger bro over 
motsetninger
Positive faktorer: 

o Sirkulær økonomi bygger ned 
motsetninger mellom klimakamp 
og industriutvikling

o Verdiskaping 

o Nye arbeidsplasser

o Kutt i utslipp 

o Kutt i avfallsmengde 

o Bedre ressursutnyttelse

o Høyere grad av «selvforsyning»* 



Hva kan en eier gjøre?



o Det ligger åpenbare, økonomiske fordeler i en 
omstilling fra lineær til sirkulær økonomi 

o Flere aktører i privat sektor har sett dette – ønsker å 
omstille seg – men mangler incentivene for å 
investere 

o Det knytter seg store engangskostnader til 
omstillingsfasen, men forskning peker på at 
lønnsomheten i etterkant vil veie opp for kostbare 
investeringer 

o Selv om det finnes gode eksempler på bedrifter 
som satser, og greier omstillingen, er samarbeid 
nødvendig og det må bli vanskeligere å velge 
snarveier

o Det er rett og slett for billig å være lineær per i dag

Markedet leder an



Engineering
Moduldesign og retursystem
Avansering gjenvinning-tek
Materialutvikling og produksjonsprosesser

Tech-hybrid
Sporing og retursystemer
3D-printing
Styring, standard og kvalitet Blockchain IoT

Digital
Mobil og M2M
Sky og social
BigData og kompleksitet

Sirkulær teknologi og industri 4.0

Kilde: Avccenture

UTNYTTE
MULIGGJØRENDE 

TEKNOLOGIER



Bedrifter er pådrivere: Sirkulær 
næringsstrategi



Sirkulære forretningsmodeller bevarer 
råstoff



Lineær risiko
Om potensielle utfordringer vi står ovenfor dersom vi ikke greier 
omstillingen 



Lineær 
risikomatrise
o Det eksisterer allerede en 

ressursknapphet i verden knyttet til 
de materialene vi er avhengige av i 
industriell produksjon 

o EU kartlegger jevnlig «kritiske 
materialer» som medlemslandenes 
respektive industrier avhenger av 

o I en mer ustabil verden må vi ta 
innover oss at endringer ute også 
kan treffe oss her hjemme –
sirkulær økonomi gir oss mer 
kontroll over ressurssituasjonen 

o Mange snakker om den 4. 
industrielle revolusjon og om 
kraften som ligger i disruptive
teknologier: en lineær verdikjede er 
mer utsatt enn en sirkulær



Fire spørsmål å ta med i 
styret
En kulturendring må til for å oppnå en sirkulærøkonomisk omstilling



1. Råstoffrisiko: Bruker ikke-fornybare ressurser 

2. Klimarisiko: Prioriterer salget av nye produkter 

3. Verditap: Samarbeid med verdikjede og 
sektorer

4. Klargjort: Hvilken grad driver vi med innovasjon

Sirkulære nøkkelspørsmål i styret 



CIRCULAR REVIVAL: 
«NORWAY IS A 

RESOURCE NATION»



Takk for meg
Cathrine Barth 

Circular Norway


