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Med prosjektet ønsker vi å:
• Øk bevisstheten i regionen om potensialet i sirkulær økonomi og ressurseffektivitet – blant offentlig
sektor, næringsliv og privatpersoner.
• Bidra til nettverk innenfor programområdet (Nord-Sverige, Norge, Finland).
• Visjonen – nye jobbmuligheter, overgang til en sirkulær økonomi i eksisterende kommuner og
organisasjoner, samt lansering av nye sirkulære tjenester.

Grude finansieres av:

www.grudeproject.eu

Innholdsfortegnelse
GRUDE - GREEN RURAL ECONOMY ................................................................................................................... 1
SIRKULÆR ØKONOMI ....................................................................................................................................... 3
SPØRREUNDERSØKELSEN ”SIRKULÆR ØKONOMI I NORD-NORGE 2021” ........................................................... 5
STRATEGIER, KOMMUNIKASJON OG NETTVERK – EKSEMPLER ........................................................................ 13
HARSTAD KOMMUNE ................................................................................................................................................ 14
ALTA KOMMUNE ...................................................................................................................................................... 14
KLIMAPARTNERE ...................................................................................................................................................... 15
GREEN GUIDE .......................................................................................................................................................... 16
OTHALO PLASTHUS .................................................................................................................................................. 16
STRATEGIER, KOMMUNIKASJON OG NETTVERK – ANBEFALINGER .................................................................. 17
NÆRINGSLIVSUTVIKLING OG KUNNSKAP ........................................................................................................ 18
CASE 1 REMIKS TROMSØ OG KARLSØY KOMMUNE .......................................................................................................... 18
CASE 2: SJY SEAWEED – TANG- OG TAREDYRKING PÅ HELGELANDSKYSTEN .......................................................................... 19
CASE 3 BÅTSFJORD KOMMUNE – LANDSTRØM TIL FISKEFLÅTEN ......................................................................................... 20
NÆRINGSUTVIKLING OG KUNNSKAP – ANBEFALINGER ................................................................................... 21
OPPSUMMERING ANBEFALINGER ................................................................................................................... 22

www.grudeproject.eu

Sirkulær økonomi
Sirkulær økonomi er en visjon om et økonomisk system som gagner alle innenfor planetens grenser. Det
er også definert som et system designet for å gjenskape ressurser og verdier, om og om igjen. Sirkulær
økonomi er det motsatte av en ressurskrevende lineær økonomi der varer produseres, konsumeres og
kastes.
Siden den første handlingsplanen for sirkulær økonomi fra 2015 har EU nå utviklet en ny plan med
lenken til EUs Green Deal – En ny handlingsplan for sirkulær økonomi – For et renere og mer
konkurransedyktig Europa1. Det er også forløpere i Norden med nasjonale strategier og handlingsplaner
på plass, i Danmark2, Finland3 og Sverige4.
Den norske strategien5 for sirkulær økonomi 2020 sier som et overordnet mål: Overgangen til en
sirkulær økonomi vil bidra til å nå miljø- og klimamålene, så vel som de globale målene i Agenda 2030.
Overgangen til en sirkulær økonomi betyr ikke bare endringer som tar sikte på å redusere de negative
effektene av den lineære økonomien. Det representerer snarere et systemskifte som bygger langsiktig
motstandskraft, skaper forretningsmessige og økonomiske muligheter og gir miljømessige og
samfunnsmessige fordeler.
Hvis vi ser utover den nåværende lineære industrimodellen for take-make-waste, har en sirkulær
økonomi som mål å omdefinere vekst med fokus på positive samfunnsmessige fordeler. Dette betyr
gradvis å koble økonomisk aktivitet fra forbruket av begrensede ressurser og designe avfall fra systemet.
Den sirkulære modellen er basert på en overgang til fornybare energikilder og bygger økonomisk,
naturlig og sosial kapital. Den er basert på tre prinsipper6:
• Få bort avfall og forurensninger
• Holde produkter og materialer i bruk
• Gjenskape naturlige systemer

Ifølge blant annet Ellen MacArthur Foundation7 og Cradle to Cradle8 -konseptet, de fire grunnleggende
egenskapene som beskriver en sirkulær økonomi kan oppsummeres som følger:

1

https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/new_circular_economy_action_plan.pdf
https://circulareconomy.europa.eu/platform/sites/default/files/eng_mfvm_cirkulaer_oekonomi_as5_uk_final_
web.pdf
3
https://www.sitra.fi/en/projects/leading-the-cycle-finnish-road-map-to-a-circular-economy-2016-2025/#latest
4
https://www.regeringen.se/4a3baa/contentassets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/200814_ce_webb.p
df
5
https://www.regjeringen.no/contentassets/f6c799ac7c474e5b8f561d1e72d474da/t-1573n.pdf
6
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/concept
7
https://www.ellenmacarthurfoundation.org/circular-economy/overview/characteristics
8
https://mcdonough.com/cradle-to-cradle/
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Se på helheten
Evnen til å forstå hvordan ting påvirker hverandre i en helhet, eller systemtenkning, er avgjørende. Å se
forbindelser, eksempelvis i verdikjeden, og forbindelser mellom ulike aktører og konsekvenser av
endring. Still ikke bare spørsmålet "gjør vi ting riktig?", men fremfor alt "gjør vi de riktige tingene?".
Dette betyr også at markedspriser skal gjenspeile hele kostnaden, og ikke ekskludere kostnader for
eksempelvis miljøforringelse i produksjonen, eller negative helseeffekter for brukerne.
Bruke fornybar energi
Energien som driver alle prosesser, produksjon og transport er fornybar i en sirkulær økonomi. Basert
på solenergi er det ingen mangel på energi, men vi må tilpasse og skalere måten vi lager, distribuerer
og lagrer energi.
Mangfold er en styrke
Modularitet, fleksibilitet og tilpasningsevne er kvaliteter som prioriteres i en usikker og raskt skiftende
verden. Ved å fremme biologisk, kulturelt og sosialt mangfold skapes rikdom av ideer og innovasjoner
som fører til et mer motstandsdyktig og tilpasningsdyktig samfunn.
Optimalisere sykluser
Avfall eksisterer ikke, alt er næring for noe annet. De biologiske og tekniske komponentene
(næringsstoffene) i et produkt er designet for å passe inn i en materialsyklus. Syklusene inneholder
kjente materialer som er trygge og ikke giftige for miljøet eller menneskers helse. Biologiske
næringsstoffer går tilbake til naturens syklus, den biologiske syklusen. Tekniske næringsstoffer er
designet for å bli gjenbrukt om og om igjen med minimalt energiforbruk, ved å fremme nye
forretningsmodeller som gjenbruk, omfordeling, oppsirkulering, omprodusering, leasing og mer.

Figur 1 Skjematisk bilde over en sirkulær økonomi. Kilde: Ellen MacArthur Foundation.
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Spørreundersøkelsen ”Sirkulær økonomi i Nord-Norge 2021”
I løpet av våren og sommeren 2021 ble det gjennomført en spørreundersøkelse hvor målgruppen var
ansatte i offentlig sektor i fylkene Nordland og Troms og Finnmark. Formålet med undersøkelsen var å
skapet et grunnlag som klargjør eksisterende kunnskap, samt behovet for kunnskap om sirkulær
økonomi i fylket. Undersøkelsen ble sendt ut gjennom en rekke kanaler9 og det er derfor uvisst nøyaktig
hvor mange som har mottatt forespørsel om å delta på spørreundersøkelsen. Det anslås at
undersøkelsen er nådd ut til flere hundre personer, hvorav 27 personer svarte på undersøkelsen.
Respondentene forventes å ha ulike forkunnskaper om sirkulær økonomi, og spørsmålene ble utformet
slik at respondentene kunne komme med egne kommentarer i fritekst. Det var også mulig å delta
anonymt, selv om samtlige valgte å oppgi organisasjon og yrkestittel/rolle. Det ble totalt stilt 13
spørsmål og gjennomsnittlig besvarelse for hele undersøkelsen var 4 minutter.
Følgende avsnitt presenterer sammendrag av svarene som framsto fra spørreundersøkelsen.
Spørsmål 1: Hvilken kommune jobber du i?

Ordskyen over illustrerer kommunene som er representert blant de 27 respondentene. Størrelsen på
ordene illustrerer høyere svarprosent, altså jobber flere av respondentene i denne kommunen.

9

Spørreundersøkelsen ble sendt ut via følgende kanaler av GRUDE:
Nettverket Klimapartnere Troms og Finnmark/Troms og Finnmark fylkeskommune
Delt på Facebookgruppen til GRUDE Nord-Norge (27 medlemmer)
Delt på Facebookgruppen Lokalt klimaarbeid (omtrent 2200 medlemmer)
Sendt ut til relevante ansatte i alle kommunene i Troms og Finnmark og Nordland.
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Spørsmål 2: Hvilken del av organisasjonen tilhører du?

Ordskyen illustrerer hvilken del av organisasjonen i kommunene blant de 27 respondentene. Ordene
som er større er de som har en høyere svarprosent så flere tilhører denne avdelingen i organisasjonen.
Mange av respondentene er ledere, har en stabsfunksjon eller administrativ støtte. Videre tilhører
flere teknisk, plan- og bygning eller landbruksavdeling.

Spørsmål 3: Hva er de to viktigste utfordringene du ser for kommunens utvikling?
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På spørsmål om de to viktigste utfordringene du ser for din egen kommune, svarte de 27
respondentene i fritekst, som kan sees ovenfor. Ordene vises større jo flere som svarte det samme.
Der enkelte av svarene var veldig like ble det satt sammen (f.eks. dårlig økonomi og trange
økonomiske rammer). Næringsutvikling og dårlig økonomi var de to utfordringene som majoriteten av
respondentene la mest vekt på. Videre ser respondentene utfordringer knyttet til klimaendringer,
samt arbeidskraft og rekruttering.

Spørsmål 5: Har du hørt om begrepet sirkulær økonomi tidligere? Og (spørsmål 6) om du
svarte ja, funder gjerne over når og i hvilken sammenheng du har hørt eller lest om sirkulær
økonomi.
21 av 27 respondenter svarte «Ja» og 6 respondenter svarte «Nei» på spørsmål om de hadde hørt
begrepet «sirkulær økonomi» tidligere. Videre fikk de respondentene som svarte «Ja» anledning til å
utdype hvor og eventuelt når de hørte begrepet. Her kunne respondentene svare i fritekst.
38 % svarte at de jobbet med sirkulær økonomi daglig. Enten gjennom daglig drift, som ved
utarbeidelse av samfunnsplaner eller i forbindelse med avfall/renovasjon og innkjøp, eller gjennom
prosjektarbeid (internasjonale og fylkeskommunale). 28 % har hørt begrepet via media og politiske
debatter mens 14 % lærte om sirkulær økonomi gjennom utdanning. 9 % svarere at de er usikre eller
ikke vet hvor de har hørt begrepet før.

Spørsmål 7: Hvor stor er din egen kunnskap om sirkulær økonomi?
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Respondentene ble bedt om å estimere sin egen kunnskap innen sirkulær økonomi. 4 % anser seg selv
til å ha veldig god kunnskap om temaet og 19 % mener de har god kunnskap. I tillegg anser 33 % at
deres kunnskap er gjennomsnittlig. Majoriteten (37%) mener at de har et lavt kunnskapsnivå, og 7 %
hevder å ikke ha noe kunnskap om sirkulær økonomi.

Spørsmål 8: Anslå omtrent hvor mye kunnskap dine kolleger har om sirkulær økonomi.
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Respondentene ble også bedt om å anslå kunnskapsnivået til kollegene. Et flertall mener at kollegene
er på et lavt (63 %) og et gjennomsnittlig kunnskapsnivå (30 %), mens 7 % mener at deres kolleger ikke
har kunnskap i det hele tatt om sirkulær økonomi. Det er oppsiktsvekkende at ingen av respondentene
anser kollegers kunnskap om sirkulær økonomi som «God» eller «Veldig god».
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Spørsmål 9: Anslå omtrent hvor mye kunnskap dine målgrupper* har om sirkulær økonomi
(*innbyggere / gründere / forretningsutviklere / ansatte / kunder)
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På spørsmål om kunnskapsnivået om sirkulær økonomi blant deres målgrupper, det være innbyggere,
gründere, forretningsutviklere, ansatte eller kunder, anslår et flertall av respondentene at denne er lav
(70 %), gjennomsnittlig (22 %) eller ingen (7 %).
Denne graderingen av kunnskap kan indikere et større behov for formidling av kunnskap om sirkulær
økonomi, både blant offentlige aktører og deres ansatte, men også deres målgrupper.

Spørsmål 10: Hva tenker du på når du hører konseptet sirkulær økonomi?

www.grudeproject.eu

Da respondentene ble bedt om å svare på fritekst om dette spørsmålet, dukket det opp en rekke
forskjellige ord knyttet til sirkulær økonomi. Noen respondenter svarte med enkle ord, andre i
setninger, som selvfølgelig ikke er helt tydelig representert i en ordsky, men det gir fortsatt en oversikt
over de mest brukte begrepene, se ovenfor.
Nedenfor er et utdrag av sitater fra spørreundersøkelsen:
«Forskjellige typer avfall og gjenbruk»
«Gjenbruk og kort produksjonslinje»
«Økonomi som ikke baserer seg på bruk av ressurser/fysiske materialer»
«At man skal ta vare på alt som produseres»
«Bærekraft, ressursutnyttelse, fremtidsrettet og levedyktig økonomi»
«Bærekraftig bruk av ressurser og positiv «grønn» utvikling med fokus på miljøet»
Det faktum at visse begreper ikke er nevnt i det hele tatt, kan indikere at det er en viss mangel på
bevissthet og kunnskap om at disse begrepene også er en viktig del av en sirkulær økonomi. Det kan
også indikere at det er forskjellige vektlegging i media på sirkulær økonomi, eller at visse begreper
diskuteres oftere i offentlig sektor.

Spørsmål 11: Hvilke temaer innenfor sirkulær økonomi er du interessert i å lære deg mer
om?
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Ovenfor er respondentenes preferanser når det gjelder temaer de vil lære mer om. Her valgte 22 å
svare på spørsmålet, mens 5 respondenter valgte å hoppe over. Spørsmålet var flervalg, der de fleste
også valgte flere alternativer. Flertallet med 59 % valgte "Biologisk mangfold og regenerering av
naturlige systemer" og «Sirkulære løsninger for offentlige anskaffelser», fulgt av 50 % for «Kartlegging
av strømmer» og «Fornybar energiforsyning» samt 45 % for «Sirkulære forretningsmodeller». De
andre temaene som «Transport og logistikkløsninger» og «Kulturelt og sosialt mangfold» syntes også å
være interessante for nesten en halvpart av respondentene. Basert på dette resultatet synes det å
være interesse for alle fag, noe som bør belyses nærmere i fremtidige utdanningsinitiativer.

Spørsmål 12: Med sikte på å øke kunnskapen om sirkulær økonomi – hvilke av aktivitetene
under, anser du som interessante for dine kolleger og/eller dine målgrupper*?
(*innbyggerne/gründere/rådgivere/ansatte/kunder)

Jevnlige internasjonale nettverksmøter

14 %

Studiebesøk

32 %

Workshops hvor en får jobbe kreativt i lag med andre

36 %

Jevnlige informasjonsmuligheter om temaet

41 %

Digitale kurs
0%

77 %
10 %

20 %

30 %
40 %
50 %
60 %
Andel av respondenter

70 %

80 %

90 %

Når det gjelder ulike typer aktiviteter for å øke kunnskapen, måtte respondentene velge fra en liste
over alternativer. 5 respondenter hoppet over spørsmålet, mens 22 respondenter svarte.
Mange valgte flere alternativer når de svarte, og et flertall på 77 % fremhevet digitale kurs som
hovedaktivitet. Digitale kurs er sannsynligvis en favorisert aktivitet, gitt den pågående koronapandemien og den digitale transformasjonen møtekulturen har opplevd i 2020 og 2021. I tillegg er
digitale kurs en god løsning for reisefrie møter og bidrar til å knytte små regioner med hverandre og
med de større byene.
41 % kunne tenke seg jevnlige informasjonsmuligheter om sirkulær økonomi. Dette gir fordeler ved
også å skape grupper av mennesker som lærer sammen og skaper kunnskap og tillit sammen, som er
viktige aspekter for deretter å kunne implementere sirkulære løsninger, som ofte krever samarbeid på
tvers av sektorgrenser.
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Workshops hvor en får jobbe kreativt med andre ble av 36 % ansett som interessant, noe som viser
behovet og ønsket om at forskjellige typer møteformer skal lære nye ting og samarbeide med andre
på tvers av sektorgrenser. Etter at grunnleggende informasjon er formidlet, er kreative møter for
idéutveksling og innovasjon gode muligheter for å kunne ta flere skritt i sirkulær retning, både for
bedrifter, organisasjoner og kommuner.
32 % er interesserte i studiebesøk for å lære mer om sirkulær økonomi. Dette forutsetter at det
eksisterer og er opplyst destinasjoner for studiebesøk hvor en kan lære mer om temaet. Det er derfor
en viktig forutsetning å kartlegge relevante eksempler på sirkulære løsninger som allerede er
implementert i regionen. Flere eksempler er nevnt videre i Omverdensanalysen. Kunnskap er ofte
lettere å formidle ved fysisk besøk enn digitalt, og nettopp med sirkulære løsninger er det alltid en
fordel og se eller teste løsningene selv for å kunne øke forståelsen og kunnskapen, og ikke minst
kunne gi den videre til andre.
Internasjonale nettverksmøter ble av 14 % betraktet som en interessant aktivitet. I dette inngår f.eks.
EU-prosjekter som mange av respondentene skrev at de var involvert i, gjennom arbeid i kommunen.
Dette indikerer også en vilje til å samarbeide på tvers av regionale og nasjonale grenser, noe som kan
gi større effekter på sirkulær økonomi.

Spørsmål 13: Hvilke flere aktører/målgrupper har behov for økt kunnskap om sirkulær
økonomi?

Dette var et fritekstspørsmål uten spesifikke alternativer å velge mellom. Majoriteten av
respondentene mener at alle i samfunnet, både privat og offentlig sektor, har behov for økt kunnskap
om sirkulær økonomi.
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Omverdensanalyse og anbefalinger
I omverdensanalysen foreligger det relevante eksempler på arbeid mot en sirkulær økonomi i NordNorge. Hensikten har vært å presentere konkrete eksempler for å inspirere og høste erfaringer – med
fokus på offentlig sektor og dens rolle, spesielt kommuner.

I rapporten er det både presentert prosjekter som har vært vellykkede, men det er og tilfeller hvor
prosessen ikke er kommet så langt, eller blitt evaluert ennå. Uansett gjør beskrivelser det mulig å
trekke konklusjoner om mulige prioriteringer for aktiviteter, med tanke på muligheter og hindringer
for det offentlige og bedrifter i Nord-Norge.

Det er både detaljerte eksempler og kortere inspirasjonseksempler, inkludert referanser og
referansepersoner for å kunne fordype seg i de forskjellige eksemplene. Et fokus har også vært at
eksemplene kan vise mulig samarbeid med aktører på lokalt, regionalt, nasjonalt og internasjonalt
nivå.

Omverdensanalysen er delt inn i to, med både eksempler og anbefalinger for offentlig sektor i NordNorge:
•
•

Strategier, kommunikasjon og nettverk
Forretningsutvikling og kunnskap

Strategier, kommunikasjon og nettverk – eksempler
I 2008 publiserte Enova en veileder for utarbeidelse av energi- og klimaplan i norske kommuner10.
Bakgrunnen var et ønske fra Regjeringen om at alle kommuner skal ha en energi- og klimaplan som
fungerer som beslutningsunderlag i henhold til nasjonale, regionale og lokale målsetninger. Planen
skal belyse forhold knyttet til flere områder, blant annet energibruk og klimagassutslipp i ulike
sektorer, tilgang på fornybare energiressurser, vurdering av framtidige energi- og klimaløsninger, samt
avfallsmengde og gjenvinning.

I ettertid har flere kommuner fått på plass en slik plan, blant annet Karlsøy, Harstad, Alta, Tromsø,
Bodø, Hattfjelldal, Brønnøy, Vestvågøy, Fauske, Træna, Bø og Øksnes.

10

https://www.enova.no/upload_images/6F4A0A3EE001488089C299E05EACB849.pdf
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Harstad kommune
Harstad kommune utarbeidet Miljø- og klimaplan (2008 – 2011) og Energi- og klimaplan (2010 – 2013)
som i ettertid ble slått sammen til én helhetlig plan – Miljø-, klima- og energiplan for Harstad
kommune (2018 – 2021)11. Planens overordnede mål og visjon er at Harstad kommune skal ha en
bærekraftig utvikling i tråd med de nasjonale og internasjonale klimamålene, samt være et verktøy for
kommuneplanens mål om å bli Miljøbyen Harstad.

Med sine 25.000 innbyggere er Harstad kommune regionsenter og handelssenter i Sør-Troms. En
målsetning er at kommunens klimagassutslipp skal reduseres med 40 % innen 2030 (sammenlignet
med 1990-nivå).

Med hensyn til sirkulær økonomi er kommunen med på flere initiativer. Innenfor fokusområde
bærekraftig samfunnsutvikling og ressursforvaltning er det en målsetning at Harstad kommune skal bli
Smart City. Smart City-konseptet tas med i kommuneplanens samfunnsdel, og det utarbeides en plan
for det videre arbeidet med Smart City i kommunen. Konseptet kan omfatte ulike områder innen
sirkulær økonomi, energieffektivisering, fornybar energi, digitalisering og grønn transport.

Kommunen er og, sammen med 16 andre internasjonale aktører, med i EU-prosjektet GIFT –
Geographical Islands FlexibiliTy12. Prosjektet er en del av EUs Horisont 2020, med et budsjett på 10
millioner euro over fire år. I prosjektet skal det testes ut energisystemer og miljøvennlige løsninger
som kan brukes på øyer. 1640 øyer i Europa kan ta i bruk løsninger som prosjekter kommer opp med.

I 2018 ble Harstad kommune partner i Klimapartner-nettverket13, et initiativ av Troms og Finnmark
fylkeskommune, som formidler klimakunnskap, fremmer grønne forretningsideer, skaper møteplasser
for klimadebatt og samhandler regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Med partnerskapet har Harstad
kommune forpliktet seg til å etablere et klimaregnskap, sikre miljøsertifisering gjennom Miljøfyrtårn,
samt forankre klimaarbeidet i toppledelsen.

Alta kommune
Alta kommune har en befolkning på i underkant av 20.800 innbyggere og er tredje største byen i
Troms og Finnmark, slått av Tromsø og Harstad. I 2018 vedtok kommunestyret kommunedelplanen for

11
https://www.harstad.kommune.no/getfile.php/4350510.1878.kiaqmpstpwusab/Milj%C3%B8+klima+og+energi
plan+for+Harstad+kommune+2018-2021.pdf?&force=1
12
https://www.gift-h2020.eu/
13
https://klimapartnere.no/
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energi, miljø og klima (2018 – 2022)14. Planen har til hensikt å synliggjøre hvordan kommunen i praksis
skal bidra til det grønne skiftet. Overordnet er målet en klimanøytral kommunal drift innen 2030, med
delmål om 15 % reduksjon innen 2021. Alle kommunale tjenestebiler skal være nullutslippsteknologikjøretøy inn 2025 og Alta skal følge opp det nasjonale målet om karbonnøytralitet senest i 2050.

KS – Kommunesektorens organisasjon og utviklingspartner
Kommunesektoren har som formål å støtte opp under rollen som utviklingspartner for kommuner og
fylkeskommuner, som interessepolitisk aktør overfor sentrale myndigheter, og som forhandlingspart
for arbeidertakerorganisasjonene i kommunesektoren. Kommunesektoren er også en viktig drivkraft
imot en sirkulær økonomi, blant annet gjennom dialog og kunnskapsdeling og i rollen som innkjøper.

Figur 2 Illustrasjon av Bly hentet fra: ttps://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/miljo/sirkular-okonomi-ogavfallspolitikk/slik-kan-kommunesektoren-bidra/

Klimapartnere
Klimapartnere er et nettverk av aktører fra offentlig og privat sektor som sammen danner en arena for
utvikling av bærekraftige regioner. Nettverket deler kunnskap og erfaringer om hvordan de jobber for

14

https://www.alta.kommune.no/getfile.php/4217969.1023.tpqwtqipwzwtsl/Kommunedelplan%20for%20energ
i%20milj%C3%B8%20og%20klima%202018-2022.pdf?&force=1
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å redusere klimagassutslipp. De jobber for mange av bærekraftsmålene, men med spesielt vekt på 13:
Stoppe klimaendringene og 17: Samarbeid for å nå målene. Klimapartnere eies av de respektive
fylkeskommunene, og i dag finnes det partnerskap i hele landet. Nordland består av 18 klimapartnere
mens Troms og Finnmark har 31 klimapartnere totalt.15 Så langt kan nettverket vise til svært gode
resultater – både målt gjennom den årlige klimarapporteringen16 og i løsningsbanken17. To gode
eksempler innenfor sirkulær økonomi og deleløsninger i Klimapartnere er Green Guide og Otahlo
Plasthus.

Figur 3 Bærekraftsmål 13 og 17 som nettverket Klimapartnere legger hovedvekt på.

Green guide18
Green guide er en app lansert av Framtiden I våre hender med formål å stimulere til bærekraftig
handel i Nord-Norge. Appen fungerer som en kartapplikasjon som gir oversikt over bedrifter med godt
utvalg av økologiske, lokale eller gjenbrukte produkter, eller bedrifter som på andre måter etterlater
så små fotavtrykk som mulig.19 Appen har per i dag lagt inn bedrifter i Alta, Tromsø, Lofoten og Bodø.
Othalo Plasthus20
Sammen med SINTEF og Universitetet i Tromsø utvikler Othalo en serie med bygningselement og
design basert på 100 prosent resirkulert plast. Gründeren i Othalo er Frank Cato Lahti fra Vardø, som i
partnerskap med UN Habitat arbeider med å produsere boliger fra plastavfall som skal bidra til
bærekraftige og rimeligere hjem i utviklingsland. Mange afrikanske land sliter både med eget
plastavfall arvet søppel fra vestlige land. Othalo Plasthus kan derfor være ledd i en sirkulær økonomi
gjennom gjenbruk av plastsøppel og økt sysselsetting.

15

https://klimapartnere.no/partnere/
https://klimapartnere.avinet.no/0/nasjonal
17
https://klimapartnere.no/losninger/
18
https://apps.apple.com/ca/app/green-guide-gr%C3%B8nnere-valg/id1465320314
19
https://www.itromso.no/nyheter/2020/07/25/Ny-app-skal-hjelpe-troms%C3%B8v%C3%A6ringer-%C3%A5-blimilj%C3%B8vennlige-22325603.ece
20
https://othalo.com/
16
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Strategier, kommunikasjon og nettverk – anbefalinger
Ikke bare har den sirkulære økonomien et økonomisk og ressurspotensial, men det er minst like viktig
at den er politisk interessant og lett tilgjengelig for publikum. Offentlig sektor har en betydelig rolle
gjennom samfunnsoppdraget, og Nord-Norge konkret gjennom oppdraget med å drive det regionale
utviklingsarbeidet. Det er positivt at det allerede er flere kommuner som har laget en strategi for
grønn vekst og bærekraftig utvikling. Disse forholdene, kombinert med verktøy som innkjøp og
finansiering, er gode virkemidler for offentlig sektor, for å kreve og støtte utvikling av sirkulære
løsninger og derved stimulere markedet til å levere disse løsningene lokalt.
Det er avgjørende at det offentlige samarbeider med hverandre, og med lokalt næringsliv og
akademia, skaper en felles visjon og tar en drivende rolle mer enn bare et administrativt perspektiv.
En tydelig og godt kommunisert retning skaper forutsetninger for aktørenes egne initiativ for å
implementere sirkulær tenkning og løsninger.
En klar visjon bør defineres, og dette bør gjøres kjent for hele regionen slik at det er klare og
langsiktige mål som næringsliv og andre også kan forholde seg til. Dette igjen fører til at flere i
næringslivet kan finne det lettere å velge flere sirkulære løsninger og foreta krevende langsiktige
investeringer. Offentlig sektor bør ta en aktiv rolle i å skape en attraktiv og bærekraftig region, der
sirkulære løsninger bidrar til positive effekter for mennesker, miljø og næringsliv.
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Næringslivsutvikling og kunnskap
Case 1 Remiks Tromsø og Karlsøy kommune
Remiks er et aksjeselskap heleid av Tromsø og Karlsøy kommune. Som et avfallsselskap samler Remiks
inn, håndterer og behandler avfall i Nord-Norge. Remiks arbeider aktivt med å få ned mengden avfall,
og at det avfallet som blir samlet inn, kan igjen bli et råstoff i produksjonen av nye varer.21 Et godt
eksempel er hageavfallet som lever inn. Dette kuttes opp og brukes i ski- og turanlegg. Ikke bare er
dette lavterskel og kortreist sirkulær økonomi, men det gir også et positivt bidrag til tur- og friluftslivet
i regionen. Ifølge KS bør dette være mulig å få til for flere kommuner.22

Figur 4 Remiks avfallspyramide. Hentet fra remiks.no

Videre har Remiks skissert sju nye steg for klima og miljø i regionen, blant annet «Mer ombruk –
mindre avfall». Figur 2 viser Avfallspyramiden som beskriver steg for steg hvordan mengden avfall kan
reduseres, samt hvordan råstoffet kan gjenbrukes som ressurs. Les mer om Remiks´ 7 steg for framtida
på https://www.remiks.no/7-steg-for-framtida/.

21
22

https://www.remiks.no/samfunnsoppdrag/hva-blir-avfallet-til/
https://www.ks.no/contentassets/e29757ddf51a4cc7a9204a5f9bafd82e/fou-prosjekt-174032-sluttrapport.pdf
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Case 2: SJY Seaweed – tang- og taredyrking på Helgelandskysten
På Indre Kvarøy, en øy i Lurøy kommune, på Helgelandskysten finner vi SJY Seaweed23 som dyrker tang
og tare. Tang og tare tar opp CO2 og bidrar dermed til å motvirke klimaendringer og havforsuring.
Potensialet for tang- og tareproduksjon er ifølge SINTEF stor. I utredningen «Verdiskapning basert på
produktive hav i 2050» anslår SINTEF at vi innen år 2050 kan produsere 20 millioner tonn tang og tare,
til en verdi av 40 milliarder kroner.24
På Kvarøy ligger også Kvarøy Fiskeoppdrett som årlig produserer rundt 7.5 tusen tonn sløyd laks og er
en hjørnestensbedrift i kommunen med 28 ansatte. For Sjy Seaweed har samlokasjon med
lakseoppdretteren vært en fordel.
– Vi er veldig glade for å ha lakseoppdrett i nærheten som vi kan gjøre oss nytte av. Der er sirkulær
økonomi i sin reneste form, sier Gründer Leonore Olsen til NRK25.

Figur 5 Sjy Seaweed produkter. Foto: Janita Zenteno

23

https://www.sjyseaweed.no/
https://www.sintef.no/globalassets/upload/fiskeri_og_havbruk/publikasjoner/verdiskaping-basert-paproduktive-hav-i-2050.pdf
25
https://www.nrk.no/nordland/sjy-seaweed-lagar-berekraftig-vegansk-snacks-av-tang_-grunder-leonore-olsenvil-redde-klima-1.15440338
24

www.grudeproject.eu

Leonore startet Sjy Seaweed, som er finansiert ytterligere av Lurøy kommune, Siva og Innovasjon
Norge. I tillegg til nettbutikk kan man finne produktene til Sjy på flere utsalgssteder i Nord-Norge,
samt enkelte Jokerbutikker. Ambisjonene er å nå ut til markedet i USA, et av Kvarøy Fiskeoppdretts
største markeder.
Ifølge SINTEF kan tang- og tareproduksjon på sikt bli større enn olja.26 Samtidig møter produksjonen på
flaskehalser. Ifølge Sjømatloven karakteriseres ikke tang og tare som sjømat, og utelukkes dermed fra
Sjømatrådets markedsarbeid. Samarbeid og bedre dialog mellom sjømatnæringen, tang- og
tareprodusenter og staten, herunder Næring- og fiskeridepartementet, vil være viktig i tiden fremover.
I en global sammenheng kan Norge bli en betydelig taredyrker. En produksjon på 20 millioner tonn
tang og tare i 2050 tilsvarer 680.000 tonn protein, 1 milliard liter etanol eller 1 milliard kubikkmeter
biogass. Tang- og tareproduksjon kan med andre ord bli en ny klimavennlig næring for Norge.

Case 3 Båtsfjord kommune – landstrøm til fiskeflåten
Omtrent 7 prosent av klimagassutslippene fra sjøfarten skjer mens skipene ligger i ro ved kai. Landstrøm
kan derfor kutte store utslipp og er en viktig del av omstillingen i maritim næring mot et
lavutslippssamfunn. Derfor er dette et satsningsområde hos Enova, som i 2018 ga støtte til Båtsfjord
kommune til nye løsninger for fornybar kraft til fiskeflåten. Prosjektet i Båtsfjord er det så langt største
landstrømprosjektet for Enova økonomiske sett, med over 25 millioner i støtte27. Prosjektet består av
et stort anlegg for landstrøm til fiskeflåten som er forsynt med strøm fra et lokalt vindkraftanlegg. Det
er per i dag det største anlegget i Norge for landstrøm til fiskeflåten og kan betjene 44 skip samtidig.
Både utslipp av klimagasser og lokal forurensing reduseres derfor betydelig. I 2018 fikk Båtsfjord
kommune andreplassen i konkurransen Årets lokale klimatiltak28. Årets lokale klimatiltak er en
klimakonkurranse for kommunesektoren som arrangeres av KS, Kommunalbanken og Miljøstiftelsen
ZERO, der gode klimaløsninger i norske kommuner og fylkeskommuner blir fremhevet.

Figur 6 Båtsfjord Havn. Foto: Gøran Nilsen

26

https://www.sintef.no/siste-nytt/2020/-tare-kan-bli-viktig-erstatning-for-olje/
https://presse.enova.no/pressreleases/20-landstroemprosjekter-faar-enova-stoette2019649?utm_campaign=send_list
28
https://www.ks.no/regioner/ks-vest-Norge/flora-vant-prisen-for-arets-lokale-klimatiltak/
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Næringsutvikling og kunnskap – anbefalinger
Basert på eksemplene presentert i rapporten er det klart at to avgjørende faktorer for å akselerere
overgangen til en sirkulær økonomi: skape bevissthet og øke kunnskapen.

Det første trinnet bør være å skape bevissthet om sirkulære løsninger – at det er mulig. Da er det med
på å skape etterspørsel, f.eks. gjennom verktøy som offentlige anskaffelser og økonomisk støtte, noe
som også OECD anbefaler. OECD går også inn for å lage klare handlingsplaner, helst knyttet til
eksisterende planer, strategier og dokumenter, for å utnytte synergier og skape mer
grenseoverskridende samarbeid. Det er viktig å forankre nye konstellasjoner der selskaper, offentlige
aktører og forbrukere jobber i samme retning for å bygge en sirkulær fremtid.

For at tiltakene skal lykkes, er det avgjørende at selskapenes ledelse og administrerende direktør er
tydelige og aktivt støtter utviklingen av sirkulære løsninger. Det samme gjelder offentlig sektor og
politisk vilje og beslutningstaking.

Tilpasningsprosessene krever tid, ressurser og innsats fra flere aktører – men med samarbeid kan man
lykkes og skape verdi og merverdi for samfunnet og miljøet for øvrig. Derfor bør det offentlige ta på
seg rollen som tilrettelegger og skape de rette forholdene, f.eks. ved først og fremst å kartlegge hvilke
sirkulære tiltak som allerede er i gang i dag. Gjennom denne undersøkelsen kan organisasjoner
reflektere over sine egne sirkulære løsninger. Organisasjonen kan deretter sende informasjon om
hvilke effekter disse gir fra et sosialt, økonomisk og økologisk perspektiv, samt hvilke hindringer og
muligheter organisasjonen kan identifisere for implementering av sirkulære løsninger.

Med disse dataene som grunnlag vil det være lettere å både lage handlingsplaner, og sette
prioriteringer for områder eller sektorer og komme med forslag til politiske endringer som er
nødvendige for at flere kan investere i å utvikle sirkulære løsninger. Å finne ut hvilke instrumenter og
tiltak som kreves, gjør det lettere for offentlig sektor i oppstart av mer lønnsomme selskaper.

Videre er det også potensial for å koble til eksisterende strategier og mål i offentlig sektor, for å skape
læringsnettverk for økt kunnskapsspredning og samarbeid i hele regionen. Klimapartnere er et
glimrende eksempel på nettverksbygging og dialog mellom bedrifter og organisasjoner på tvers av
sektorer, og illustrerer nettopp viktigheten med samarbeid for å nå målene.
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Oppsummering anbefalinger
Det er avgjørende at offentlig sektor samarbeider mellom små kommuner og kystbyer, og skaper en
felles visjon og tar en aktiv førende rolle. En tydelig og godt kommunisert retning skaper
forutsetninger for interessentenes egne langsiktige tiltak for å implementere sirkulær tenkning og
løsninger.

Offentlig sektor bør ta en aktiv rolle i å skape en attraktiv og bærekraftig region, der sirkulære
løsninger bidrar til positive effekter for mennesker, miljø og næringsliv. En annen relevant aktivitet er
å snakke om sine ambisjoner utenfor regionen, i nasjonale og internasjonale sammenhenger, og å
markere aktørene og interessentene som allerede aktivt bidrar til en sirkulær endring i regionen.

Dette forutsetter at kunnskapen om disse organisasjonene eksisterer, og at flere får øynene opp for
allerede implementerte løsninger. En måte å ta et konkret skritt i den retningen er å kartlegge
organisasjoner på regionalt nivå, og samtidig samle informasjon fra organisasjonene om barrierer,
drivere og effekten av deres sirkulære arbeid.

Med disse dataene som grunnlag, vil det være lettere å se hvilke virkemidler offentlig sektor kan bruke
for å fremme eksisterende sirkulære løsninger, lage matchmaking, og se hvilke insentiver som trengs
for å lage flere nye sirkulære forretningsmodeller.

Å formidle resultatene og synliggjøre organisasjoner med sirkulære løsninger vil tiltrekke seg
oppmerksomhet lokalt, regionalt, men også i Norden og internasjonalt, noe som kan føre til økt
talentattraksjon og kompetanse.

Offentlig sektor bør også kartlegge strømmer av materialer, energi, vann, avfall, utslipp, etc. i
geografisk avgrensede områder eller på tvers av sektorer, for å skape en oversiktlig database. Det kan
vise hvor det er de største utfordringene f.eks. knyttet til utslipp av karbondioksid, eller ubrukte
avfallsstrømmer som i dag forbrennes. På denne måten kan man se nærmere på forskjellige sektorer
og deres forbruk, og deretter i neste trinn se på potensial og muligheter, både innenfor sektorer, og på
tvers av sektorgrenser for å lukke sykluser, som f.eks. redusere matsvinn i næringskjeden.

Regjeringens ambisjon er at Norge skal være ett foregangsland for en grønn, sirkulær økonomi som
utnytter ressursene bedre. Det er essensielt med et godt og velfungerende sektorovergripende
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samarbeid. Selv om kommunene og fylkeskommunene er godt i gang med å utvikle
sirkulærøkonomien, er det fortsatt mye arbeid som gjenstår.

Sterke insentiver og regelendringer kan skape store endringer for kommuner, f.eks. kostnadene ved
utslipp av karbondioksid, stopp av dieselsubsidier, endring av avgifter på nytt materiale og arbeid, etc.
som diskuteres mer og mer. En god start er å sette seg inn i regjeringens nyeste strategi for sirkulær
økonomi: Nasjonal strategi for ein grøn, sirkulær økonomi29.

29

https://www.regjeringen.no/contentassets/f6c799ac7c474e5b8f561d1e72d474da/t-1573n.pdf

