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Sammendrag 

På bakgrunn av felles ambisjoner om å bidra til å redusere klimagassutslipp forbundet med privat forbruk i 

kommunene har Asker og Bærum kommuner gått sammen om å utforske mulige løsninger for en arena for 

bærekraftig forbruk. Det er ønskelig å undersøke hvordan et samspill mellom kommune, næringsliv og 

frivilligheten kan fungere, samt hvilke roller kommunen kan ta i en slik arena. Prosjektet er finansiert av 

Klimasatsmidler fra Miljødirektoratet. 

Gjennom innhenting av markedsinnsikt, dialog med norske og internasjonale kommunale ombrukskonsepter, samt 

uforpliktende dialog med lokale nærings- og eiendomsaktører, er det identifisert et stort mulighetsrom for Asker 

og Bærum kommuner i å bruke sitt virkemiddelapparat for å drive frem mer sirkulære handelsløsninger. Konseptet 

som foreslås å utforske videre er en felles arena for bærekraftig forbruk kalt OMigjen, med fire 

hovedkonseptuttak/-løsninger:

1. OMigjen Galleriet – Et fullsirkulært senter med ombruksprodukter og –tjenester, samt mottak og sortering

2. OMigjen Pop-up – Et dynamisk konsept med satellitter på eksisterende handelssentrum

3. OMigjen Fabrikken – Inkubator for ombruksgründere

4. OMigjen Kartet – Digital plattform og insentivprogram for ombruk i kommunene

Sammen kan disse fire konseptløsningene øke ombruket av kommunalt innsamlede varer og nå ut til nye 

målgrupper. Det er et ønske hos kommunene at konseptene kan drives med høy grad av involvering av 

næringslivet og på kommersielle vilkår. Sentrale faktorer for å sikre bærekraftig økonomisk drift av konseptene er 

lokasjon, leiepris og grad av involvering av næringsaktører i drift og finansiering. Uforpliktende næringsdialog 

indikerer at det kan være interesse hos varehandel- og eiendomsaktører til å delta i en slik arena, men dette må 

bekreftes gjennom videre dialogmøter og påfølgende mer forpliktende samarbeid. 

For å redusere kommunenes risiko forbundet med etableringen av en slik arena anbefales det å gjennomføre flere 

piloter sammen med næringslivet i et 2-års prosjektløp. Målet vil være å videre validere hypoteser knyttet til 

holdnings- og handlingsendring hos forbrukerne, samt investeringsviljen hos næringslivet. 

Illustrasjon: ReSirkula, Hamar
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B.3 Markedsinnsikt i eksisterende arenaer for bærekraftig forbruk 

Vedlegg C – Innsikt fra dialogmøter om arenaer for bærekraftig forbruk 

C.1 Innsikt fra dialog med næringslivet 
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C.3 Innsikt fra dialog med eiendomsaktører
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1 Bakgrunn for mulighetsstudien og oppsummering av innsikt

Asker og Bærum kommuner har gått sammen og samarbeidet om utvikling av et 

kunnskapsgrunnlag for etablering av en arena for bærekraftig forbruk. Begge kommunene har 

allerede etablerte kommunale ombruksinitiativer, men har et større mål om å legge til rette for, 

og bidra til, å utvikle en kortreist sirkulær økonomi i kommunene. For å nå ut til en bredere 

målgruppe og øke ombruk i kommunene ønsker Asker og Bærum å se på nye 

ombrukskonsepter. Kommunene ble tildelt prosjektmidler fra Miljødirektoratets støtteordning 

Klimasats for å gjennomføre en mulighetsstudie, med hensikt om å utforske ulike 

løsningsalternativer for en slik arena for bærekraftig forbruk. Mulighetsstudien er utviklet i 

samarbeid med konsulentselskapet Sprint Consulting og presenteres med ulike alternativer og 

forslag til videre arbeid.

Det er et felles mål for kommunene å legge til rette for mer bærekraftige lokalsamfunn. Dette 

innebærer å stimulere utvikling av både tilbud og etterspørsel av bærekraftige 

forbruksalternativer. Kommunene har mulighet til å ta en ledende nasjonal rolle innenfor sirkulær 

økonomi, og kan benytte en rekke virkemidler for å konkretisere muligheter og utvikle konkrete 

tilbud.

Rapporten gir kommunene en strategisk overbygning for etablering av arenaer som støtter 

sirkulær økonomi. Alternativene beskrevet viser handlingsrommet. Presentasjon av konseptene er 

relevant for begge kommuner, som også i fortsettelsen ser for seg å samarbeide for å nå ut til 

nye målgrupper med bærekraftige forbruksalternativer som bruktkjøp, leie og reparasjon 

gjennom både holdnings- og handlingsendring.

Illustrasjon: Dagens ombruksinitiativer i Asker kommune
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1 Bakgrunn for mulighetsstudien og oppsummering av innsikt

En arena for bærekraftig forbruk skal bidra til å nå kommunenes klimamål samtidig som den skal skape verdi for 

innbyggere, lokalt næringsliv, og frivillighet. I vurderingen av ulike konsepter har prosjektgruppen sett på hvordan 

løsningene svarer ut sentrale målsetninger kommunen har satt som premiss for en slik arena. 

Målsetninger for en arena for bærekraftig forbruk: 

▪ Forbruksreduksjon. Konseptet bør bidra til å endre holdninger og rekruttere nye målgrupper til mer 

bærekraftige forbruksalternativer (bruktkjøp, leie, dele, låne og reparere). Det er ønskelig at konseptet engasjerer 

en bred innbyggermålgruppe og gjør det enkelt å velge bærekraftig.

▪ Avfallsreduksjon. Konseptet bør bidra til å øke ombruk av varer som samles inn på kommunale 

gjenvinningsstasjoner. 

▪ Grønn næringsutvikling. Konseptet bør bidra til grønn omstilling av lokalt næringsliv og økt 

sysselsetning. Kommunene ønsker å ha en samskapende rolle, der de utvikler konseptet sammen med 

innbyggere, næringsliv og frivilligheten.

▪ Sosial bærekraft. Konseptet bør bidra til sosial bærekraft i kommunene, eksempelvis gjennom å tilrettelegge for 

frivilligheten og arbeidstreningstiltak. Videre er det ønskelig å bidra til aktivitetstilbud for ulike aktører, og tilby 

gode tjenester og tilbud til innbyggere.

▪ Kommunalt investeringsbehov: Konseptene vil kreve ulik grad av investeringskostnad ved oppstart fra et 

kommunalt perspektiv. Kostnaden vil kunne reduseres ved samarbeid med næringsaktører.

▪ Potensiale for kommersiell drift Det er ønskelig at konseptet skal kunne drives økonomisk bærekraftig etter 

kommersielle vilkår, der driften ikke bør være avhengig av vedvarende kommunal støtte. 

Kommunene ønsker å skape en arena for 

bærekraftig forbruk i Asker og Bærum 



En sirkulær økonomi krever at vi går bort fra dagens bruk-og-kast-

system

1 Bakgrunn for mulighetsstudien og oppsummering av innsikt

Fra avfall til ressurs. Avfall har tidligere vært sett på som et problem, noe 

negativt som har påført samfunnet kostnader. I en sirkulær økonomi er avfall 

en ressurs som lever videre, og der kommunale gjenvinningsstasjoner går fra 

å være endestopp til å være et midlertidig stopp før ressursene føres tilbake i 

økonomien. 

Samarbeid. I en sirkulær økonomi der ressurser skal føres tilbake i verdikjeden 

vil samarbeid i verdikjeden bli sentralt. Kommunen vil gjennom samarbeid 

med produsenter, varehandelsaktører, tjenesteaktører, og frivillig sektor kunne 

sikre at ressurser holdes i verdikjeden så lenge som mulig, med så høy verdi 

som mulig. 

Avfallsforebygging og ombruk blir en større prioritet. Avfallsforebygging og 

ombruk (som ligger øverst i avfallshierarkiet) handler om å hindre at det 

oppstår avfall. Dette oppnås gjennom sirkulært design og produksjon, og å 

øke levetiden og brukstiden til produkter gjennom reparasjon, leie, deling og 

bruktsalg. Denne delen av avfallshierarkiet får en stadig større rolle i EUs 

rammevilkår for en sirkulær økonomi. 

KS Sirkulær økonomi og avfallspolitikk (her); Regjeringen, Nasjonal avfallsstrategi (2013) (her)

Høyverdig 

bruk

Lavverdig 

bruk

Avfallsforebygging

Ombruk

Material

gjenvinning

Energi-
utnyttelse

Deponi

AVFALLSPYRAMIDEN

Redusere ressursbruk og avfall

Lage nytt av brukt

Bruke ressurser om igjen

Brenne for å lage strøm og varme

Legge på avfallsdeponi

https://www.ks.no/fagomrader/samfunnsutvikling/miljo/sirkular-okonomi-og-avfallspolitikk/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/t-1531-fra-avfall-til-ressurs/id733163/


Varehandelen utfordres av digitalisering og økt fokus på bærekraft, 

og kjøpesentrene må omstille seg til morgendagens handel

1 Bakgrunn for mulighetsstudien og oppsummering av innsikt

Veksten i nettbutikker er større enn veksten i fysiske butikker. Netthandel er 

ansvarlig for omtrent halvparten av reduksjonen i markedsandeler som 

norske fysiske varehandelsaktører opplever. 

Virke Handelsrapporten 2019-2020; Deloitte Norwegian Shopping Center Survey 2019 (her) 

Spørsmålet om hva konsumentene ønsker seg mer av på kjøpesentrene viser en trend mot mer tjenestebaserte tilbud

(Illustrasjon: Deloittes kjøpesenterundersøkelse 2019)

Et økt fokus på bærekraft preger forbrukernes handlevaner. Synlige trender 

inkluderer blant annet at konsumenter ønsker å redusere forbruk og eie 

mindre, et økt fokus på gjenbruk og bruktkjøp, et større behov for det enkle 

gjennom oversiktlige butikker med færre valg, og tanker om at bærekraft er 

en selvfølge hvor handelsbedrifter forventes å bidra. Videre bruker 

befolkningen en stadig større andel av disponibel inntekt på tjenestehandel, 

og andelen som brukes på varehandel har gått ned.

Fremtidens kjøpesenter er preget av mulighetene som ligger i å skape gode 

opplevelser hvor fysisk og digital handel kombineres. Dette skjer gjennom å 

tenke nytt rundt tjeneste- og servicetilbud og opplevelser på senteret, 

introdusere nye butikkonsepter, og etablere nye og innovative 

forretningsmodeller. 

https://www2.deloitte.com/no/no/pages/consumer-business/articles/norwegian-shopping-center-survey.html


Varehandelen utforsker sirkulære forretningsmodeller i arbeidet med 

å gjøre bransjen mer bærekraftig

1 Bakgrunn for mulighetsstudien og oppsummering av innsikt

Bruktsalg, dele, leie og reparere er nye bærekraftige forretningsmodeller som blir 

utforsket av både store og små varehandelsaktører, og som er forventet å vokse 

kraftig de neste årene. Markedet for bruktsalg er forventet å vokse 5 ganger over 

de neste 5 årene, ifølge ThreadUp. 

En sirkulær varehandel presses frem av reguleringer fra nasjonale og 

internasjonale myndigheter. EU la frem sin handlingsplan for å fremme en sirkulær 

økonomi og bærekraftig produksjon og forbruk i 2020, som en del av EU Green 

Deal. Herunder ligger føringer som utvidet produsentansvar og «right to repair». 

Den norske regjeringen lanserer sin strategi for sirkulær økonomi våren 2021. 

Etablerte varehandelsaktører har begynt omstillingen til en bærekraftig 

varehandel. Eksempler på dette er IKEA som utforsker bruktsalg for møbler og 

interiør, Bergans og FJONG som utforsker abonnementsmodeller for klær og 

friluftsutstyr, og Maxbo og Clas Olson som tilbyr leie av verktøy. 

ThreadUp (her)

IKEA er en næringsaktør som satser stort på sirkulærøkonomien. De har en rekke sirkulære 

initiativer som bruktsalg og reparasjon og har satt mål om å bli et «100% sirkulært» selskap 

innen 2030 (foto: IKEA) 

Avdeling for bruktsalg i flaggskipbutikken til Bergans i Oslo (foto: Bergans) 

https://www.thredup.com/resale/


Bærekraftig forbruk vokser gjennom digitale plattformer som Tise og 

Finn.no, men også gjennom aktørers egne nettbutikker 

1 Bakgrunn for mulighetsstudien og oppsummering av innsikt

Eksisterende ombruksaktører bruker digitale plattformer Tise og Finn.no for å nå 

ut til større målgrupper med bedriftskontoer, samt på aktørenes egne nettsider. 

Ombrukaktører når ut til bredere målgrupper og tilbyr en enklere 

handelsopplevelse ved at kunder får tilgang til vareutvalg og informasjon om 

produktene digitalt. Eksempelvis er Fretex og Norsk Ombruk både etablert på 

egne nettsider, men også på digitale plattformer som Tise og Finn. 

Fretex benytter både Tise og egen nettbutikk for salg av sine varer. 

Norsk Ombruk selger sine varer på Finn og ved egen nettbutikk, og Maxbo sørger for 

enkel leie av verktøy ved egne nettsider. 

Digitale plattformer for bærekraftig forbruk opplever en kraftig vekst. Tise, 

Shpock, Letgo og Finn.no Torget er digitale plattformer for kjøp og salg av 

ombruksvarer i hovedsak mellom forbrukere, men man ser at bedrifter også i 

økende grad benytter kanalene. Tise har i dag over 900 000 brukere, og Finn.no

har over 1.000.000 søk per dag på Torget. 

En digital tilstedeværelse vil være sentralt for aktører som etablerer seg på en 

arena for bærekraftig forbruk. Dette kan være gjennom eksisterende plattformer 

eller gjennom en egen nettside. En fysisk arena for bærekraftig forbruk må kunne 

tilby kundeopplevelser som gjør handelen til en opplevelse man ikke får digitalt. 

Tise (her); Finn.no Bruktmarkedsrapport 2019 (her)

https://finansavisen.no/lordag/gruenderintervjuet/2020/02/01/7492817/900.000-har-latt-seg-tise-av-gjenbruksappen
https://bruktmarkedsrapporten.finn.no/


Offentlige, private og frivillige aktører er i gang med å skape fysiske 

arenaer for bærekraftig forbruk

1 Bakgrunn for mulighetsstudien og oppsummering av innsikt

ReSirkula på Hamar, svenske ReTuna, og tyske NochMall er eksempler på 

kommunalt drevne ombrukskjøpesentere, der næringsliv, frivillige og lokale 

konsepter leier butikklokaler av kommunen. 

Vollebekk fabrikker i Oslo er et samarbeidsprosjekt mellom OBOS, Aspelin 

Ramm, Pådriv og Bydel Bjerke. Fabrikken legger til rette for utvikling og 

inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon og grønn produksjon. 

Et annet privat-offentlig samarbeidsinitiativ knyttet til grønn 

næringsutvikling er Høbben i Kristiansand. Der gjennomførte kommunen 

en konkurranse for å finne den beste aktøren til å utvikle og drive et 

regionalt senter for bærekraft og grønn innovasjon med kommunal støtte. 

Arbeidsinkluderingsbedriften FREM har gått sammen med Kirkens 

Bymisjon og Nordvikgruppen om å skape et bærekraftig handelstilbud 

på Bodø kjøpesenter kalt Egna.

Selfridges department store i UK og private aktører som GoGood i Oslo 

utforsker fremtidens bærekraftige handelstilbud gjennom å tilby bruktsalg, 

reparasjon, og leie i eksisterende kjøpesenter eller handelssentrum. 

Vi ser ulike samarbeidsformer nasjonalt og internasjonalt for å skape arenaer for bærekraftig forbruk, der kommuner er involvert i ulik grad

ReSirkula (her), Retuna (her), NochMall (her), Vollebekk Fabrikker (her), Høbben (her og her), Egna (her og her), Selfridges (her), GoGood (her)

https://www.resirkula.no/
https://www.nochmall.de/
https://vollebekkfabrikker.no/
https://www.kristiansand.kommune.no/barekraftsenter
https://www.kristiansand-chamber.no/aktuelt/hun-skal-drive-det-nye-baerekraftsenteret/
https://frembodo.no/gladsaker/skal-gjore-bodo-til-gjenbruksbyen/
https://bodonu.no/respons/skaper-kjopesenter-for-vaerekraft/04.12-04:00
https://www.selfridges.com/GB/en/features/project-earth/the-future-of-project-earth/
https://www.gogood.no/nyheter/stor-interesse-for-morgendagens-ombruksbutikk


Gjennom uforpliktende dialog med næringsliv, ombruk- og eiendomsaktører har 

vi identifisert store muligheter for samskapning om et konsept i Asker og Bærum 

1 Bakgrunn for mulighetsstudien og oppsummering av innsikt

Næringsaktører som har gitt innspill til prosjektgruppen i mulighetsstudien

Næringslivsaktørene indikerer interesse for å samarbeide med kommunen 

om utviklingen av en arena for bærekraftig forbruk. Dette gjelder både 

mindre ombruksaktører og større varehandelsaktører i kommunene.

Intervjuene avdekker at næringsaktører med ulik størrelse, ulike 

varekategorier, og ulike målgrupper ser ulike verdiforslag som attraktive. 

Samtidig trekker samtlige aktører frem at det vil være sentralt at en arena har 

en tydelig visjon knyttet til holdningsendring, og at arenaen er lokalisert tett 

på eksisterende handelstilbud for å treffe en bred målgruppe. 

Lokale eiendomsaktører ønsker i økende grad å tilby flere bærekraftige varer 

og tjenester i sine næringslokaler, og er åpne for å teste og pilotere 

bærekraftige handelskonsepter og tjenester i samarbeid med kommunene. 

Næringslivsaktørene etterspør åpenhet om potensiale for tilgang til 

kommunale materialstrømmer, og en bredere bruk av virkemiddelapparatet 

for å tilrettelegge for at eksisterende ombruksaktiviteter blir lønnsomme.



Innsiktsgrunnlaget indikerer at kommunene kan ta ulike roller i utviklingen av en 

arena for bærekraftig forbruk. En helhetlig tilnærming til å utforske 

mulighetsrommet anbefales. 

1 Bakgrunn for mulighetsstudien og oppsummering av innsikt

Asker og Bærum kommuner ønsker å ta ulike roller i utviklingen av en arena for 

bærekraftig forbruk. Asker uttrykker et ønske om en mer operasjonell rolle i 

forlengelse av dagens kommunale ombruksinitiativer, mens Bærum ønsker å ta en 

mer strategisk rolle der næringslivet og frivillighet er ansvarlig for driften av 

konseptet. Konseptet som skisseres har derfor flere uttak som kan gjennomføres i 

begge eller i én av kommunene. 

Overgangen til en sirkulær økonomi krever nye handlingsmønstre fra næringsliv, 

innbyggere og kommunen. Dette vil betinge nye innovative løsninger der 

kommunen vil spille en viktig rolle i tiden fremover. En utforskende tilnærming av 

et bredt mulighetsrom og ulike konsepter vil kunne gjøre det mulig å finne 

attraktive løsninger og partnerskap tilpasset lokale forhold i Asker og Bærum 

kommuner. 

Næringslivet i kommunene er i gang med å utforske sirkulære 

forretningsmodeller. Her kan kommunen spille en sentral rolle for å fremme disse 

med et bredt bruk av virkemidler. 

Konseptene som foreslås åpner for både operasjonelle (kommunal plattform) og 

strategiske roller for kommunen i utviklingen av arenaer for bærekraftig forbruk
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2

Konseptbeskrivelse
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2 Konseptbeskrivelse – OMigjen

• Et handelstilbud som gjør bærekraftige forbruksalternativer lett 

tilgjengelig og attraktivt for de fleste Askerbøringer og Bæringer, 

og fører til både holdning- og handlingsendring. Arenaen blir et 

sted for folk å møtes og bli inspirert til mer bærekraftig forbruk. 

• Senteret utvikles og driftes i tett samarbeid med næringslivet og 

bidrar til å gjøre det mer attraktivt og lønnsomt å satse på 

bærekraftig varehandel for lokalt næringsliv i Asker og Bærum.

• Gjennom kommunal involvering får sosial bærekraft en sentral 

plass i konseptet, med muligheter for arbeidstrening og 

involvering av frivilligheten.

Illustrasjon: Selfridges «Project Earth», London

Vår visjon:

OMigjen - Fremtidens bærekraftige handelstilbud i Asker og Bærum



OMigjen
En arena for bærekraftig forbruk 

i Asker og Bærum

Arbeidstrening og 
arbeidsinkludering

Digital plattform og 
tilstedeværelse

Varemottak, 
verksted og lager

Arrangementer og workshops 
for inspirasjon og læring

Bærekraftige 
handleopplevelser

Bruktsalg, leie og deling

Støtte og 
inkubasjon til

grønne gründere

Reparasjon 
og redesign



OMigjen er inspirert av konseptet Re-Use Berlin
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2 Konseptbeskrivelse – OMigjen

OMigjen er en arena for bærekraftig handel i tett samarbeid 

med næringslivet der kommunen kan ta ulike roller i ulike 

konsepter. En slik tilnærming ligner på Berlin sin ombruksstrategi 

og konseptet «Re-Use Berlin», der kommunen har tatt en 

utforskende rolle i å prøve ut ulike konsepter som kan bidra til 

forbruks- og avfallsreduksjon. 

En slik tilnærming gir mulighet til å finne den beste økonomiske 

og bærekraftige forretningsmodellen. Ved å teste konseptene i 

liten skala før de skaleres opp kan kommunen raskt tilby 

løsninger og lære, samtidig som den økonomiske risikoen 

reduseres. 

Under paraplykonseptet «Re-Use Berlin» ligger blant annet konseptene B-Wahrenhaus (retailkonsept i eksisterende kjøpesenter, bilder øverst), 

NochMall (ombrukskjøpesenter, venstre bilde nede) og ReMap (kart over ombruksinitiativer, høyre bilde nede). Illustrasjon: Re-Use Berlin
Re-Use Berlin (her)

https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfall/re-use/


OMigjen har flere mulige konseptuttak, som sammen når 

kommunenes målsetninger for et sirkulært senter

17

K
o
m

m
u
n
e
n
 t

ilb
yr

 b
u
ti
kk

lo
ka

le
r 

ti
l 

o
m

b
ru

ks
a
kt

ø
re

r

A
n
d
re

 k
o
m

m
u
n
a
le

 v
ir

ke
m

id
le

r 

fo
r 

ø
kt

 o
m

b
ru

k

Konseptuttak 1:

«OMigjen

Galleriet»

Konseptuttak 2:

«OMigjen

Pop-up»

Konseptuttak 4:

«OMigjen

Kartet»

Gjennom «OMigjen Galleriet» og «OMigjen Pop-up» kan kommunen i 

samarbeid med næringslivet og eiendomsaktører tilby fysiske 

handelslokaler til næringsaktører som satser på sirkulære løsninger. 

«OMigjen Galleriet» er et permanent lokale med mottak og sortering der 

innbyggere kan levere inn brukte varer, mens «OMigjen Pop-up» benytter 

ledige handelslokaler i eksisterende kjøpesentre og handelssentrum for å 

gjøre ombruk tilgjengelig flere steder (satelitter).

«OMigjen Kartet» er den digitale plattformen som informerer 

innbyggerne om, og insentiver til, å benytte seg av kommunale, private 

og frivillige ombruksinitiativer i kommunene. «OMigjen Fabrikken» tilbyr 

oppstartshjelp, produksjons- og kontorlokaler, og en formidlingsarena for 

ombruksgründere som kan skape nye verdier av kommunens innsamlede 

ressurser. 

Permanent og sentralisert lokasjon Fleksibel og desentralisert lokasjon

2 Konseptbeskrivelse – OMigjen

Konseptuttak 3:

«OMigjen

Fabrikken»



2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 1 
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Illustrasjon: ReTuna Återbruksgaleria, Sverige

Konseptuttak 1: «OMigjen Galleriet»
Inspirasjon: ReTuna (Sverige), NochMall (Berlin) og ReSirkula (Hamar)

SOSIAL BÆREKRAFT 

Kommunen tilbyr funksjoner som lagermottak og sortering som gir gode muligheter for sysselsetting og 

arbeidstrening. Kommunen gjør det mulig for sosiale og grønne entreprenører og frivilligheten å få plass 

på senteret. Senteret tilbyr gode og rimelige tjenester. 

ET FULLSIRKULÆRT KJØPESENTER

Senteret tilbyr innbyggerne et bærekraftig kjøpesenteralternativ. Senteret har mottak og sortering av 

ombruksvarer som redesignes, repareres og selges på samme sted. Innbyggere kan gi sine gamle ting et 

nytt liv og handle det de trenger på en mer bærekraftig måte. Senteret består av attraktive tilbud med 

fokus på butikk-konsepter og tjenester som kan trekke nye målgrupper. 

OPPLEVELSER OG AKTIVITETER I FOKUS

Senteret vil ha fokus på servicetilbud som restaurant og kafé, arrangementer, kurs og annen bærekraftig 

inspirasjon. Her kan innbyggerne bli inspirert, og lære å reparere, redesigne og ta vare på tingene sine. 
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OMigjen Galleriet tilbyr varer i alle kategorier og gir innbyggerne 

muligheten til enkelt å kjøpe brukt, leie, dele og reparere. 

Illustrasjon: ReTuna, Sverige (foto: Lotta Silfverbrand i extrakt.se) 
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Hos OMigjen Galleriet kan innbyggere levere inn ombruksvarer 

til en mini-gjenvinningsstasjon med mottak og lager 

Illustrasjon: ReTuna, Sverige
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Aktører fra frivilligheten, kommunen og 

næringslivet får tilgang til materialstrømmer, 

verksted og leie av butikklokaler.

Illustrasjon: NochMall, Berlin (foto: Jacobia Dahm) 
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OMigjen Galleriet tilbyr store fellesarealer, serveringstilbud og 

arrangementer som kurs og workshops som gjør senteret til en 

attraktiv lokal møteplass
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OMigjen Galleriet skaper arbeidsplasser for 

arbeidstrening og inkludering
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MOTTAK

OMigjen Galleriet 

Dette er en fullsirkulær 

opplevelse! Jeg leverer sofaen 

og tar med meg «ny» sykkel. 

Dette er noe helt annet enn et 

tradisjonelt kjøpesenter! Endelig 

et bærekraftig alternativ!

Varer

Inkluderer store og 

små varer

Infrastruktur

Arbeids-

trening

Redesign Brukt salg 

Varemottak Sortering

Reparasjon

Tjenestetilbud

KAFÈ

Sosialt 

samvær

Kunnskaps-

formidling

Leie og 

dele

Lagring

Produksjons

-lokaler

OMigjen Marked

Jeg har endelig lært å reparere 

mine egne klær! 

2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 1 

Konseptuttak 1: OMigjen Galleriet



2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 1 

Konsept 1 er en permanent fysisk gjenbruksarena som kan 

beskrives som et «ombrukskjøpesenter». Konseptet tilbyr en 

permanent og samlokalisert ombruksarena for kommunale, 

private og frivillige ombruksinitiativer og drives av kommunen. 

Senteret vil fremleie lokaler til næringslivet og andre initiativer, der 

kommunen tilbyr mottak, sortering og lagerfasiliteter for 

ombruksvarer som blir levert inn av innbyggere, som et alternativ 

til innlevering på gjenvinningsstasjon. 

Beskrivelse av konsept

Kommunens rolle: Operativ drift av senteret og fellestjenester som 

mottak og sortering og lager, samt kommunikasjon og 

markedsføring. 

Næringsinvolvering: For å drive butikkene effektivt og med et godt 

produkt- og tjenestetilbud som kan skape holdningsendring 

trenger man næringsaktører som ser potensiale i ombruk. Det er 

også ønskelig å få med større aktører som både kan delfinansiere 

og utvikle konseptet sammen med kommunen, og trekke kunder 

og andre næringsaktører til senteret (eks. IKEA og ReTuna). 

Målgruppe: 

▪ Innbyggere: Den bærekraftsinteresserte, lavinntektsfamilier 

og nye målgrupper som ikke handler brukt i dag

▪ Næringsliv: Sosiale entreprenører og grønne gründere, 

mindre ombruksaktører og større varehandelsaktører som 

ønsker å teste sirkulære forretningsmodeller

Typer varer/tjenester:

▪ Bruktbutikker, reparasjonstjenester, utleie, pickup for 

delingstjenester, matbutikker, restaurant/kafé, 

arrangementslokaler

▪ Små og store varer: Klær og sko, interiør og hjem, møbler, 

byggevarer, elektronikk, hvitevarer, sport og fritid. 

Infrastrukturbehov:

▪ Butikk- og felleslokaler 

▪ Mottak, sortering og lager

▪ Verksted og produksjonslokaler 

▪ Transport av varer fra gjenvinningsstasjon til senter og fra 

senter til gjenvinningsstasjon. 

Lokasjon: 

▪ Estimert arealbehov basert på lignende konsepter er 

ca. 4 000 kvm 

▪ Mulighet for kollektivtilbud og større varebiler

Sosial bærekraft og frivillighet:

▪ Mottak og sorteringsfunksjon kan brukes til 

arbeidstreningsarena. Kommunale ombruksinitiativer og 

frivillighet kan få plass på senteret, der kommunen kan 

skalere dette opp til ønsket nivå. 

▪ Senteret kan tilby lokaliteter og oppgaver til frivilligheten, 

som for eksempel håndtering av et utsalgssted utenfor 

senteret, «OMigjen Marked». 

Inntekter:

▪ Fremleie av lokaler til næringslivsaktører. Må regne med å 

subsidiere/inntektsprøve husleie for aktører i oppstartsfasen 

av senteret, og videre også for å kunne inkludere gründere 

og mindre aktører. Kan være mulig å få finansieringsstøtte fra 

større varehandelsaktører og eiendomsaktører.

▪ Utleie av arrangementslokaler, verksted og fellesarealet. 

Kostnader og kommunalt investeringsbehov:

▪ Høyt kommunalt investeringsbehov ved operasjonell rolle

▪ Kostnader lokale: Husleie, felleskostnader (drift, service på 

tekniske anlegg, kommunale avgifter, renhold og vaktmester, 

med mer), leietakertilpasning til aktører på senteret og til 

mottak og sortering, driftskostnader lokale (renhold, vakt, lys 

og varme, med mer)

▪ Senteradministrasjon: Forvaltning av leieavtaler, 

konseptutvikling, markedsførings og kommunikasjon, utleie 

av lokaler 

▪ Drift av transport av varer t/r gjenvinningsstasjon og 

eventuelt til innbyggere

▪ Drift av mini-gjenvinningsstasjon, mottak og lager
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Konseptuttak 1: OMigjen Galleriet
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Investeringskostnaden og mulighet for kommersiell drift i konsept 1 er avhengig av i hvilken grad næringsliv og eiendomsaktører er involvert. For å 

eksemplifisere mulige inntekts- og kostnadspunkter er offentlig tilgjengelig informasjon om lignende kommunale konsepter presentert under. 

2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 1 

Inntekter Kostnader

ReSirkula ReTuna ReSirkula ReTuna

Leie Subsidiert leie for lager, butikk og 

verksted. Leie gjennom 

opptrappingsmodell: Leien økes årlig 

og starter på 500 kr/år/kvm for år 1 

og slutter på 1200 kr/år/kvm for år 3. 

Målsetningen er at ReSirkula på sikt 

skal kunne dekke kostnader gjennom 

økt leie og betaling for fasiliteter uten 

kommunal subsidiering. 

Leieinntekter avhenger av leienivå og av 

antallet leietakere, og «eieren forventes å 

dekke eventuelle driftsunderskudd 

gjennom reduserte avkastningskrav eller 

annet». 

Investering Inngikk som del av byggingen av en 

ny kretsløpspark, hvor den totale 

investeringskostnaden var 160 

millioner kroner. 

Gjenvinningsstasjonen og 

ombrukssenteret var en total investering 

på cirka 80 millioner SEK, hvorav cirka 40 

millioner gikk til etableringen av 

ombruksenteret ReTuna. 

Omsetning I løpet av det første halvåret, siden 

åpningen i midten av juni 2020, har 

omsetningen vært på 2,3 millioner 

(eks mva.).

Resultatet i henholdsvis 2016, 2017 og 

2018 var 482, -619 og 372 000 SEK. I 2017 

og 2018 fikk ikke ReTuna bidrag fra 

kommunen. ReTuna har en årlig 

omsetning på 20 millioner SEK. 

Lønn Kommunen lønner to fulltidsansatte, 

en senterleder og en arbeidsleder. 

Resten av de ansatte er enten 

selvstendige (8 stykker), eller lønnet 

gjennom arbeidsinkluderings-

bedriften MjøsAnker (12 stykker). 

ReTuna har generert 50 nye 

arbeidsplasser. 

Annet Inntekt fra å ta ut kobber i elektriske 

kabler og selge dette videre. 

Inntekter fra studiebesøk: 995 SEK eks. 

mva. per time for digitale besøk og 1995 

SEK eks. mva. per gruppe på maks. fire 

personer for 1,5 times omvisning. 

Utfordrende for konseptene å få 

tilstrekkelig inntekt. Krever mye manuell 

jobb og begrensede muligheter for 

ansettelser. 

Kommunal 

støtte

- Investeringskostnaden ble dekket av 

kommunen direkte (5 millioner SEK) og av 

det kommunaleide energi- og 

miljøselskapet (75 millioner SEK). 



2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 1 

Fordeler

▪ Konseptet kan bidra til store avfallsreduksjoner 

og økning i ombruksgraden til 

gjenvinningsstasjonene

▪ Kan håndtere større varekategorier som 

møbler og hvitevarer

▪ Senteret kan tilby mottak og fellesareal som 

lager, produksjonslokaler og verksted, og kan 

skalere opp sosiale og sysselsettingsinitiativer 

etter ønske og behov i kommunene

▪ Samlokalisering av ulike kommunale og 

private initiativer kan gi økt bevissthet om, og 

oppslutning rundt, kommunens tilbud 

▪ Permanent sted for kommunale initiativer og 

frivilligheten som kan bli en viktig møteplass 

der kommunale aktiviteter og frivilligheten kan 

trekkes inn i større grad 

▪ Muligheter for tett samarbeid med 

næringslivet

Ulemper

▪ Usikkerhet knyttet til om senteret kan drives 

økonomisk bærekraftig uten vedvarende 

støtte fra kommunen

▪ Krever en mer operativ rolle for kommunen 

(utenfor kommunens kjernekompetanse) 

▪ Stort investeringsbehov da konseptet krever 

mye infrastruktur, eksempelvis store lokaler 

som kan være utfordrende og dyrt å finne i 

sentrale områder/eksisterende 

handelssentrum

▪ Konseptet kan konkurrere med andre 

handelstilbud i kommunen og trekke kunder 

bort fra eksisterende handelssentrum og 

knutepunkt

▪ Ved å etablere et nytt ombrukssenter som et 

alternativ til dagens handelstilbud er det en 

risiko for at senteret ikke når ut til nye 

målgrupper (ref. erfaring fra ReTuna)

▪ Større utgifter knyttet til logistikk mellom 

senteret og gjenvinningsstasjoner for mottak, 

sortering og lager, samt for eventuelle 

henteløsninger hos innbyggere

Fremstilling av i hvilken grad vi tror konsept 1 oppfyller sentrale målsetninger kommunen har satt som premiss i etableringen av

en arena for bærekraftig forbruk

Konseptuttak 1: OMigjen Galleriet



2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 2 
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Konseptuttak 2: «OMigjen Pop-up»
Inspirasjon: B-Wahrenhaus (Berlin), Egna (Bodø) og Kollektivet (Kristiansand)

Illustrasjon: Selfridges «Project Earth», London

BÆREKRAFTIG HANDEL DER FOLK BOR

Konseptet inkluderes i eksisterende kjøpesenter, bysentrum eller nabolag med eksisterende 

trafikk der folk handler i dag. Målbildet for konseptet er at alle handelssentrum i kommunene 

skal tilby et attraktivt bærekraftig forbrukstilbud som blir tilgengelig for så mange som mulig 

(desentraliserte konseptsatellitter). 

KOMMUNEN SOM KATALYSATOR FOR GRØNN NÆRINGSOMSTILLING

Med næringslivet i forsetet skal OMigjen Pop-up bidra til å endre innbyggeres holdninger til 

bærekraftig forbruk og nå ut til nye målgrupper som ikke bruker ombruksinitiativer i dag. 

Konseptet skal vise at ombruk, leie, låne, dele og reparere kan være enda bedre enn å kjøpe 

nytt, samt gjøre det enkelt og attraktivt å velge bærekraftige alternativer. Her utforsker store 

og små næringsaktører fremtidens varehandel sammen, der kommunen tar en katalyserende 

rolle for å gjøre konseptet lønnsomt for aktørene. 

DYNAMISK FOR KOMMUNEN OG NÆRINGSLIVET

Ved at konseptet er dynamisk og kan flytte på seg etter behov reduseres risikoen for både 

kommune, og eiendoms- og næringsaktører, og det er mulig å eksempelvis benytte seg av 

tomme lokaler med lavere husleie. Pop-up-tilbud med kortere og redusert leie kan gjøre 

veien fra idé til marked kortere for sirkulære gründere. 
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OMigjen Pop-up sikrer at frivillige, næringsliv og kommunale aktører får plass 

på eksisterende handelssentrum og blir et reelt alternativ til tradisjonell handel 

for en bredere målgruppe

Illustrasjon: Selfridges, London (Bilde: Selfridges, Matt Writtle)



30Illustrasjon: Selfridges, London (Bilde: Selfridges, Matt Writtle)

Ombruksbutikker og -tjenester samles under et konsept, som utvikles i samarbeid med 

varehandel- og eiendomsaktørene med «shop-in-shop» utsalgssteder 
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OMigjen Pop-up tilbyr varer og tjenester innenfor flere kategorier med 

mindre størrelse som innbyggerne enkelt kan frakte med seg hjem uten 

behov for egen bil

Illustrasjon: NochMall, Berlin (Bilde: dittmarandfriends.com)
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Konseptet er dynamisk og kan flyttes og skaleres til flere 

handelsdestinasjoner i Asker og Bærum. Det vil kunne bidra til å øke 

attraktivitet og aktivitet i bysentrum eller utviklingsområder i kommunene

Illustrasjon: Punkt Fornebu (bilde: punktfornebu.no)
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SPORTSBUTIKK

RESTAURANT

OMigjen Pop-up
OMigjen Pop-up

TREKANTEN KJØPESENTER

Praktisk å ha tilgang til 

reparasjonstjenester der 

jeg handler andre varer. 

Jeg kan jo leie en symaskin til 

mitt nye syprosjekt! 
Jeg hadde tenkt å kjøpe meg 

nye ski, men fant et par brukte 

som var like fine! 

OMigjen

Pop-up

Redesign Brukt salg Reparasjon

Tjenestetilbud

Sosialt 

samvær

Kunnskaps-

formidling

Leie og 

dele

Varer

Inkluderer mindre og 

mer eksklusive varer

2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 2 

Konseptuttak 2: OMigjen Pop-up
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Konsept 2 er en dynamisk kommunalt støttet plattform for 

bærekraftig forbruk i eksisterende handelssentrum eller 

næringslokaler. Målsetningen med konseptet er å gjøre det 

attraktivt, enkelt og tilgjengelig å handle brukt, og å endre 

innbyggeres holdninger ved å nå ut til en stor målgruppe. 

Konseptet tilbyr lokaliteter for salg av varer og tjenester, som en 

«department-store», der aktørene selv har ansvar for å sikre 

varesortiment. Konseptet kan være en katalysator for at sirkulære 

tjenester og konsepter får plass på eksisterende kjøpesentre. 

Beskrivelse av konsept

Kommunens rolle:

Kommunen kan ta ulike roller i utviklingen av plattformen. De kan 

utvikle et konsept og leie lokaler som videre fremleies til 

næringsaktører, eller de kan ta en mer strategisk rolle der de 

bidrar finansielt til et prosjekt drevet av eiendomsaktørene som 

utvikler konseptet og leier videre til næringslivsaktører og 

kommunale initiativer. 

Næringsinvolvering: 

Dynamisk samarbeidsmodell med næringsaktører der varehandel 

og eiendomsaktører i varierende grad bistår/leder utforming og 

drift av konseptet. Kommunen fungerer som en katalysator for å 

bidra til at sirkulære konsepter får innpass på eksisterende 

handelssentrum. 

Typer varer/tjenester:

▪ Gjenbruksbutikker, med fokus på reparasjonstjenester, utleie, 

pickup for delingstjenester, restaurant, kafé og opplevelser

▪ Varekategorier av mindre størrelse som klær og sko, interiør 

og hjem, elektronikk, sport og fritid.

Målgruppe: 

▪ Innbyggere: Bred målgruppe, alle som besøker eksisterende 

handelssentrum. 

▪ Næringsliv: Ombruksaktører som håndterer mindre 

varekategorier, tjenesteaktører, samt større 

varehandelsaktører. 

Infrastrukturbehov:

▪ Handelslokaler på eksisterende kjøpesenter eller 

handelssentrum på eksempelvis 500 – 1600 kvm. 

Lokasjon: 

▪ Eksisterende kjøpesenter eller handelssentrum, kan benytte 

midlertidige tomme lokaler.

Sosial bærekraft og frivillighet: 

▪ Kommunale ombruksinitiativer og frivillighet kan få plass i 

konseptet gjennom å leie mindre lokaliteter, mens 

arbeidstrening og tilpassede arbeidsplasser vil kunne være 

mindre permanente enn ved konsept 1. 

Inntekter: 

▪ Fremleie av lokaler, der kommunen vil måtte subsidiert 

husleie 

▪ Støtte fra samarbeidspartnere i varehandel eller eiendom

Kostnader og kommunalt investeringsbehov:

Avhenger av samarbeidsmodell med eiendomsaktører: 

▪ Alternativ 1: Kommunen utvikler konsept og leier lokaliteter, 

tilpasser lokaler. Krever leiekontrakt, samt prosjektstilling med 

ansvar for konseptutvikling og dialog med næringsaktører og 

frivillige. 

▪ Alternativ 2: Eiendomsaktør utvikler konsept med kommunal 

støtte, og kommunale konsepter integrert. Lavt 

investeringsbehov og driftskostnad. 
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Konseptuttak 2: OMigjen Pop-up

Konseptbeskrivelse – konseptuttak 2 
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Fordeler

▪ Lavere investeringsbehov for kommunen gjennom et 

dynamisk og fleksibelt konsept der kommunen tar en 

mindre operativ rolle i senterdrift (utenfor kommunens 

kjernekompetanse)

▪ Mulighet til å etablere et tilbud raskt på flere 

lokasjoner i kommunene, og dermed gjøre tilbudet 

tilgjengelig for flere

▪ Ved å etablere seg i eksisterende handelssentrum, 

som har trafikk og når ut til bred målgruppe, har 

kommunen og næringsaktørene større potensiale for 

økonomisk bærekraftig drift

▪ Dynamisk konsept reduserer risiko for næringsaktører 

og gjør det lettere å utforske sirkulære løsninger

▪ Kommunen bidrar til at sirkulære konsepter får plass i 

eksisterende handelstilbud og handelsstand gjennom 

subsidiert husleie

▪ Konseptet åpner muligheter for å samarbeide og 

samskape med eiendomsaktører/eksisterende 

handelssenter

▪ Ved å benytte tomme lokaler og trekke aktivitet inn i 

nye nabolag/handelssentrum oppnås også mer liv i 

byrom i tråd med kommunenes knutepunktstrategi for 

sentrumsutvikling

Ulemper

▪ Et ikke-permanent sted for kommunale tiltak og 

frivilligheten, kan hindre utviklingen av aktivitetstilbud 

og tilstedeværelse for kommunale og frivillige aktører

▪ Mindre fokus på ombruk av varer fra 

gjenvinningsstasjonen og begrensninger på type varer 

som er aktuelle av hensyn til plass og transport (kun 

småvarer)

▪ Noe mindre mulighetsrom for arbeidstrening og sosial 

bærekraft

Konseptbeskrivelse – konseptuttak 2 

Fremstilling av i hvilken grad konsept 2 oppfyller sentrale målsetninger kommunen har satt som 

premiss i etableringen av en arena for bærekraftig forbruk

Konseptuttak 2: OMigjen Pop-up



2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 3 
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Konseptuttak 3: «OMigjen Fabrikken»
Inspirasjon: Vollebekk fabrikker (Oslo), Høbben (Kristiansand), Ville Durable (Paris)

Illustrasjon: Vollebekk Fabrikker, Oslo

PRODUKSJONSLOKALER, VERKSTED OG INKUBATOR

Gründere får tilgang til kontorer, produksjonslokaler, verksted og veiledning i oppstarten. Ved å tilby både 

produksjonslokaler og kontorer til en rimelig leie kan entreprenører utvikle, teste og demonstrere sine 

løsninger. Gründerne kan også få tilgang på lokaler i kommunens varehandelskonsepter for å nå ut til en 

bredere målgruppe (Konsept 1 eller 2).

FRA AVFALL TIL VERDI

OMigjen Fabrikken fungerer som en inkubator der kommunen gir støtte til gjenbruksgründere som utvikler 

konsepter innen sirkulær økonomi, delingsøkonomi, ombruk og reparasjon. Gründere får tilgang på 

kommunens innsamlede ressurser som innsatsfaktorer, og som dermed kan bidra til å øke ombruksgraden 

av innsamlede artikler fra kommunale gjenvinningsstasjoner. 

MØTEPLASS FOR INNBYGGERE FOR LÆRING OG FORMIDLING

Gjennom visningssenter, åpen dag, arrangementer og/eller butikklokaler kan innbyggere i kommunene få 

tilgang til tjenester og produkter, samt lære om bærekraftig forbruk. Innbyggere kan både lære og bli 

inspirert til å reparere, redesigne og ta vare på sine ting. 
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I OMigjen Fabrikken tilrettelegger kommunen for gründervirksomhet og 

frivillighet innen sirkulær økonomi, gjenbruk, ombruk og reparasjon 

gjennom tilgjengeliggjøring av kontor- og verkstedlokaler og veiledning 

Illustrasjon: ESP Tekstilfabrikk Økern 
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Aktørene på Fabrikken får tilgang på materialstrømmer fra 

kommunen som utgangspunkt for ny verdiskaping
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Fabrikken gir plass til sosialt entreprenørskap og 

arbeidstrening

Illustrasjon: Northern Playground produksjonslokaler, Tøyen
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Aktørene inviterer innbyggere, frivillige og lokalt næringsliv til 

arrangementer for å inspirere til bærekraftig forbruk og 

holdningsendringer 
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Fabrikken blir en arena for salg når aktørene inviterer kunder og 

lokalbefolkningen inn på Fabrikken gjennom pop-up butikker og 

lignende konsepter



42

OMigjen FABRIKKEN

Her får jeg som gründer ressurser 

til å følge drømmen min om å 

skape noe bærekraftig 

Mine sirkulære tjenester har 

vokst gjennom støtte fra 

kommunen og innbyggere

Min bedrift har forstått hvordan vi 

kan bruke kommunens avfall til 

verdifulle ressurser. 

PRODUKSJON & VERKSTED

SCENE & KAFÈ

FABRIKKUTSALG
LAGER

KONTORER

Tjenestetilbud

Møte-

plass
Kunnskaps-

formidling
Infrastruktur

Arbeids-

trening

Kontor og lager

Produksjons

-lokaler

2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 3 

Konseptuttak 3: OMigjen Fabrikken

Salg av varer 

og tjenester
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Konsept 3 er en fysisk inkubator og en læringsarena for sirkulære 

gründere og innbyggere. Målsettingen med konseptet er å skape 

en arena der sirkulære gründere og næringsaktører kan utvikle og 

skalere sine tjenester, og innbyggere og frivilligheten kan bli 

inspirert til å utforske bærekraftig forbruk gjennom arrangementer 

og tilgang på verksted og utstyr. Næringsaktører og frivilligheten 

vil få tilgang til materialstrømmer fra kommunene som 

innsatsfaktorer, samt produksjonslokaler og utstyr. 

Beskrivelse av konsept og forretningsmodell

Kommunens rolle: 

Kommunen driver inkubatoren og tjenestene som tilbys på 

fabrikken. 

Næringsinvolvering: 

Næringslivsaktører vil kunne være deltagere i inkubatoren, men 

kan også involveres i ulike deler av driften og gjennom å finansiere 

fabrikken (ref. Vollebekk Fabrikker). 

Målgruppe: 

▪ Innbyggere: Den bærekraftsnysgjerrige, de kreative, 

skoleelever, studenter og frivillige.

▪ Næringslivaktører med mindre skalerte tjenester eller som er i 

en oppstartsfase med å utvikle et tilbud. 

Typer tjenester: 

▪ Arrangementslokaler

▪ Verksted 

▪ Kan inkludere et utsalgssted og showroom for deltagerne i 

inkubatoren

Infrastrukturbehov:

▪ Kontorlokaler

▪ Produksjonslokaler med felles verksted og utstyr (krever kvm)

▪ Arrangementslokaler 

Lokasjon: 

▪ Næringsparker eller gamle fabrikk/produksjonslokaler

▪ Enkelt å komme til med kollektivtrafikk, fordel med nærhet til 

gjenvinningsstasjon, verksted og produksjonslokaler (krever 

kvm) 

Sosial bærekraft:

▪ Arbeidstrening hos næringsaktørene i inkubatoren

▪ Mulighet for stor grad av involvering av frivilligheten som kan 

benytte seg av infrastruktur

Inntekter:

▪ Fremleie av lokaler og verksted til næringslivsaktører og 

andre (subsidiert leie)

▪ Støtte fra næringslivsaktører 

▪ Eksempel Vollebekk fabrikker

• Inntekter fra subsidiert husleie til ombruksaktørene

• Inntekter fra arrangementer, men det «gis tilbake til nærmiljøet» 

Kostnader og kommunalt investeringsbehov:

▪ Investeringsbehov avhenger av kommunens rolle i utvikling 

og drift av senteret. 

▪ Lokaliteter og nødvendig utstyr (husleie og tilpasning av 

lokaler)

▪ Prosjektstilling med oppgaver knyttet til drift av OMigjen

Fabrikken, støtte til gründere og koordinering av 

arrangementer. 

▪ Eksempel Vollebekk fabrikker

• To/tre ansatte/freelancere som fakturerer aktørene for sine 

timer

• Ingen kostnader for lokaler (tilbys gratis av eiendomsaktør)
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Konseptuttak 3: OMigjen Fabrikken

Konseptbeskrivelse – konseptuttak 3 



2

Fordeler

▪ Økt ombruk av innsamlede gjenstander fra 

gjenvinningsstasjoner gjennom systematisert 

samarbeid med næringslivsaktører og 

gründere om å utnytte materialstrømmer

▪ Kommunen gjør det lettere å starte 

ombruksinitiativer ved å tilby frivilligheten, 

gründere og andre initiativer i kommunen 

tilgang til produksjonslokaler og verksted

▪ Kan gi gode vekstvilkår og lønnsomhet for 

grønne gründere og næringslivsaktører i 

Asker og Bærum. Sikre læring og deling 

mellom eksisterende initiativer, næringsliv, 

kommunale aktører og frivillighet 

▪ Kan inkludere butikker og utsalgssteder etter 

ønske fra næringslivsaktører 

▪ Mulighet til å engasjere og inspirere 

innbyggere, samt å vise hva bærekraftig 

forbruk er gjennom opplevelser og læring

▪ Kan bli en permanent lokasjon for 

kommunens ombruksinitiativ, aktiviteter og 

opplevelser knyttet til ombruk

Ulemper

▪ Gründere og oppstartselskaper har mindre 

mulighet til å betale leiekostnader og dette 

reduserer potensiale for økonomisk 

bærekraftig drift. Lignende konsepter (eks 

Vollebekk Fabrikker) finansieres i stor grad 

gjennom offentlige og private 

samarbeidspartnere. 

▪ Relativt høyt investeringsbehov for utstyr, 

produksjonslokaler og større lokaler i en 

lengre periode

Konseptbeskrivelse – konseptuttak 3 

Fremstilling av i hvilken grad konsept 3 oppfyller sentrale målsetninger kommunen har satt som premiss i etableringen av en 

arena for bærekraftig forbruk

Konseptuttak 3: OMigjen Fabrikken



5 Konseptutredning – konseptuttak 4
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Konseptuttak 4: «OMigjen Kartet»
Inspirasjon: Smarta kartan (Gøteborg), ReMap (Berlin)

INCENTIVER FOR BÆREKRAFTIGE VALG 

Konseptet muliggjør at kommunen kan utforske ulike insentiver for bærekraftige forbruksvalg og drive 

etterspørselssiden av sirkulært forbruk. Kommunen kan motivere innbyggere gjennom «gamification» 

og gjennom rabatt på tjenester, eksempelvis kan innbyggere få «gjenbrukspoeng» som kan knyttes 

mot sosiale tiltak i kommunen (for eksempel Aktivitetskort). 

INFORMASJON OM LOKALE GJENBRUKSMULIGHETER SAMLET PÅ ETT STED

OMigjen Kartet er en digital plattform som viser hvor man kan låne, leie, reparere, kjøpe brukt eller 

lære om bærekraftig forbruk i Asker og Bærum. Plattformen kan bidra til å øke trafikk og hente nye 

målgrupper til eksisterende kommunale, frivillige og private sirkulære konsepter og initiativer. 

LEVENDE PLATTFORM OG INNBYGGERINVOLVERING

Plattformen kan være en samskapningsarena for bærekraftig forbruksløsninger mellom kommunen, 

innbyggere og næringsliv. Innbyggere kan komme med forslag, påvirke utvikling, eller melde inn tips til 

butikker, tjenester, opplevelser eller annet som kan gjøre det enklere å redusere forbruk. 
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OMigjen Kartet er en digital plattform som samler 

alle ombruksinitiativene i kommunene for å øke 

kjennskapen og bruken til eksisterende initiativer
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Plattformen viser lokasjon, tilbud, åpningstider og annen 

relevant informasjon om ombruksinitiativer i nærområdet 
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Plattformen kan insentivere til økt bruk av 

ombruksinitiativer gjennom å tilby rabatter eller 

poeng når man velger ombruk fremfor nytt
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Den digitale plattformen kan videre fungere som 

en samskapningsarena med innbyggere og 

næringsliv, der disse kan påvirke og utvikle 

tjenestene sammen med kommunen. 
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Med appen kan jeg lett finne 

ut hvor jeg får reparert 

skoene mine i nærheten

Ved å handle brukt sparer jeg 

opp poeng som jeg kan bruke 

på andre varer og tjenester

Etter å ha tatt i bruk appen så er 

jeg mye bedre kjent med 

ombruksinitiativer i kommunen

REPARASJON

TREKANTEN KJØPESENTER

REDESIGN BUTIKKENVERKSTED

LEIE
OMigjen Pop-up

Møte-

plass
Læring

Leie

Redesign Brukt salg 

Reparasjon

OmbrukTjenestetilbud Tjenestetilbud

2 Konseptbeskrivelse – konseptuttak 4

Konseptuttak 4: OMigjen Kartet
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Konsept 4 er en digital plattform for å fremme bærekraftig 

forbruk blant kommunens innbyggere. Målsetningen med 

plattformen er å informere og inspirere innbyggeren til å ta i 

bruk kommunale og private tilbud i kommunen som fremmer 

bærekraftig forbruk. Plattformen kan bidra til å insentiver 

etterspørselen etter sirkulære produkter og tjenester gjennom 

rabatter og «gamification» av bærekraftig atferd. Konseptet 

gjør at næringsaktører, frivillig og kommunale initiativ kan 

markedsføre sine konsepter på en effektiv måte til et bredt 

publikum i kommunene. 

Beskrivelse av konsept

Kommunens rolle: 

Kommunene utvikler plattformen og gjør det mulig for 

næringsaktører, frivilligheten og kommunale aktører å 

registrere sitt tilbud på plattformen. Kommunen kan tilby 

insentiver og rabatter til innbyggeren for å benytte seg av 

tjenestene. 

Næringsinvolvering:

Næringsaktører kan registrere seg på plattformen eller være 

med å skape plattformen. 

Målgruppe: 

▪ Innbyggeren: Bredt. 

▪ Næringslivsaktører: Bredt. 

Typer varer/tjenester:

▪ Alle typer varer og aktører kan få plass på plattformen

▪ Ingen begrensing

Infrastrukturbehov:

▪ Digital plattform der innbygger og næringslivsaktører har 

tilgang 

Sosial bærekraft og frivillighet: 

▪ Frivillige initiativ kan promoteres på plattformen og nå ut 

til en større målgruppe 

▪ Mindre muligheter for å skalere arbeidstrening og sosial 

bærekraft. Store muligheter til å tilby frivillige initiativ en 

større målgruppe. 

Forretningsmodell for kommunen: 

▪ Kan samarbeide med næringslivsaktører om utviklingen 

av plattformen og skalering av tjenester 

Kostnader og kommunalt investeringsbehov:

▪ Avhenger av omfang av funksjonalitet på plattform og 

hvilken grad kommunen utvikler dette selv eller setter 

dette ut som en innovative anskaffelse eller samarbeid. 
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Konseptuttak 4: OMigjen Kartet

Konseptbeskrivelse



2

Fordeler

▪ Konseptet bidrar til å øke kjennskap til 

kommunale og private ombruksinitiativ, 

som i innbyggerundersøkelsen til Asker 

Kommune er identifisert som lav i dag

▪ Gjennom informasjon og insentiver kan 

kommunen bidra til å øke etterspørselen 

og oppnå høyere lønnsomhet på 

eksisterende kommunale, frivillige og 

private gjenbruksinitiativer

▪ Kan gjennomføres enkelt og med lav 

kostnad og risiko for kommunen (quick

win)

▪ Bidrar til å synliggjøre mindre nærings-

og frivillige aktører med mindre mulighet 

for å markedsføre sine initiativer

▪ Skalerbart og store muligheter til å 

videreutvikle plattformen

▪ Kan brukes som 

kommunikasjonsplattform for andre 

OMigjen-konsepter

Ulemper

▪ Ikke en fysisk plattform eller arena, bør 

suppleres med fysisk arena for å oppnå 

kommunens målsetninger 

(konseptuttak 1-3)

▪ Mindre muligheter til å koordinere og 

skalere arbeidstrening og sosial 

bærekraft 

Konseptbeskrivelse

Fremstilling av i hvilken grad konsept 4 oppfyller sentrale målsetninger kommunen har satt som premiss i etableringen av en 

arena for bærekraftig forbruk

Konseptuttak 4: OMigjen Kartet



2 Konseptbeskrivelse

Kommersiell drift av konseptene avhenger av hvilken rolle kommunene velger i 

utvikling og drift, samt i hvilken grad næringsliv og frivillige blir involvert

Kostnader knyttet til leie og drift av lokaler vil være en av de største kostnadsdriverne i alle konseptene. Høsten 

2020 ble det av prosjektgruppen gjennomført eiendomssøk i Asker og Bærum for å kartlegge tilgang til ledige 

lokaler. Søket ga informasjon om eiendomsmarkedet i kommunene og erfaringene er at det er mulig å finne 

ledige og egnede lokaler, både sentralt og i randsone. Leiepris varierer avhengig av geografisk beliggenhet, 

størrelse og standard. Driftskostnader (slik som leietakertilpasning, vedlikehold, renhold, vakthold, energi, 

avfallshåndtering, markedsføringskostnader, etc.) kommer i tillegg og vil også variere avhengig av type lokasjon. 

Valg og utforming av lokaler vil henge sammen med konseptuttak. Når valg at type konsept er bestemt bør 

kommunen gå i direkte dialog med aktuelle gårdeiere og kjøpesenteraktører om nærmere samarbeid 

og forhandling om leieavtale.

Lokasjon vil påvirke attraktiviteten og betalingsviljen til leietakere. For varehandelsaktører og ombruksgrundere

er lønn og husleie som oftest de største kostnadsdriverne. En sentrumsnær lokasjon nær eksisterende 

handelssentrum er svært attraktivt for ombruksaktører for å nå ut til en bred målgruppe, men vil kreve en høyere 

husleie eller større grad av subsidiering fra kommunen.

Kommunens rolle i utvikling og drift av konseptene vil avgjøre størrelsen på kommunale investeringsbehov og 

potensiale for kommersiell drift. I de ulike konseptuttakene kan kommunen ta på seg ulike roller i utvikling og 

drift. Graden av næringslivets og frivillighetens involvering i finansiering, utvikling og drift av konseptene vil 

avgjøre det kommunale finansieringsbehovet og hvorvidt konseptene kan driftes etter kommersielle vilkår. 

Spesielt involvering av varehandel- og eiendomsaktører med større finansielle muskler vil være sentralt for å 

redusere kommunens risiko i konseptet. Foreløpig innsikt fra uforpliktende intervjuer indikerer en interesse i 

næringslivet for å delta i et slikt konsept, men dette må bekreftes i mer forpliktende dialog.<

Konseptene som foreslås åpner for både operasjonelle (kommunal plattform) og 

strategiske roller for kommunen i utviklingen av arenaer for bærekraftig forbruk



2 Konseptbeskrivelse

Oppsummering

Målsetninger

1. 

«OMigjen Galleriet»

2. 

«OMigjen Pop-up»

3. 

«OMigjen Fabrikken»

4. 

«OMigjen Kartet»

Forbruksreduksjon Middels grad Høyere grad Middels grad Middels grad

Avfallsreduksjon Høyere grad Mindre grad Høyere grad Lavere grad

Grønn 

næringsutvikling

Middels grad Høyere grad Høyere grad Middels grad

Sosial bærekraft Høyere grad Mindre grad Middels grad Mindre grad

Lavt kommunalt 

investeringsbehov

Mindre grad Høyere grad Mindre grad Høyere grad

Potensiale for 

økonomisk 

bærekraftig drift

Middels grad Høyere grad Mindre grad Mindre grad

Oppsummering av måloppnåelse for konseptuttak 1-4 knyttet til felles målsetninger for senteret hos Asker og Bærum kommuner. 

Oppsummering av konseptutredning 

• Konseptuttakene vil i ulik grad møte målsetningene 

kommunene har satt for OMigjen-konseptet og med 

ulike investeringsbehov og antatt potensiale for 

økonomisk bærekraftig drift (se evaluering i tabell)

• Kommunene ønsker i noe ulik grad å ta en operativ 

(Asker) og strategisk (Bærum) rolle i konseptet på 

bakgrunn av kommunenes nåværende erfaring og 

ønsker knyttet til operativ drift av ombruksinitiativer. 

Det anbefales derfor at konseptuttaket Galleriet testes 

i Asker og Pop-up testes i Bærum kommune, og at 

kommunene basert på et samlet innsiktsgrunnlag fra 

to piloter kan vurdere videre utvikling av disse to 

konseptuttakene. 

• Det anbefales å gjennomføre videre dialogmøter med 

et større antall næringslivsaktører, samt 

innbyggerinvolvering og –dialog, for å i større grad 

forstå hvordan konseptene svarer til behovene til 

næringslivet og innbyggere, og hvordan kommunene 

kan oppnå en økonomisk bærekraftig 

forretningsmodell. 
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3

Anbefalinger og veien videre



Anbefaling for videre utvikling av OMigjen

3 Anbefalinger og veien videre

Anbefaling for videre arbeid med konseptet

Mulighetsstudien har identifisert at kommunen kan utvikle en 

plattform for sirkulære løsninger som bidrar til å redusere 

forbruk, kalt OMigjen, med minst fire konseptuttak som bruker 

ulike deler av virkemiddelapparatet. En kombinasjon og 

samspill mellom de fire konseptene kan samlet oppnå de 

ønskede målsetningene for kommunene, og samtidig dekke 

sentrale behov hos innbyggere, næringsliv og frivillighet knyttet 

til å gjøre ombruk mer attraktivt.

Med utgangspunkt i de etablerte målsetningene og innsikten 

som er samlet fra kommunen og næringslivet i denne 

mulighetsstudien, anbefaler prosjektgruppen at konseptet 

videreutvikles og operasjonaliseres gjennom et videre 

utviklingsprosjekt. Målet er å videre utforske og pilotere 

konseptuttakene i de to kommunene i et to-årig prosjektløp.

Det anbefales at kommunene benytter etablerte 

hypotesedrevne innovasjonsmetoder (f. Eks. Lean Startup og 

Design Thinking) i det videre arbeidet med konseptet. 

Gjennom en metodisk tilnærming til innovasjon kan 

kommunene pilotere og teste løsninger sammen med 

innbyggere og interessenter for å sikre at det endelige 

konseptet bidrar til å nå kommunens målsetninger og dekke 

interessenters behov. Arbeidsmetodikk vil redusere den 

økonomiske risikoen til kommunene, ved å ha en lav 

investeringskostnad i tidlig fase. Tilnærmingen vil gjøre det 

mulig å tilby tjenestene raskere og kan bidra til å identifisere 

andre løsninger enn de som er indentifisert gjennom 

mulighetsstudien. 

I arbeidet med mulighetsstudien er det identifisert særlig tre 

områder som det er sentralt å lære mer om for å sikre at 

kommunen utvikler et konsept som skaper nytte for 

innbyggere, frivillige og næringsliv, og som kan drives på 

kommersielle vilkår: 

Samarbeidsformer med frivillige, næringsliv og 

eiendomsaktører – Hvilken interesse er det fra næringslivets 

side til å bidra finansielt og i utvikling og drift av konseptene? 

Hvilken rolle skal kommunene ta i utvikling av OMigjen? 

Hvordan kan kommunene sikre at næringsaktører og frivillige 

skaper bærekraftige handelstilbud og tjenester? Hvilke tilbud 

skal kommunen stå for selv?

Verdi og potensiale for effektiv ombruk av kommunale 

materialstrømmer – Hvilken interesse og mulighet har 

næringslivet til å skape verdi av disse ressursene? Hvordan kan 

kommunene tilrettelegge for å øke ombruksprosenten av 

kommunale avfallsstrømmer?

Behov hos innbyggere – Hvordan kan kommunen sammen 

med næringslivet skape et tilbud som fremmer holdning- og 

handlingsendring for en bred gruppe av befolkningen som ikke 

benytter seg av ombruksinitiativer i dag?
En sentral del av videre arbeid med konseptet vil være å gjennom 

videre dialogmøter med næringslivet og frivilligheten å forstå i hvilken 

grad kommunen ønsker å operativt drive konseptene (kommunal 

plattform, øverst) eller kan ta en mer strategisk rolle og støtte 

initiativer drevet frem av næringslivet (privat plattform, nederst)



Anbefaling for videre utvikling av OMigjen

3 Anbefalinger og veien videre

Et toårig prosjektløp: «Veien til OMigjen» 

Prosjektgruppen anbefaler at kommunene i første omgang 

samarbeider om et to-årig prosjektløp der kommunene henter 

verdifull læring gjennom å gjennomføre piloter i tett samarbeid 

med innbyggere, næringslivet, frivilligheten og kommunale 

interessenter.

Prosjektløpet vil gjøre det mulig for kommunen å samskape og 

utvikle løsninger som vil være med på å forme «Veien til 

OMigjen». Det forslås at det gjennomføres aktiviteter i tre 

prosjektspor, som skissert i prosjektplanen. 

Finansiering av prosjektet

Finansieringsbehov for å gjennomføre prosjektløpet vil være 

avhengig av antall og omfang av piloter. 

Prosjektgruppen ser det som sentralt å opprette en 

prosjektstilling for konseptutvikling og koordinering av 

aktiviteter i prosjektet. Det vil være hensiktsmessig at 

prosjektstillingen besettes av en person med erfaring fra 

varehandel og/eller eiendomsutvikling. Det er videre sentralt at 

representanter fra begge kommuner er med i prosjektgruppen. 

Prosjektgruppen anbefaler at det tildeles midler til en 

administrativ prosjektstilling (1 FTE i Asker og 0.5 FTE i Bærum) 

og til utvikling og gjennomføring av tre prosjektspor og to 

piloter i en toårs-periode, før mer langsiktig finansiering av 

konseptet vurderes basert på læring fra pilotering. 

Vurdering av læring og 

beslutning om veien videre

‘22 ‘23

Prosjektspor 2

Pilotere to fysiske senterkonsepter i begrenset tidsperiode på et eksisterende kjøpesenter eller handelssentrum

Prosjektspor 3
Utvikle eller initiere en kommunikasjonsplattform for bærekrafitg forbruk 

Prosjektspor 1
Invitere næringslivet og frivillige inn på 

gjenvinningsstasjonene for å kartlegge 

ombrukspotensialet i kommunene

Dialogmøter med lokale 

ombruksaktører 

Pilot: Uthenting av varestrømmer til 

ombruk (frivillige og næringsliv)

Mars

Dialogmøter med lokale 

ombruksaktører og 

eiendomssøk. Inngå 

samarbeid med 

utviklingspartnere. 

Pilot 1: Konseotutvikling OMigjen

Galleriet

Pilot 2: 

Konseotutvikling

OMigjen Pop-up

Pilot 1: Pilotering OMigjen Galleriet (Asker kommune)

Pilot 2: Pilotering OMigjen Pop-up (Bærum kommune)

Oppsummering av læring fra 

piloter. Vurdering av videre 

forretningsmodell og innhenting 

av langsiktig finansiering. Søk 

etter faste samarbeidspartnere 

og eiendom. 

April

Utvikle v1.0 av felles 

kommunikasjons-plattform 

for OMigjen, inkludert en 

første versjon av OMigjen

Kartet

Testing og videreutvikling av OMigjen Kartet
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3 Anbefalinger og veien videre

Prosjektspor 1: Invitere næringslivet og frivillige inn på 

gjenvinningsstasjonene for å kartlegge 

ombrukspotensialet fra kommunale ombruksstrømmer

Næringslivsaktører er interessert i å forstå hvilke materialstrømmer 

kommunen sitter med og verdien av disse. Aktivitetsspor 1 vil være 

å invitere næringslivsaktører og frivillige til et prosjekt med formål 

om å forstå verdien av materialstrømmer kommunen besitter og 

hvordan man gjennom samarbeid med frivillige og næringslivet 

effektivt kan finne løsninger for å øke ombruk av disse 

materialstrømmene. 

Kommunen vil gjennom dette prosjektsporet hente sentral innsikt 

knyttet til hvordan de mest effektivt kan bidra til ombruk av ulike 

materialstrømmer fra gjenvinningsstasjon, og hvilke behov 

aktørene har for produksjonslokaler, utsalgsteder og infrastruktur 

for å få til effektiv ombruk av varene. Prosjektsporet har som 

hensikt å teste sentrale momenter ved konseptuttak 1 (OMigjen

Galleriet), 2 (OMigjen Pop-up) og 3 (OMigjen Fabrikken). 

Sentrale aktiviteter i prosjektsporet vil være å invitere til besøk på 

gjenvinningsstasjon, dialogmøter og workshops med 

næringsaktører og frivillige, og legge identifiserte løsninger og 

materialstrømmer ut på anbud.

Prosjektspor 2: Pilotere et ombrukskonsept i begrenset 

tidsperiode på et eksisterende kjøpesenter eller 

handelssentrum

Gjennom å pilotere et ombrukskonsept i eksisterende 

handelssentrum vil kommunene kunne hente nyttig læring, 

samtidig som piloten vil gjøre det mulig for kommunen å komme 

raskt i gang med arbeidet, da det krever mindre investeringer og 

er tidsbegrenset. Eksempelvis kan et lokale leies i 1 år, for 

eksempel et ledig lokale på eksisterende kjøpesenter. 

Da kommunene har ulike erfaringer med ombruk og ønsker å ta 

ulike roller i utvikling av et fysisk arena for bærekraftig forbruk 

anbefaler prosjektgruppen at det gjennomføres én pilot i Asker 

kommune og én pilot i Bærum kommune med fokus på 

henholdsvis konseptuttak 1 (OMigjen Galleriet) og konseptuttak 2 

(OMigjen Pop-up). Det anbefales videre at kommunene 

koordinerer pilotene og samarbeider om nærings- og 

frivillighetsdialog for å hente læring om begge konseptretninger. 

Det foreslås at det gjennomføres to piloter: 

Pilot 1: OMigjen Galleriet (Asker kommune). Ettårig pilot på 

eksisterende handelssentrum eller kjøpesenter der kommunale og 

private ombruksaktører samlokaliseres og det tilbys felles 

funksjoner som mottak og sortering for utvalgte varegrupper. 

Kommunen tar en operasjonell rolle, samler aktører og fremleier 

butikklokaler til aktørene. Piloten har som hensikt å teste sentrale 

momenter ved konseptuttak 1 og 3. Se forslag til gjennomføring 

på neste side. 

Pilot 2: OMigjen Pop-up (Bærum kommune). Ettåring pilot der 

kommunen inviterer eiendomsaktører til å utvikle et 

ombrukskonsept som testes i 2-3 pop-ups med varierende 

tidsperspektiv (basert på ønske hos eiendomsaktører) i 

eksisterende kjøpesenter/handelssentrum, der næringsaktører og 

frivillige som fremmer bærekraftig forbruk inviteres inn. 

Kommunen tar en strategisk rolle og bidrar med finansiering og 

prosjektstøtte. Piloten har som hensikt å teste sentrale momenter 

ved konseptuttak 2. Se forslag til gjennomføring på neste side. 

Sentrale aktiviteter for å gjennomføre pilotene vil være å invitere til 

felles dialogmøter og anbudsmøter der visjonen OMigjen og de 

to ulike pilotene presenteres for frivillige, næringsliv og 

eiendomsaktører. Gjennom videre dialog med interessenter inngår 

kommunen samarbeidsavtaler med utvalgte aktører og 

konseptene utvikles og piloteres i fellesskap med kommunen. 

Prosjektspor 3: Utvikle eller initiere en felles 

kommunikasjonsplattform for ombruk

Kommunene utvikler en enkel digital oversikt eller kart over 

eksisterende private og kommunale sirkulære initiativer som 

hjelper innbyggeren å redusere privat forbruk (OMigjen Kartet). 

Plattformen brukes også til å kommunisere øvrige aktiviteter 

tilknyttet OMigjen (prosjektspor 1 og 2). Basert på læring om 

testløsningen gir økt kjennskap og bruk av eksisterende 

ombruksaktiviteter kan kommunene videreutvikle konseptet med 

incentiver og større grad av innbyggerdialog i plattformen. 

Sentrale aktiviteter er utvikling av en enkel plattform (sammen 

med en teknologipartner) og kommunikasjonsarbeid knyttet til 

gjennomføring av piloter. 
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3 Anbefalinger og veien videre

Pilot 1: OMigjen Mini-Galleriet i Asker Pilot 2: OMigjen Pop-up i Bærum

Pilotkonsept Samlokalisering av private, frivillige og kommunale ombruksinitiativer i et fysisk senter drevet av 

kommunen med tilgang på felles infrastruktur (mottak/sortering/verksted)

Samarbeid med eiendom- og ombruksaktører om å utvikle et fysisk ombrukskonsept der ulike 

ombruksinitiativer samlokaliseres i eksisterende handelssentrum.

Kommunens rolle Operasjonell, drift av senteret. Strategisk, tilskudd og prosjektfinansiering

Næringslivets rolle Ombruksaktører - Tilbyr ombrukstilbud på senteret ved leieavtale

Eiendom – Leier ut lokaler til kommunen

Eiendom - Drift og utvikling av konseptet

Ombruksaktører - Tilbyr ombrukstilbud ved leieavtale 

Lokasjon Handelssentrum i Asker kommune Kjøpesenter eller andre handelssentrum i Bærum kommune (2-3 pop-ups totalt over 1 år)

Pilotperiode Januar 2022-Desember 2022 Høst 2021-Høst 2022 (2-3 pop-ups med varierende tidsperiode)

Krav til lokaler Ca 2000 - 4000 kvm. Lager, mottak, butikklokaler, verksted, muligheter for arrangementer. Ca 500-1600 kvm. Butikklokaler med noe lagerplass

Varetype og tjenester Det anbefales at det fokuseres på et fåtall varegrupper i piloten, eksempelvis klær, hjem/interiør, 

sport/fritid og/eller elektronikk for å forenkle mottak og sortering

Mindre varer som ikke krever bil, fokus på tjenester

Sentrale læringspunkter • I hvilken grad er næringslivet villige til å bidra i finansieringen av dette konseptet?

• Hvilken rolle bør kommunen ta i utvikling og drift?

• Fører konseptet til holdnings- og handlingsendring hos nye målgrupper?

• Fører samlokalisering til økt ombruk av innsamlede varer?

• Kan konseptet dekke egne kostnader gjennom leieinntekter og finansiering fra næringslivet?

• Ønsker næringslivet å drive og finansiere konseptet selv?

• Hvordan kan kommunene sikre sosial inkludering og bærekraft gjennom et konsept drevet av 

næringslivet?

• Hvilken rolle bør kommunen ta i utvikling og drift?

• Fører konseptet til holdnings- og handlingsendring hos nye målgrupper?

• Kan konseptet dekke egne kostnader gjennom leieinntekter og finansiering fra næringslivet?

Hovedaktiviteter • Dialogmøter med ombruksaktører og eiendomssøk

• Inngå samarbeid med ombruksaktører, inngå leieavtale, finne samarbeidspartner for 

mottaksfunksjon og utvikle konsept

• Tilpasse lokaler

• Pilotering av konsept (driftsrolle)

• Oppsummere læring, utforme forretningsplan for endelig konsept og innhente finansiering

• Dialogmøter med eiendom- og ombruksaktører

• Inngå samarbeid med eiendom- og ombruksaktører og samarbeide om utvikling av konsept

• Tilpasse lokaler (eiendomspartner)

• Pilotering av konsept (støtte)

• Oppsummere læring, utforme forretningsplan for endelig konsept og innhente finansiering

Prosjektkostnader Prosjektstilling (100%), leie av lokaler, utvikling av konsept, drift og oppsett av 

mottak/sortering/lager (arbeidstrening), kommunikasjon

Prosjektstilling (50%), leie av lokaler til kommunale ombruksinitiativer eller subsidiert leie til mindre 

aktører, utvikling av konsept sammen med samarbeidspartner, kommunikasjon
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A Sirkulær økonomi og kommunen

A.1 Hva og hvorfor bærekraftig og sirkulært forbruk?

Norske husholdninger har økt forbruket kraftig som følge av økt 

velstand de siste tiårene. Vi kjøper omtrent dobbelt så mye varer 

og tjenester i dag sammenliknet med hva vi gjorde på 

begynnelsen av 1980-tallet. Norge er blant nasjonene med størst 

klimafotavtrykk, der innbyggeren i Oslo og Akershus har det 

høyeste forbruket i landet målt i pengebruk, ifølge 

Forbrukerundersøkelsen til SSB. Behovet for å endre 

forbrukervanene er derfor stort. Vi må over fra en bruk-og-kast 

mentalitet til en sirkulær økonomi. 

I følge FNs miljøprogram innebærer en overgang bærekraftig og 

sirkulært forbruk en helhetlig tilnærming for å redusere negativ 

miljøpåvirkning fra forbruks- og produksjonssystemer, samtidig 

som livskvalitet fremmes. 

Sirkulære- og bærekraftige forbruksmodeller handler om å på 

ulike måter redusere materielt forbruk. Dette kan skje gjennom å 

erstatte produktene vi konsumerer med mer miljøvennlige 

alternativer, endre hvordan vi forbruker gjennom deling, leie, 

ombruk og reparasjon, og endre hva vi forbruker med en vriding 

mot opplevelser og tjenester. 

Sirkulær økonomi viser til prosesser der mest mulig av ressursene 

forblir i kretsløpet, og der bruk av materialer reduseres i alle ledd 

fra produksjon til avfall. Avfall blir i en sirkulær økonomi sett på 

som en ressurs. Sirkulære produksjons og forbruksmodeller består 

av:

1. Sirkulært design og innsatsfaktorer; bruk av gjenvunnet 

materiale i design og produksjon, og design for gjenvinning

2. Økt ombruk og materialgjenvinning 

3. Økt produktlevetid og mulighet for reparasjon og 

oppgradering 

4. Deling, sambruk og sameierskap 

5. Produkt som tjeneste (leie og lease)

En overgang til en sirkulær økonomi, med bærekraftig og 

sirkulært forbruk, kan ha store gevinster for samfunnet knyttet til 

klima og miljø, og skape nye inkluderende arbeidsplasser.

Utslippsreduksjon En overgang til en sirkulær økonomi vil være 

sentralt for å redusere klimagassutslipp og hindre global 

oppvarming. Ifølge The Circularity Gap Report, kan sirkulære 

strategier bidra til et globalt kutt i klimagassutslipp på hele 39%. 

Effektene av sirkulære strategier er også undersøkt av SINTEF, 

som finner at minst mellom 6 og 10 millioner tonn CO2e av det 

totale utslippet i Norge på årlig basis (54 mill. tonn i 2018) kan 

reduseres gjennom et utvalg sirkulære strategier. De finner videre 

at dersom delingskulturen utnyttes til sitt fulle potensiale kan 

forbruksbaserte utslipp fra norske husstander reduseres med 5 

prosent.

I Asker kommune er forbruksmateriell den tredje største 

utslippskilden og står for utslipp av 160 000 tonn CO2 årlig. Av 

dette er 80% indirekte utslipp fra innbyggerne. En reduksjon i av 

forbruksmateriale kan bidra til en betydelig reduksjon i utslippene 

fra kommunen og vil være sentralt for å nå kommunens klimamål. 

Sysselsetning En overgang til en sirkulær økonomi vil samtidig 

kunne bidra til at det skapes nye arbeidsplasser og inkluderende 

arbeidsplasser. SINTEF har nylig gjort en studie der de finner at 

det er et betydelig potensial for verdiskaping og sysselsetting ved 

en overgang til en sirkulær økonomi i ulike bransjer. De finner at 

disse effektene fordeler seg utover hele landet og utover ulike 

kompetansenivå. SINTEF finner at sirkulære grep i 

verdensøkonomien øke antallet arbeidsplasser med 2,5 prosent 

innen 2030 – sammenliknet med en fremtid der verden fortsetter 

med «business-as-usual». 

Sintef, Reduserte klimagassutslipp og overgang til lavutslippssamfunn gjennom strategier for sirkulær økonomi (2020) (her); Sintef, Studie av potensialet for verdiskaping og sysselsetting av sirkulærøkonomisk tiltak (2020) (her), 

The Circulair Gap Report 2020 (her)

Sirkulære forretningsmodeller muliggjør bærekraftig forbruk og produksjon

https://www.sintef.no/prosjekter/2020/reduserte-klimagassutslipp-og-overgang-til-lavutslippssamfunn-gjennom-strategier-for-sirkular-okonomi/
https://www.sintef.no/prosjekter/2020/studie-av-potensialet-for-verdiskaping-og-sysselsetting-av-sirkularokonomiske-tiltak-utvalgte-tiltak-og-case/
https://www.circularity-gap.world/
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A.2 Kommunens rolle i overgangen til en sirkulær 

økonomi

Kommunens rolle som avfallsmyndighet vil endres i overgangen til 

en sirkulær økonomi. Rollen og ekspertisen innen 

avfallshåndtering kan i større grad benyttes til å nå politiske 

målsetninger som for eksempel sysselsetting. Avfall har tidligere 

blitt sett på som et problem, noe negativt som har påført 

samfunnet kostnader. I en sirkulær økonomi er avfall en ressurs 

som lever videre, og der kommunale gjenvinningsstasjoner går fra 

å være et endestopp til å bli et midlertidig stopp før ressursene 

føres tilbake i økonomien.

Som avfallsmyndighet vil overgangen til en sirkulær økonomi 

innebære at kommunens fokus i en større grad rettes mot 

avfallsforebygging og ombruk. Avfallsforebygging og ombruk 

(som ligger øverst i avfallshierarkiet) handler om å forhindre at det 

oppstår avfall. 

Videre vil en overgang til en sirkulær økonomi kreve at 

kommunen i større grad samarbeider med vareprodusenter og 

ombruksaktører for å sikre at ressurser fra gjenvinningsstasjonen 

føres tilbake i verdikjeden. Samarbeid med hele verdikjeden vil 

derfor bli sentralt. 

Kommunale virkemidler for å fremme bærekraftig og sirkulært 

forbruk 

Kommunal sektor er en viktig drivkraft i overgangen til en sirkulær 

økonomi i følge KS. Kommuner kan spille en viktig rolle i å endre 

forbruksmønstre hos innbyggerne og næringsliv gjennom dirkete 

og indirekte virkemidler. 

▪ Anskaffelser: Kommunen kan benytte anskaffelser og 

innkjøpsmakt til å etterspørre produkter som er ressurs- og 

energieffektive. Kommunen kan sette flere miljøkrav ved 

innkjøp, slik som for eksempel krav til at produktene er 

reparerbare, at de er gjenvunnet, eller at de er laget av 

brukte materialer. 

▪ Klima og miljøkrav: Kommunen kan sette klima og miljøkrav 

til aktører som opererer på områder kommunen eier eller 

forvalter, slik som for eksempel bygginger. 

▪ Tilskuddsordninger: Kommunen kan opprette 

tilskuddsordninger som fremmer bærekraftig forbruk. Dette 

kan være direkte tilskudd til gründere, næringsliv og 

frivillighet. 

▪ Tilrettelegging: Kommunen kan tilrettelegge for bærekraftig 

forbruk lokalt ved å stille fysiske lokaler til disposisjon, og 

gjennom å etablere digitale virkemidler.. Kommunen kan 

skape en helhetlig arena for bærekraftig forbruk. 

▪ Informasjons- og holdningsskapende arbeid: Kommunen kan 

benytte informasjonsrettede tiltak mot innbyggere, 

næringsliv og andre, slik som for eksempel 

holdningskampanjer og arrangementer. 

▪ Samarbeid og forskning: Kommunen kan inngå samarbeid 

med næringsliv, organisasjoner, oppstarts miljøer og 

forskningsinstitusjoner for å gjennomføre pilotprosjekter. 

▪ Påvirkning mot statlig nivå: Kommunen kan samarbeide og 

jobbe opp mot staten for å se på statlige virkemidler for å 

fremme bærekraftig forbruk.

Eksempler på kommunale strategier for bærekraftig forbruk i 

andre kommuner 

Flere andre kommuner, både nasjonalt og internasjonalt, har også 

utarbeidet egne strategier og handlingsplaner knyttet til en 

sirkulær økonomi, og bærekraftig og sirkulært forbruk. 

Oslo kommune har gjennom handlingsplanen Fremtidens Forbruk 

utarbeidet en strategi for bærekraftig og redusert forbruk i 

kommunen i perioden 2019 til 2030. Hovedfokusområdene til 

kommunen de neste ti årene skal være å redusere materielt 

forbruk gjennom en direkte reduksjon av forbruket, ved å dele og 

sirkulere gjenstander, og ved å erstatte det som ikke er 

miljøvennlig. Strategien legger til grunn et samarbeid mellom 

kommune, innbyggere, organisasjoner og næringsliv, og 

spesifiserer at kommunen kan ha ulike roller slik som 

informasjonskanal, tilrettelegger, myndighetsutøver, innkjøper, 

utstillingsvindu og demonstasjonsarena.

Berlin er et annet eksempel på en kommune som har iverksatt en 

rekke tiltak for en bedre sirkulær økonomi i byen gjennom den 

overordnede strategien Re-Use Berlin. Under denne paraplyen 

finner vi en rekke ulike prosjekter og piloter som ombrukskjøpe-

senter, pilotering av ombrukskonsepter i eksisterende kjøpesentre, 

og digitale kart og kommunikasjonsplan for å tydeliggjøre hvilke 

bærekraftige initiativer som finnes i byen.

KS «Har vi avfall i 2030?» (2017) (her); KlimaOslo, Framtidens forbruk - strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 (her); Re-Use Berlin, C40 Cities Municipality-led circular economy case studies (2018) (her)

Av Berlins mange ombruksinitiativer er det blant annet plassert ut flere 

brilledeponier i byen (foto: trias gGmbH)

https://www.ks.no/contentassets/e29757ddf51a4cc7a9204a5f9bafd82e/fou-prosjekt-174032-sluttrapport.pdf
https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2019/11/Framtidens-forbruk.pdf
https://www.c40.org/researches/municipality-led-circular-economy
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A.3 Dagens kommunale ombruksinitiativ i Asker og 

Bærum

Asker Kommune har i flere år jobbet aktivt med ombrukstiltak og 

har i dag kommunale tilbud knyttet til reparasjon, redesign og 

bruktsalg. De fleste av initiativene henter ut ombruksvarer fra 

gjenvinningsstasjonene til kommunen, der innbyggerne har 

mulighet til å levere inn ombruksvarer. Kommunens eksisterende 

gjenbruksinitiativer er:

▪ Ombruksbutikken Modus selger alt fra møbler, interiør, glass, 

service og kunst. Driftes av NAV Asker. 

▪ Miljøpatruljens ombruksutsalg selger brukbare byggevarer 

og restemateriell og motordrevende verktøy. Driftes av NAV 

Asker. 

▪ Omattatt – kreativt ombruksverksted er en medlemsforening 

som ser ressurser i avfall og «omskaper» det til noe nytt. Har 

arrangementer og verksted for læring. 

▪ Hallenskog ombrukslager selger ubehandlede og uvaskede 

ombruksvarer, inkludert sport og fritidsutstyr, blomsterpotter, 

rammer og leker og utstyr til dyr. Driftes av Solbrå

arbeidssenter. 

▪ Ombruksbok i Asker er strandhus der bøker blir satt ut gratis 

til innbyggere 

▪ Ombruksfestivalen Asker arrangeres to ganger i året i og 

utenfor Asker Kulturhus. 

▪ Reparasjonskafé Asker er etablert for at lag og foreninger 

skal kunne holde pop-up reparasjonskafeer i Asker. 

▪ Galleri Unika er en håndarbeidsbutikk, der mye er laget av 

ombruksvarer. Driftet av kommunalt arbeidssenter

Asker kommune har i dag kommunale ombruksløsninger for flere 

sentrale materialstrømmer fra gjenvinningsstasjonen. Se neste side 

for illustrasjon. Kommunen mangler nedstrømsløsninger for 

varekategorier som er markert i rødt; elektronikk, hvitevarer, sykler 

og barneutstyr. Kommunen har avtale med BUA og Fretex/UFF 

knyttet til håndtering av henholdsvis sports- og fritidsutstyr og 

klær, fottøy og tekstil. 

I 2019 ble 101 372 kg innlevert materiell omsatt gjennom 

initiativene beskrevet over. 

Aker Kommunen mangler gode tall og informasjon om potensiale 

for ombruk i dag, med det er estimert fra ansatte at de kaster 40-

80% av det som blir levert til ombruk i dag og som har potensiale 

for å omsettes. Grunnen til at man kaster ombruksvarer i dag er at 

det er liten lagerplass, korte åpningstider og lite markedsføring og 

kjennskap til eksisterende kommunale ombrukstiltak. Det er et 

tydelig behov for å utvide initiativene som eksisterer i dag for å 

kunne øke ombruk. 

Ombrukstiltak 2018 2019

Ombruk ulike tiltak 10 104 9 666 

Hallenskog ombrukslager 8 249 20 080 

Omattatt- kreativt ombruksverksted - 6 246 

Ombruksbutikken 45 390 49 500 

Miljøpatruljen - ombrukslager for byggevarer 15 700 15 880 

Totalvekt (kg) 79 443 101 372 

Asker kommune har flere ombruksinitiativer, slik som ombruksfestivalen (øverst) 

og reparasjonskafé (nederst). 



A Sirkulær økonomi og kommunen

Ombruksbutikken Modus og Ombrukslageret Hallenskog har delt 

sine omsetningstall, der begge initiativer har hatt redusert 

åpningstid under pandemien og der Hallenskog Ombrukslager 

åpnet i 2019. Asker Kommunen har en total kostnad knyttet til 

ombruksinitiativene på 2,5 millioner i året (2019). 

Yggeset og Follestad gjenvinningsstasjon får i dag inn mye som 

kunne vært omsatt gjennom flere ulike ombrukstilbud.

I 2020 ble de levert inn følgende for de ulike avfallstypene (se 

under). Det er spesielt stort potensiale for ombruk på sykler, 

hvitevarer, EE-avfall, restavfall og mindre potensial i trevirke og 

metall.

Bærum kommune har i mindre grad enn Asker jobbet operativt 

med egne kommunale ombruksinitiativer. I Bærum kommune har 

arbeidstreningsbedriften Arba avtale med kommunen om å drive 

ombruksinitiativet på Isi gjenvinningsstasjon. De tar i mot følgende 

varekategorier: Glass, porselen og interiørgjenstander, antikviteter, 

bøker, noe elektronikk, mindre møbler og leker. Arba selger disse 

varene gjennom sin butikk i Sandvika sentrum, Arba brukt og litt 

nytt. 

Høsten 2020 gjennomførte Bærum kommune Bærum næringsråd 

og SmartCity Bærum et webinar der vi inviterte næringsaktører og 

frivillige til innspill om hvordan vi kan samarbeide for å oppnå mer 

ombruk. Et resultat av prosessen er at næringsaktører skal tilbys 

mulighet for å avtale tilgang til å hente ombruksartikler på 

gjenvinningsstasjonen på Isi vederlagsfritt. I tillegg undersøkes 

muligheten for etablering av en permanent loppemarkedsløsning 

sentralt i kommunen. 

Begge kommuner opplever et stort uutnyttet potensial for 

ombruk. Kommunene ser på et større og mer tilgjengelig tilbud 

knyttet til gjenbruk og bærekraftig forbruk som sentralt for å 

lykkes med klima- og miljømålsettingene til kommunene og at en 

arena for bærekraftig forbruk kan være et tiltak for å øke 

ombruksgraden i kommunene. 

Omsetning Kunder Snitt kr per kunde

Ombruksbutikken Modus

2018 1 885 359 11 569 161

2019 2 290 206 13 731 173

2020* 925 279 3 629 234

Hallenskog Ombrukslager

2019** 81 503 446 183

2020* 204 194 1 050 194

*Redusert åpningstid og perioder med stengt grunnet korona

**Åpning i august 2019. 

Av ombrukstiltakene i Bærum kommune finnes blant annet Arba

med butikken Brukt & litt nytt i Sandvika sentrum

Omsetning Kunder Snitt kr per kunde

Arba Brukt & litt nytt

2018 1 953 029 14 533 134 

2019 2 201 184 14 590 151 

2020* 1 136 897 5 604 203 

*Stengt store deler av året grunnet korona. Butikk flyttet fra Rud til Sandvika i november. 

Antall varer levert (2020) Yggeset Follestad
Sykkel ut 7 860 -
Trevirke ut 3 420 540 3 143 070 
Hvitevarer ut 156 190 180 860 
EE avfall ut 328 640 321 840 
Restavfall 3 291 154 1 260 610 
Papir ut 97 740 -
Papp ut 302 880 -
Papir/papp/drikkekartong - 377 140 
Metall, ut 895 440 827 630 
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A.4 Innbyggeren og bærekraftig og sirkulært forbruk 

I undersøkelsen «Forbruker og Bærekraft» utført av Opinionen i 

2020 svarer 8 av 10 nordmenn at de ønsker å leve bærekraftig. 

56% av norske forbrukere har kjøpt noe brukt til seg selv eller 

andre det siste året, og det har oppstått holdningsendringer 

knyttet til ombruk i befolkningen. Videre finner undersøkelsen at 

forbrukeren ønsker tilrettelegging og hjelp fra virksomheter for å 

ta bærekraftige valg, og svarer at den største barrieren i å leve 

mer bærekraftig er at det er vanskelig å vite hva som faktisk er 

bærekraftig (Opinion, 2020). Asker og Bærum kommune har gjort 

undersøkelser og involvert innbyggeren for å forstå holdninger og 

handlinger knyttet til bærekraft og forbruk. 

Asker kommune gjennomførte i samarbeid med 

rådgivingsselskapet Kantar en innbyggerundersøkelse i april 2020 

for å kartlegge holdninger ovenfor klimapolitiske spørsmål. 

Undersøkelsen finner at Askerbøringer også ønsker å leve 

bærekraftig og har begynt å endre holdninger og handlinger. Av 

viktige funn fra undersøkelsen som er spesielt relevant for arbeidet 

med økt ombruk kan følgende punkter trekkes frem: 

▪ 82% har endret adferd, eller er villige til å endre adferd, for å 

begrense belastningen på klima og redusere utslipp av 

klimagasser (mot 18% som ikke er endringsvillige). 

▪ Av de som allerede har endret adferd (53%) sier 1% at de 

alltid vurderer å låne eller leie før de kjøper noe nytt, 23% at 

de alltid vurderer om det kan repareres før de kjøper noe 

nytt, og 16% at alltid vurderer å kjøpe brukt før de kjøper 

nytt. Blant de som er villige til å endre adferd (29%) er disse 

tallene henholdsvis 4%, 15% og 6%. Generelt er det en lav 

andel som er interessert i å kjøpe brukt (28%) eller låne/leie 

(15%) det de trenger, mens en høyere andel vurderer om det 

de trenger kan repareres før de kjøper nytt (63%). 

▪ Av de som har begrenset forbruket sitt og kun kjøper det de 

trenger (35%) er det overvekt av personer med lav inntekt 

(52%) noe som kan tyde på at et begrenset forbruk er 

økonomisk motivert (Kantar). Innbyggere med lav inntekt er 

også mer tilbøyelige for å kjøpe brukt eller å låne/leie.

▪ 70% av innbyggerne ville sannsynligvis ha deltatt aktivt 

dersom politikere eller andre tok initiativ til en omfattende 

dugnad som bidrag til å håndtere klimakrisen, og her er 

oppslutningen størst i gruppen med mennesker som har 

endret eller er villige til å endre adferd. 

▪ I spørsmålet om kjennskap til ombrukstiltak kjenner 

flesteparten av innbyggerne til Fretex, mens få kjenner til 

kommunale initiativer eller andre tilbud i kommunen. 

Bærum kommune har noe mindre kunnskap knyttet til 

innbyggerens holdning til bærekraftig forbruk. Gjennom 

innbyggerpanelet har kommunen i 2019 fått innspill fra 

innbyggere knyttet til renovasjon. Her kommer dere flere innspill 

direkte knyttet til ombruk ved enklere og bedre tilrettelegging for 

gjenvinning og ombruk, reduksjon i kostnaden rundt 

avfallshåndtering, og bedre tilgjengelighet av ombruksinitiativene. 

Sitater fra innbyggerundersøkelsen i Asker:

Sitater fra innbyggerundersøkelsen i Bærum:

Opinionen, Vi lanserer ny rapport: Forbrukere og bærekraft (2020) (her); Asker Kommune, Innbyggernes holdninger i klimapolitiske spørsmål; Bærum Kommune, Klimaundersøkelsen november 2019

Sirkulær økonomi og kommunen

«Legge til rette for salg av brukte ting. 

Burde vært et mottak på 

gjenvinningsstasjonene for ting som er 

brukbare og som kan selges videre» 

«Tilrettelegge for, ikke 

motarbeide, gjenbruk, 

reparasjoner og brukthandel» 

«Kommunen kan tilrettelegge 

for verktøydeling, bildeling og 

andre slike systemer» 

«Jeg er veldig fornøyd med at Asker har så stort 

fokus på miljø! Jeg håper vi kan få et bedre 

system for gjenbruk... Ellers hadde det vært fint 

om kommunen kunne ta initiativ til at det ble 

lettere å få hjelp til å reparere ting.»

«Åpne en kommunal brukthandel for 

ski/sykler/sportsutstyr/barneklær etc»

«Gjør det mer synlig hvilke tilbud 

kommunen har mht. klimavennlighet. 

Hva med å hente ting til gjenbruk på 

samme måten som el. avfall?» 

https://opinion.no/2020/04/vi-lanserer-ny-rapport-forbruker-og-baerekraft/
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B Markedsinnsikt sirkulært forbruk – Trender i norsk vare- og tjenestehandel 

B.1 Trender i norsk vare- og tjenestehandel 

I takt med økt digitalisering og et stadig større fokus på miljø og 

bærekraft gjennomgår handelsnæringen betydelige endringer. 

Flere trender er allerede tydelige og vil også bli enda viktigere i 

tiden som kommer. 

▪ Veksten i tjenestebruk er raskere enn veksten i varehandel 

Konsumenter bruker en stadig større andel av tilgjengelige 

midler på tjenester, mens andelen som brukes på varer har 

gått ned (1). 

▪ Størst handel i fysiske butikker Til tross for at trenden er en 

reduksjon i antallet fysiske butikker, er det her majoriteten av 

varehandelspengene legges igjen (1) og det er også denne 

typen fysisk handel folk flest foretrekker. 

▪ Netthandel øker mer enn handel i fysisk butikk Netthandel 

står ansvarlig for rundt halvparten av reduksjonen i 

salgsandeler som norske fysiske butikker opplever (kanal-

gliding). Koronapandemien har løftet veksten til netthandel 

ytterligere Isolert sett vokste omsetningen i norske 

netthandelsbutikker (butikker uten fysisk utsalg) med 58% fra 

april 2019 til april 2020 (3), hvor av rundt 50% av denne 

veksten er i varer og tjenester. 

▪ Kundereisen starter på nett før handelen skjer i fysisk butikk 

Kundene starter i større grad kjøpsprosessen på nett ved å 

lese seg opp på produkter, sammenligne priser, sjekker 

lagerstatus, og undersøker produktomtale, før produktet 

kjøpes i butikk (1).

▪ Et økt fokus på bærekraft preger forbrukernes handlevaner 

Forbrukere får en større bevissthet rundt hva deres valg har 

for å si for miljøet, og stiller stadig større krav til at 

selskapene de handler med tar valg som bidrar til økt 

bærekraft (1). Synlige trender inkluderer blant annet at folk vil 

redusere forbruk og eie mindre, et økt fokus på gjenbruk og 

bruktkjøp, et større behov for det enkle gjennom oversiktlige 

butikker med færre valg, og tanker om at bærekraft er en 

selvfølge hvor handelsbedrifter forventes å bidra (1). 

Handelstrender i norske kjøpesentre 

▪ Kjøpesentre opplever økt vekst i servicenæringene og 

redusert vekst i detaljhandelen Kjøpesentre står for en 

tredjedel av tradisjonell handel, og opplever en økt vekst hos 

servicebedrifter slik som blant annet restauranter og kafeer, 

og svakere eller redusert vekst i detaljhandel (salg til 

forbrukere og konsumenter). Butikker for hus og hjem og 

servering har økt med antall virksomheter, mens antall 

klesbutikker har blitt redusert (1, 2)

▪ Kundene ønsker seg et utvidet mattilbud og hente- og 

returpunkt med prøverom i kjøpsentere I fremtidens 

kjøpesentre ønsker folk seg flere mathaller, bondens marked 

og dagligvarebutikker med et stort utvalg, i kjøpesentrene. 

Det er en overvekt av forskjellige service- og tjenestetilbud 

som preger listen over hva folk ønsker seg i fremtidens 

kjøpesenter, hvor for eksempel hente- og returpunkt med 

prøverom, og pop-up-butikker og show room, ligger høyt 

oppe på listen (1, 2) 

Hvordan vil fremtidens kjøpesenter se ut og hva kreves av 

aktørene i denne omstillingen? 

En transformasjon til fremtidens kjøpesenter vil være preget av 

den teknologiske utviklingen, og av mulighetene som ligger i å 

skape gode opplevelser hvor fysisk og digital handel kombineres. 

Kjøpesentrene må være åpne for å prøve nye konsepter basert på 

kundenes ønsker, og jobbe med å trekke folk til sentrene. Dette 

kan gjøres gjennom å tenke nytt rundt tjeneste- og servicetilbud 

og opplevelser på senteret, introdusere nye butikkonsepter, og 

etablere nye og innovative forretningsmodeller. Kjøpesentrene må 

bli kjent med kundenes behov, og legge til rette for ønskene de 

har (1, 2). 

«Kjøpesentrene må kunne levere en kombinasjon av butikkmiks, format, 

service og kommunikasjon som oppleves som tiltrekkende for kundene og 

gir dem opplevd nytteverdi av besøket – altså den magiske kombinasjonen 

av fysikk, teknologi og følelser for å berøre og skape en relasjon med 

kunden» (1, 2) 

(1) Virke Handelsrapporten 2019-2020; (2) Deloitte Norwegian Shopping Center Survey 2019; (3) Tall og trender 2020: Handel – NHO Service og handel 

Markedsinnsikt handelstrender og sirkulært forbruk 
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B Markedsinnsikt sirkulært forbruk – næringslivet og sirkulær økonomi

B.2 Næringslivet og sirkulær økonomi 

En sentral trend norsk handelsnæring og næringslivet generelt står 

ovenfor, er et økt fokus på miljø og bærekraft hos forbrukerne 

(Opinionen for Virke). Myndigheter legger også stadig større press 

på næringslivet i omstillingen til en sirkulær økonomi. Både på 

nasjonalt og internasjonalt nivå ser vi reguleringer og føringer som 

vil gjøre det nødvendig for næringslivet å legge om sine aktiviteter. 

Som en del av EU Green Deal la EU frem sin handlingsplan for å 

fremme en sirkulær økonomi og bærekraftig produksjon og 

forbruk i 2020. Handlingsplanen inkluderer føringer som et utvidet 

produsentansvar og «right to repair». Den norske regjeringen 

lanserer sin strategi for sirkulær økonomi våren 2021. Varehandelen 

står ovenfor en stor omstilling til Det finnes imidlertid allerede flere 

gode eksempler på aktører som utvikler ulike typer sirkulære 

forretningsmodeller.

Ombruksaktører Flere bedrifter har sirkulær økonomi som et 

fundament for sin virksomhet, og har lagt opp 

forretningsmodellene med bærekraft som utgangspunkt. Et 

eksempel på dette er PreLoved, en second hand-butikk som finnes 

i Asker sentrum i dag. PreLoved fokuserer på et bærekraftig 

forbruk av klær og ønsker å gjøre det lett tilgjengelig og 

økonomisk å kjøpe brukt. Butikken tilbyr også kommisjon til de 

som leverer inn varer. 

Større varehandelsaktører Flere større aktører får en stadig større 

forståelse for at de må over til en sirkulær økonomi og flere har 

begynt å sette opp initiativer (i tillegg til sin vanlige virksomhet) 

med nye forretningsmodeller som har fokus på bærekraft. 

IKEA har i det siste opplevd oppmerksomhet på grunn ordningen 

«IKEA kjøper tilbake» hvor forbrukeren kan levere tilbake brukte 

IKEA møbler i bytte mot et tilgodebevis på maks 30% av kjøpspris, 

som igjen kan brukes hos IKEA. Møblene IKEA kjøper tilbake vil 

igjen selges i deres gjenbruksbutikk. Prosjektet ble iverksatt i 2018 

med pilotprosjekt på IKEA Ringsaker og ordningen var på plass i 

alle norske IKEA-varehus i løpet av utgangen av 2020. Konseptet er 

en del av IKEA sin strategi om å bli 100 prosent sirkulære innen 

2030, og er iverksatt for å inspirere til å leve et mer bærekraftig liv. 

Jernia er også et eksempel på en aktør som går i front ved å tilby 

en rekke tjenester for ombruk, blant annet 20% rabatt på nytt 

produkt når det gamle leveres inn ved handel, hjelp med 

reparasjon av brukte produkter, og en ordning for leie av utstyr. 

Bergans er et eksempel på en aktør fra en annen bransje hvor 

bærekraft også blir satt på agendaen gjennom blant annet å tilby 

reparasjon av ødelagte klær, pant på brukte klær og utleie av 

turutstyr på enkelte lokasjoner. Gjennom initiativer som dette viser 

næringsaktørene at de går i front når det gjelder å fremme 

sirkulært forbruk, og setter et eksempel for andre å følge. 

Kjøpesentere Flere kjøpesentere viser også initiativ knyttet til 

sirkulær økonomi gjennom å åpne opp og legge til rette for nye 

initiativer i eksisterende senter. 

Torghjørnet kjøpesenter i Hamar åpnet opp for at IKEA og 

ombrukssenterkonseptet ReSirkula fikk åpne en butikk for brukte 

bøker. Bodø Storsenter legger også til rette for nye konsepter med 

fokus på bærekraft når butikken Egna åpner. Butikken vil fokusere 

på gjenbruk og opplevelser. Også Fornebu S legger til rette for at 

Stell Fornebu kan tilby rens-, skredder- og skomakertjenester for å 

gi produktene en lengre levetid. Konseptet er et samarbeid mellom 

renseri.no og Repairable. 

PreLoved (her); Stell Fornebu (her); EU Green Deal (her); IKEA (her og her); Bergans (her og her), Jernia (her)

PreLoved i Asker Sentrum (foto: PreLoved) Pantepose (foto: bergans.com)

På Torghjørnet Kjøpesenter koster hver bok 1 krone og butikken er ubemannet 

(foto: ReSirkula) 

https://lindabeckhatlem.wixsite.com/website
https://www.fornebu-s.no/butikker/stell-fornebu/
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal_en
https://e24.no/naeringsliv/i/7la4X4/ikea-starter-gjenbruksbutikk-kjoeper-tilbake-gamle-moebler
https://www.nettavisen.no/okonomi/na-kan-du-selge-gamle-ikea-mobler-tilbake-til-ikea/s/12-95-3424037451
https://www.bergans.com/no/baerekraft/lenge-leve-produktet
https://www.mynewsdesk.com/no/bergans/pressreleases/bruktsalget-i-gang-igjen-hos-bergans-2855643
https://www.jernia.no/baerekraft/
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B.3 Markedsinnsikt i eksisterende arenaer for bærekraftig 

forbruk

Som en del av innsiktsarbeidet har prosjektgruppen sett på 

eksisterende konsepter knyttet til sirkulært forbruk i inn- og utland, 

med et fokus på konsepter som samlokaliserer sirkulære aktiviteter 

og fremmer bærekraftig forbruk under et samlet konsept og 

plattform. 

Med et stadig økende fokus på bærekraft ser man at offentlige og 

private aktører i økende grad samarbeider om aktiviteter knyttet til 

sirkulært forbruk, og dette kapittelet viser frem både rene 

kommunale eller private initiativ eller konsepter der disse 

samarbeider. Eksemplene er kategorisert under fem 

hovedkonsepttyper: Ombrukskjøpesenter-konsepter, arenaer for 

bærekraftig forbruk i eksisterende handelssenter, inkubator for 

ombruksgründere, digitale ombruksplattformer, og rene private 

arenaer for bærekraftig forbruk. 

B.3.1 Ombrukskjøpesenterkonsepter

Eksempel 1: ReSirkula (Hamar)

ReSirkula er et ombrukskonsept som er tilknyttet Kretsløpsparken på 

Hamar. ReSirkula eies av avfallsselskapet Sirkula, som igjen eies av 

Ringsaker, Hamar, Stange og Løten kommuner og er det 

fungerende avfallsselskapet i kommunene. Kretsløpspark som består 

av en gjenvinningsstasjon med avfallssortering av blant annet farlig 

avfall og hageavfall, og det er tilrettelagt for mottak av 

ombruksvarer. Sirkula eier og er ansvarlige for driften av ReSirkula. 

Dette innebærer at Sirkula dekker vanlige driftsutgifter, og fremleier 

lokaler til næringslivsaktørene. 

ReSirkula leier i dag ut lokaler til fem selvstendige konseptbutikker, 

som baserer sitt sortiment på materialer fra gjenvinningsstasjonene 

og har en kafeteria: 

Grønne Saker som tilbyr blant annet planter, blomsterpotter, små 

møbler og lamper

GåRetro er et ombrukskonsept som både tilbyr en gjenbruksbutikk 

med møbler, interiørartikler, og også interiørtjenester innen re-

design, interiørveiledning og boligstyling

Melkespannet Kalkmaling og Redesign tilbyr redesignede møbler og 

gjenstander, og også redesign av egne artikler på bestilling

Re:Elektro selger brukt elektronikk og tilbyr også reparasjon; 

Resport og Fritid tilbyr brukt sport- og fritidsutstyr og enkel 

reparasjon

Bite’ti kafeteria, er driftet av MjøsAnker; en arbeidsplass for 

mennesker som trenger tilrettelagt arbeid. 

Arenaen for bærekraftig forbruk er åpent tirsdag til lørdag fra 

klokken 10 til klokken 17/16/14, hvor åpningstidene er tilpasset for å 

sørge for å sikre ordinære arbeidstider for næringsaktørene. 

ReSirkula har nylig lansert en pop-up bokhandel på kjøpesenteret 

Torghjøret i Hamar, og er i gang med å utvikle et konsept i Hamar 

sentrum som vil ha fokus på klær og inneholde et sy-verksted. 

Plantebutikk og sykkelbutikk hos ReSirkula

(foto: ReSirkula@Instagram)
ReSirkula (intervju og her) 

https://www.resirkula.no/
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Målsetninger og målgruppe ReSirkula uttrykker at de har 4 

hovedmålsetninger: 

1. Mål om å bidra med å redusere avfall med 3% som tilsvarer 

(cirka 1500 tonn). 

2. Varene som selges på senteret skal selges med høyere verdi 

enn når de kom inn, derfor fokuserer de på reparasjon og 

redesign. 

3. Ønske om å tiltrekke seg nye målgrupper som ikke handler 

brukt i dag. 

4. Senteret skal støtte opp under en sirkulær økonomi og 

næringsliv.

Økonomi Butikkene på ReSirkula betaler leie gjennom en 

opptrappingsmodell hvor leien starter på 500 kr/år/kvm for det 

første året, og ender på 1200 kr/år/kvm for det tredje året det leies 

lokaler. ReSirkula regner med å gå i underskudd de første årene, 

men har et mål om selvkostfinansiering på sikt. Dette vil blant 

annet skje gjennom økt leie og ved at ReSirkula begynner å ta 

betalt for andre fasiliteter som for eksempel verksted i bygget. 

Investeringskostnaden til hele kretsløpsparken var 160 millioner 

kroner. I løpet av det første halvåret, siden åpningen i midten av 

juni, har omsetningen vært på 2,3 millioner (eks mva.).

Sosial bærekraft og sysselsetting ReSirkula har så lang sysselsatt 8 

arbeidstakere som inkluderer prosjektleder, lagersjef og 

butikkansatte (hvorav to er ansatt i kommunen). I tillegg er det 

sysselsatt totalt 12 i arbeidstrening på lageret, i butikkene og i 

kafeen. ReSirkula involverer også frivilligheten gjennom Re-

marked som er et containerutsalg av varer, med betaling på 

Vipps. 

Liknende initiativ

NochMall (GE)

NochMall er en arena for bærekraftig forbruk i Berlin. Konseptet er 

drevet av Berlin by sitt avfallsselskap, Berliner Stadtreinigung, som 

både eier og drifter det. Konseptet er et av flere konsepter under 

initiativet Re-Use Berlin, og som omfatter flere kommunale 

strategier for bærekraftig forbruk. 

NochMall er et varehus for ombrukte gjenstander slik som møbler, 

klær, elektriske apparater, husholdningsartikler, leker og bøker. I 

tillegg til butikkonsepter er også det over 2000 kvm store lokalet 

hjem for initiativer som pop-up butikker, reparasjonskafeer, 

workshops og andre arrangementer som fremmer sirkulær 

økonomi og avfallsforebygging. 

NochMall gjennomførte et vellykket pilotprosjekt i 2018, som 

resulterte av åpningen av senteret sommeren 2020. Varene 

kommer inn gjennom gjenvinningsstasjonen på Nochmall, og 

selges videre ut gjennom butikken. NochMall har også et shop-in-

shop pilotprosjekt i et annet ombrukskonsept i Berlin kalt B-

Wa(h)renhaus (se del B.2). 

Konseptillustrasjoner av kretsløpsparken og ombruksstasjonen (illustrasjon: Sirkula) 

NochMall (her)

Fra åpningen i august 2020 har NochMall i snitt hatt 1200 besøkende hver dag 

(foto: Jacobia Dahm) 

https://www.nochmall.de/
https://reasonstobecheerful.world/berlin-second-hand-used-goods-karstadt/
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ReTuna (SE)

ReTuna Återbruksgalleria ligger i kommunen Eskilstuna i Sverige 

og beskrives som et ombrukssenter. Senteret ble åpnet i august 

2015, og har siden fått mye omtale på internasjonalt nivå da det er 

et av de første av sin sort. 

Retuna er lokalisert ved den kommunale gjenvinningsstasjonen, 

og består av innsamlingsstasjonen Returen. Ansatte hos ReTuna

håndterer mottak og sortering av ombruksvarer, før de blir 

reparert, redesignet og fikset for videre salg av aktørene på 

senteret. Senteret består av flere konseptbutikker, blant annet 

plantebutikk, bokhandel, barnebutikk, elektronikkbutikk og 

klesbutikk. Butikken driftes av større og mindre næringsaktører, 

blant annet IKEA som nylig har etablert en ombruksbutikk. 

ReTuna er eid av et lokale energiselskapet Eskilstuna Energi och

Miljö som igjen er eid av Eskilstuna kommune. 

Økonomi Investeringskostnaden var cirka 40 millioner SEK for 

selve ombrukssenteret og cirka 40 millioner for 

gjenvinningsstasjonen. Budsjettet for ReTuna i 2016, året etter 

etablering, var en inntekt på ca. 5 500 000 SEK (inkludert støtte fra 

kommunen på 2 500 000 SEK) og kostnader på ca. 4 300 000 SEK 

som resulterte i et resultat på ca. 1 200 000 SEK (ca. 500 000 etter 

at renter er regnet med). ReTuna har en årlig omsetning på 20 

millioner SEK.

Sosial bærekraft og sysselsetting Fra etableringen i 2015 har 

ReTuna sørget for 50 nye arbeidsplasser. I innsamlingsstasjonen 

Returen jobber ansatte fra Eskilstuna kommunes ressursenhet for 

aktivitet, motivasjon og arbeid, og ReTuna bidrar på denne måten 

til økt sosial bærekraft og arbeidstrening. 

IKEA + ReTuna

November 2020 åpnet IKEA sin første ombruksbutikk i Sverige på 

ReTuna. 

På ReTuna har IKEA en butikk hvor de tar i mot brukte møbler og 

produkter fra IKEA, reparerer de, og selger de videre. Møblene og 

produktene kommer inn gjennom gjenvinningsstasjonen på 

ReTuna. 

IKEA har nylig offentliggjort den viktigste lærdommen de tar med 

seg fra de første tre månedene på ReTuna. Fra erfaringene deres 

kommer det frem at stort sett det meste blir solgt samme dag 

som det settes ut i butikken, og butikken endrer form i snitt hver 

tredje time. IKEA påpeker at det virker som at det ofte er mindre 

komplisert å levere brukte gjenstander på gjenvinningsstasjonen 

enn å levere de til ombruk. For at butikken skal kunne håndtere 

den store etterspørselen etter varer, er det derfor viktig at det blir 

enda enklere for folk å levere fra seg brukte møbler som kan 

brukes igjen. 

Videre kommer det frem gjennom erfaringer fra de første 

månedene at flere har råd til IKEA møbler når de tilbys til en lavere 

pris. Det er også tydelig at varene som kommer inn til butikken er i 

bedre stand og enklere å reparere enn de først antok, og at det 

dermed er verdt å gi et større antall møbler en ny sjanse før de 

sendes til avfallshåndtering. 

Til slutt tar også IKEA med seg lærdom om samarbeid når de 

presiserer at samarbeid er nøkkelen til suksess. Gjennom 

samarbeid har de lært mer og raskere, og kommet opp med 

bærekraftige løsninger for en bedre sirkulær økonomi. 

Klesbutikk for gjenbrukte klær hos ReTuna (foto: ReTuna) 

ReTuna, C40 Cities Municipality-led circular economy case studies (2018) (her), ReTuna Affärsplan 2019, LinkedIn: Fyra lärdomar från vår första second hand-butik (her). 

IKEA sin første ombruksbutikk i Sverige på ReTuna (foto: IKEA) 

https://www.c40.org/researches/municipality-led-circular-economy
https://www.linkedin.com/pulse/fyra-l%25C3%25A4rdomar-fr%25C3%25A5n-v%25C3%25A5ra-f%25C3%25B6rsta-second-hand-butik-jonas-carlehed/?trackingId=uEdF99KYcBjOH3E%2FqSJQZQ%3D%3D
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B.3.2 Arena for bærekraftig forbruk i eksisterende handelssenter

Eksempel 2: B-Wa(h)renhaus (Berlin)

B-Wa(h)renhaus er en pilot som drives av Berlin Kommune, under 

paraplyen Re-Use Berlin, utforsker hvordan et ombrukskjøpesenter 

kan eksistere i et etablert kommersielt kjøpesenter. Selve 

kjøpesenteret eies og driftes av den tyske varehuskjeden Galeria

Karstadt Kaufhof, senteret ligger i en av etasjene i kjøpesenteret 

Karstadt på Hermannplatz. 

Organisering av ombrukskjøpesenteret Berlin kommune leier 

lokaler i kjøpesenteret Karstadt på Hermannplatz i Berlin og 

tilgjengeliggjør plassen for allerede eksisterende næringsaktører, 

kommunale initiativ og frivillige organisasjoner. I en pilotfase dekker 

kommunen leiekostnadene, men på lang sikt vil aktørene måtte 

betale leie. Butikkene i ombrukskjøpesenteret tilbyr brukte 

kvalitetsklær, husholdningsartikler, møbler og elektronikk. I tillegg 

er det også muligheter for å få enkle reparasjoner av elektronikk og 

tekstilgjenstander

Målsetning og målgruppe Det langsiktige målet til Berlin kommune 

er å skalere konseptet, slik at det skal være tilgjengelig i alle 

kommunens bydeler. Kommunen uttrykker selv at de ønsker å 

skape et tilbud for alle innbyggere i Berlin, og at dersom 

brukthandel skal bli en ny normal innen handling er det nødvendig 

å plassere nye initiativer på steder hvor mennesker oppholder seg, 

for eksempel på eller i nærheten av et tradisjonelt kjøpesenter. 

Økonomi Berlin kommune arbeider med å vurdere driften av 

konseptet hvor resultatet vil offentliggjøres i form av en rapport 

våren 2021. Så langt mener kommunen at konseptet virker å være 

økonomisk levedyktig og at prosjektet dermed også vil drives 

videre fremover på flere steder i byen. 

Andre lignende konsepter i Norge 

Egna (Bodø)

FREM, en arbeidsinkluderings bedrift eid i hovedsak av Nordland 

Fylkeskommune og Bodø kommune, har sammen med Kirken 

Bymisjon gått inn for å skape en arena for bærekraftig forbruk. 

Konseptet skal hete Egna og vil finnes på Bodø Storsenter (eid av 

Nordvik gruppen). Butikklokalene er 1600 kvm og skal fylles med 

konseptbutikker og gjenstander fra designere, møbelsnekkere, 

reparatører og gründere. Ønsket bak Egna er å tilrettelegge for 

utviklingen av nye bærekraftige forretningsmodeller, organisere og 

gjøre gjenbruk mer attraktivt, samt å skape nye arbeidsplasser. 

Sentralt i prosjektet vil være inkluderingen av ansatte i 

arbeidsopplæring. 

Prosjektet har store ambisjoner om å skape noe unikt og har 

engasjert anerkjente arkitekter for å skape en møteplass. Egna vil 

åpne i 2021. 
Konseptillustrasjon av B-Wa(h)renhaus (Illustrasjon: SenUVK/Berlin.de/re-use)

Kjøpesenteret Karstadt som rommer B-Wa(h)renhaus, plassert på Hermannplatz

i Berlin (Foto: GoLocal.de)

B-Wa(h)renhaus: Fast company (her), Re-Use Berlin (her); Egna: FREM Bodø (her), Bodø Nu (her) 

Konseptskissa av det fremtidige Egna konseptet på Bodø Storsenter 

(illustrasjon: rintala eggertsson/FREM)

https://www.fastcompany.com/90553437/this-city-run-secondhand-department-store-is-helping-berlin-reduce-waste
https://www.berlin.de/sen/uvk/presse/pressemitteilungen/2020/pressemitteilung.989104.php
https://frembodo.no/gladsaker/skal-gjore-bodo-til-gjenbruksbyen/
https://bodonu.no/respons/skaper-kjopesenter-for-vaerekraft/04.12-04:00
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B.3.3 Inkubator for ombruksgründere

Eksempel 3: Vollebekk fabrikker (Oslo)

Vollebekk fabrikker er et konsept utviklet i samarbeid med Bydel 

Bjerke, OBOS, Aspelin Ramm og organisasjonen Pådriv, og ble 

åpnet 10 mars 2018. Vollebekk fabrikker tar i bruk ubrukte lokaler 

for å stimulere til bærekraftig byutvikling gjennom å støtte 

sirkulærøkonomi, sosialt entreprenørskap og nabolaget. 

Organisering Vollebekk Fabrikker er organisert gjennom en 

partnerskapsmodell hvor de ulike partnerne i prosjektet bidrar på 

ulike måter. Fabrikken er driftet av freelancere. Lokalene har blitt 

tilbudt gratis fra OBOS og Aspelin Ramm til bruk i prosjektet, noe 

som gjør det mulig å ta en lav leie fra leietakere i fabrikkene.

Vollebekk fabrikker tilbyr produksjonslokaler og kontorer til 

utvikling og inkubasjon av løsninger innen gjenbruk, reparasjon og 

grønn produksjon, og ønsker å koble beboere, gründere og 

næringsliv sammen gjennom aktiviteter, kunnskapsdeling og 

opplæring. Aktørene som holder til Vollebekk Fabrikker tilbyr ulike 

tjenester og produkter knyttet til sirkulær økonomi slik som 

reparasjon av klær, møbler og sykler, og skaper også rom for 

kunstene og musikere. Ressurser kan hentes fra Renovasjonsetaten 

som holder til halvannen kilometer fra fabrikken. 

Totalt har 66 aktører med over 200 mennesker vært involvert. Flere 

suksessfulle konsepter har startet på Vollebekk Fabrikker, for 

eksempel Norske Mikrohus som bygger småhus på tilhenger og 

som i dag har 24 ansatte, RePairable som tilbyr reparasjon av 

småprodukter gjennom en app, og ReSirqel som tilbyr 

bærekraftsrådgivnig i byggeprosjekter. Vollebekk Fabrikker vil i 

løpet av våren offentliggjøre en oppsummering av læring fra 

prosjektet og hvilke resultater prosjektet har oppnådd. 

Utvikling av utsalgssted for ombruksvarer Vollebekk Fabrikker har 

mottatt støtte fra Oslo Kommune for å etablere et utsalgssted hvor 

næringsaktører og andre som er engasjert ved fabrikken kan selge 

produkter og tjenester. Konseptet består av en butikk og kafé hvor 

27 aktører bidrar med sine produkter og tjenester. 

Vollebekk fabrikker har tidligere også organisert pop-up butikker, 

hvor besøkende fikk mulighet til å kjøpe redesign- og 

gjenbrukesvarer fra aktørene i lokalene. Pop-up butikken var åpen 

4. og 5. september 2020 inneholdt i tillegg til muligheten til å bli 

kjent med menneskene i fabrikken, også arrangementer som 

workshops, kurs, og catwalk show.

Lignende konsepter

Paris&Co Circular Economy Incubator (FR)

I 2017 lanserte Paris sitt egne innovasjonsbyrå, Paris & Co, byens 

første inkubator for oppstartsbedrifter som fokuserer på 

sirkulærøkonomi og nye bærekraftige produksjonsmåter og 

forbruksmodeller. Prosjektet ble iverksatt på bakgrunn av 

utfordringer Paris som by, samt fire store franske bedrifter, sto 

ovenfor. Inkubatoren består av 19 oppstartsbedrifter som alle 

ønsker å løse en utfordring knyttet til sirkulærøkonomi. Enkelte av 

initiativene som ble valgt ut har fokus på reduksjon av avfall og 

ombruk av materialer.

Høbben (Kristiansand) 

Kristiansand kommune gjennomførte i 2020 en konkurranse om å 

utvikle og drive et bærekraftsenter i et sentrumsbygg som 

Næringsforeningen i Kristiansandregionen drifter. ImpactHub

Kristiansand vil med støtte fra kommunen åpne og drifte arena for 

bærekraftig forbruket, med målet om å fremskynde utviklingen av 

et mer bærekraftig samfunns- og næringsliv. Bærekraftsenteret har 

mål om å bidra til utviklingen av et grønt økosystem i byen med 

inspirasjon til livsstilsendringer og mobilisering av frivilligheten, 

samt til å stimulere til økt grønn gründervirksomhet. Kommunen 

bidrar med midler til å dekke lokaler og driftsmidler på cirka 

500.000 kroner hvert år i fem år. 

Vollebekk Fabrikker (foto: Thomas Berman/SoCentral i aftenbladet.no) 

Vollebekk Fabrikker (foto: Rolf Rolid i magasin.oslo.kommune.no)

Vollebekk Fabrikker: intervju, her og her; Paris&Co Circular Economy Incubator (her); Høbben (her og her)

https://vollebekkfabrikker.no/
https://www.facebook.com/events/778296449579239
https://www.livingcircular.veolia.com/en/city/circular-economy-incubator-paris,
https://www.kristiansand.kommune.no/barekraftsenter
https://www.kristiansand-chamber.no/aktuelt/hun-skal-drive-det-nye-baerekraftsenteret/
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B.3.4 Private arena for bærekraftig forbrukskonsepter

Vi ser at private aktører i større grad utforske samlokalisering av 

ombrukskonsepter. 

Good Space (Oslo)

Good Space er et initiativ iverksatt av GoGood, et norsk 

oppstartsselskap, med målet om å skape morgendagens arena for 

bærekraftig forbruk i Oslo sentrum. Good Space er et pilotprosjekt 

åpent for næringslivsaktører og andre som ønsker å utvikle og 

tilgjengeliggjøre ombruksløsninger gjennom å selge eller leie ut 

bærekraftige produkter og tjenester i et «shop-in-shop» konsepter 

i et butikk lokale i Nedre Slottsgate 12. Konseptet ønsket å 

inkludere bruktsalg, reparasjon, redesign, læringsområde, do-it-

yourself område, og en kafé og møteplass tilrettelagt for kurs og 

foredrag. 

Good Space ønsket å tilgjengeliggjøre lokaler for aktører som 

driver med «et kompromissløst fokus på kvalitet, inspirasjon og 

service», der mote og interiør var hovedfokus for den første 

piloten. Good Space samlet sammen en rekke aktører fra 

næringslivet og frivillighet og var klar for å gjennomføre prosjektet 

med aktører som IKEA, Schibsted, UiO, Jernia, Bergans, Nav, 

Naturvernforbundet, Selvaag, Forskningsparken og Pierre Robert. 

På grunn av Covid-19 ble pilot-prosjektet til Good Space utsatt på 

ubestemt tid. 

Selfridges Project Earth (UK)

Selfridges & Co er en britisk kjøpesenterkjede med fokus på 

eksklusivitet og high-end produkter. I august 2020 lanserte kjeden 

konseptet Earth Project med hensikten å jobbe mot en 

bærekraftig klesindustri. Engasjementet involverer iverksettingen 

av mange tiltak, blant annet Resellfridges hvor brukte eksklusive 

klær blir solgt gjennom kjøpesenteret i London og hvor det vil bli 

mulig for kunder å selge egne brukte varer for kreditt i butikken. 

Andre tiltak i Selfridges fem-år lange bærekraftsplan er å 

iverksette en organisering av produktreparasjoner.

Kollektivet (Kristiansand)

Kollektivet er et samarbeidsprosjekt mellom lokale gründere i 

Kristiansand og Arendal om å danne en butikk basert på

bærekraft. Butikken består i dag av et zero-waste konsept, en 

vintage butikk, produkter fra lokale designere, og redesign, retro 

interiør og fairtrade-varer. Totalt består butikken av 13 konsepter.

B.3.5 Digitale ombruksinitiativer

Flere konsepter som drar nytte av at bedrifter og privatpersoner 

kjøper, bytter eller tilbyr tjenester for hverandre, såkalt 

delingsøkonomi, blir stadig mer populært. Eksempler er ShareFox

(programvare for å lage digitale leiekonsepter), Nabohjelp (app 

for å få eller gi hjelp til «naboen») og Tingoteket (utlånsordning 

for ting som man har bruk for av og til). Også flere andre 

ombrukskonsepter er basert på samme tankegang. 

Smarta Kartan (SE)

Smarte Kartan ble skapt som et initiativ i samarbeid mellom 

organisasjonen Kollaborativ Ekonomi Göteborg og Göteborg Stad 

(kommunen) med hensikten å synliggjøre initiativene rundt 

delingsøkonomi som finnes i byen. 

På kartet tydeliggjøres virksomheter og deres plasseringer, og 

nettverk innenfor delingsøkonomi. Eksempelvis finnes 

sykkelreparasjonsbutikker og bildelingstjenester i Smarta Kartan. 

Kartet ble lansert i 2015, og den tredje versjonen av tjenesten ble 

lansert i 2020 med støtte fra Göteborg Stad og gjennom 

programmet Sharing Cities Sweden (offentlig og privat finansiert). 

Per nå finnes det 220 registrerte ombruksinitiativer registrert i 

Göteborg og 184 i Karlstad.

ReMap Berlin (GE)

ReMap Berlin er et kart med oversikt over ombruksinitiativer i 

byen. Plattformen er initiert av den tyske miljøorganisasjonen 

BUND, der Berlin kommune støtter plattformen og bruker 

plattformen til å informere om tilbud og arrangementer knyttet til 

sin strategi «Re-Use Berlin».

Good Space, Selfridges Project Earth, Introducing Resellfridges; Kollektivet, ShareFox, Nabohjelp, Tingoteket, Smarta Kartan; ReMap Berlin,

Illustrasjon av inndelingen av konsepter hos Good Space 

(hentet fra gogood.no) 

Bilder fra Resellfridges, gjenbrukskonseptet i Selfridges’ «Project Earth» konsept 

(bilder: selfridgespress.com) 

http://www.gogood.no/nyheter/stor-interesse-for-morgendagens-ombruksbutikk/
https://www.selfridges.com/GB/en/features/project-earth/the-future-of-project-earth/
https://selfridgespress.com/2020/11/10/introducing-resellfridges-selfridges-permanent-resale-platform/
http://kollektivetshop.com/
https://sharefox.no/
https://nye.obos.no/nabohjelp/
https://www.linkedin.com/posts/b%C3%A6rekraftige-liv-p%C3%A5-land%C3%A5s_baewrekraft-sdgs-delingsaeokonomi-activity-6759852229974376448--01o
https://www.smartakartan.se/
https://www.berlin.de/senuvk/umwelt/abfall/re-use/de/remap.shtml
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C Innsikt fra dialogmøter om bærekraftig forbruk – Næringslivet 

En kommunal arena for bærekraftig forbruk har en rekke eksterne og 

interne interessenter og brukere, særlig som følge av at kommunene 

ønsker at senteret skal ta for seg alle pilarene under bærekraft; med sosiale, 

økonomiske og miljømessige målsettinger. I denne fasen av utredningen 

har prosjektgruppen valgt å fokusere på hvordan senteret kan utvikles i 

samarbeid med aktører innen varehandel og tjenesteytende næring og 

eiendomsaktører. Dette er interessentgrupper som er sentrale for å sikre 

økonomisk bærekraftighet i konseptene, samt for å tiltrekke seg et større 

publikum til ombrukskonseptet. I denne fasen av arbeidet med arenaen for 

bærekraftig forbruk har prosjektgruppen derfor valgt å prioritere 

næringsdialog. 

C.1 Innsikt fra dialog med næringsaktører

Samskapning med næringsaktører innen varehandel og tjenestenæring

Kommunene ønsker at en arena for bærekraftig forbruk skal fungere som 

en plattform som legger til rette for verdiskapende interaksjoner mellom 

produsenter og konsumenter av sirkulære produkter og tjenester. 

Konsumentene vil være innbyggerne i Asker og Bærum Kommune, og 

tilbyderne vil være private næringsaktører, frivillige og kommunale initiativer 

som tilbyr produkter og tjenester. 

Arenaen for bærekraftig forbruk vil fungere som en plattform/markedsplass 

som kobler konsumenter/innbyggere (etterspørsel) med aktører som tilbyr 

bærekraftige forbruksløsninger (tilbud). Sentralt for at senteret skal tiltrekke 

seg nye målgrupper av innbyggere er at tilbudet fra næringsliv og andre, er 

attraktivt. 

Næringsaktører som kan tilby innbyggeren et attraktivt sirkulært tilbud vil 

være sentrale for at en arena for bærekraftig forbruk skal kunne drives 

kommersielt. For å forstå hvordan en arena for bærekraftig forbruk kan 

være attraktivt for næringslivet, hvordan senteret kan svare ut behov og 

videre utforske mulige samarbeidsformer har prosjektgruppen intervjuet 

næringslivsaktører som i ulik grad er involvert i ombruksaktiviteter i dag. 

Kommunen har tidligere identifisert en rekke aktuelle 

næringslivsinteressenter innenfor følgende kategorier: 

1. Sirkulære gründere som ønsker å starte et selskap med ombruk i fokus

2. Aktører med sirkulære forretningsmodeller som kjernevirksomhet (leie, 

bruktsalg, reparasjon, deling)

3. Etablerte varehandelsaktører med sirkulære initiativ 

Prosjektet har intervjuet et utvalg aktører fra gruppe 2 og 3 (se intervjuliste i 

vedlegg). Aktørene som er blitt intervjuet representerer ikke et 

representativt utvalg av handelsstanden i kommunene, men representerer 

ulike varegrupper, selskapsstørrelser og modenhet på ombrukskonsepter. 

Dialogen har vært uforpliktende fra begge parter. Prosjektgruppen har 

også fått innspill fra andre aktører, som har gitt direkte innspill til 

kommunen. 

Næringsaktører som har gitt innspill til 

prosjektgruppen
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Innsikt 1: Næringslivet opplever at det er krevende å drive 

lønnsomme sirkulære aktiviteter og etterlyser bredere bruk av det 

kommunale virkemiddelapparatet

I tråd med funn fra regjeringens Kunnskapsgrunnlag for Nasjonal 

strategi for sirkulær økonomi, opplever næringslivaktørene 

prosjektgruppen har intervjuet det krevende å få bruktsalg, 

reparasjon og andre sirkulære forretningsmodeller til å bli 

lønnsomme. Aktørene nevner mangel på etterspørsel og 

regulatoriske barrierer, som skatter og avgifter knyttet til bruktsalg 

og reparasjon som sentrale for å få konseptene til å bli 

lønnsomme. 

«Å selge ting med lav verdi gir veldig liten avkastning når det er 25% mva

på en vare som det allerede er betalt mva på. For meg som liten aktør ville 

en reduksjon eller kompensasjon gjort butikken økonomisk bærekraftig»

Intervjuobjektene etterlyser bredere bruk av virkemiddelapparatet 

fra kommunen for å sikre at aktiviteter som bruktsalg og 

reparasjon kan skaleres. Her nevnes særlig bruk av 

innkjøpsmakten til kommunen og at kommunale initiativ bør velge 

sirkulære tjenester og varer i offentlig anskaffelser. Videre trekker 

intervjuobjekter frem at direkte tilskudd til leie og utstyr kan bidra 

til skalering av eksisterende aktiviteter på en effektiv måte.

Næringslivsaktørene ser også på kommunen som en viktig 

holdningsagent og informasjonskanal for å nå ut til flere 

innbyggere med sine tjenester, der digitale løsninger og 

tilstedeværelse blir trukket frem som sentralt for å konkurrere med 

tradisjonelle varehandelstjenester, og for å gjøre senteret mer 

skalerbart.

«Kommunen kunne i større grad belyst ombrukskonsepter på en nettside 

og oppfordret kundene til å bruke disse. Dette ville vært mer skalerbart enn 

en fysisk arena for bærekraftig forbruk.»

Innsikt 2: Næringslivsaktørene ønsker å være involvert i en arena 

for bærekraftig forbruk

Alle næringslivsaktørene intervjuet er positive til initiativet til 

kommunene og uttrykker et ønske om å være med i videre dialog 

og utvikling av en arena for bærekraftig forbruk. Dette gjelder 

både store varehandelsaktører og mindre ombruksaktører og på 

tvers av type aktiviteter og varestrømmer. Basert på de 

uforpliktende intervjuene vil en arena for bærekraftig forbruk 

kunne tiltrekke seg et bredt spekter av næringsaktører med 

attraktive tilbud for innbyggerne. 

Innsikt 3: Reduserte faste kostander er et viktig verdiforslag for 

næringsaktørene

Aktørene ser ulike behov og interesser for å etablere seg på et 

kommunalt senter, der det økonomiske elementet gjennom 

redusert leie eller arbeidskostnad blir trukket frem som sentralt fra 

samtlige intervjuobjekter. Intervjuobjektene møter betydelige 

økonomiske barrierer for å skalere de sirkulære aktivitetene i dag, 

der leie av lokaler og arbeidskraft representerer de største 

kostnadspostene. 

Videre oppfatter aktørene ulike verdiforslag som attraktivt ved en 

arena for bærekraftig forbruk. Dette avhenger av type aktør og 

type varer de håndterer. Følgende tjenester og tilbud har blitt 

trukket frem i intervjuer, utover økonomisk støtte: 

- Tilgang til nye og bredere kundegrupper

- Felles markedsføring og kommunikasjon

- Læring og samarbeid med andre aktører 

- Mulighet for arbeidstrening og delt arbeidskraft

- Sortering, vask og mottak av varer 

- Lagerfasiliteter 

- Produksjonslokaler og verksted

- Fellesarealer for arrangementer og kurs 

Aktørene som har store behov for manuelle prosesser er svært 

positive til å ha ansatte på arbeidstrening og flere av aktørene har 

erfaring med å lære opp og sørge for gode arbeidsforhold og 

oppgaver. 

Innsikt 4: Næringslivsaktører etterlyser en tydelig visjon for 

arenaen

Flere av intervjuobjektene uttrykker at visjonen til senteret må 

være tydelig og ha fokus på kundeverdi og holdningsendring for 

at det skal være attraktivt å etablere seg på et kommunalt senter. 

Noen av intervjuobjektene er skeptiske til å utvikle konsepter etter 

inspirasjon fra ReTuna, da flere aktører oppfatter dette som et 

initiativ som ikke i stor nok grad fokuserer på kundeverdi, og 

dermed ikke representerer uttrykket selskapene ønsker å gi med 

sine ombrukskonsepter. 

«Jeg ønsker å endre holdninger til gjenbruk, det er derfor svært viktig at 

konseptet er moderne og tiltrekker seg varer av kvalitet. Usikker på om jeg 

ville etablert med på et ReTuna lignende konsept.»

«Vi ønsker å være med på et konsept som er dynamisk og mindre. Motsatt 

effekt om kommunen bygger et stort kjøpesenter. Oppfordrer vi da til mer 

forbruk?»

«Viktig at senteret har en tydelig visjon. Handler det om å utnytte det som 

kommer inn til gjenvinningsstasjon eller skal det handle om å sirkulere 

varene som allerede er i omløp og hindre avfall?»

Regjeringen, Kunnskapsgrunnlag for nasjonal strategi for sirkulær økonomi (her) 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/kunnskapsgrunnlag-for-nasjonal-strategi-for-sirkular-okonomi/id2714834/
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Flere av intervjuobjekter er usikre på om større avfallsreduksjon av 

varer fra gjenvinningsstasjon og holdningsendring effektivt kan 

oppnås i samme konsept, samtidig som arenaen skal tiltrekke seg 

nye målgrupper. Intervjuobjektene ser på en bredere målgruppe 

som svært viktig for å drive sirkulære aktiviteter kommersielt, og 

ønsker å rette seg mot disse gruppene. 

«Kommunen må ha to tanker i hodet samtidig. Det kortsiktig og 

langsiktige. Disse problemene må løses på ulike måter. ReTuna er kun et 

showcase og går på akkord med kundeverdi, Asker og Bærum må sikre at 

de lager et konsept som kan være økonomisk bærekraftig over tid og da 

må kundeverdi stå i fokus.» 

Innsikt 5: Sentral lokasjon er avgjørende for at det skal oppleves 

som attraktivt for næringslivsaktørene

Lokasjon av senteret blir nevnt som en sentral faktor for at 

senteret skal være attraktivt for næringslivaktørene. Flere av 

aktørene uttrykker at en lokasjon i et eksisterende handelssentrum 

eller i et eksisterende kjøpesenter vil være attraktivt, dette for å 

sikre høy trafikk til senteret. 

«Jeg mener man må integrere sirkulære tjenester inn i dagens 

tjenestetilbud. Ikke ta de nye tjenestene inn på egne lokasjoner og sentere. 

Vi må nå ut til massene for at dette skal bli økonomisk bærekraftig for oss 

å drive»

Attraktiv lokasjon avhenger av varestørrelse og -type. Aktørene ser 

det som positivt å samlokalisere de sirkulære aktivitetene med 

eksisterende handelstilbud, og med tett tilgrensende 

varekategorier som vil gjøre tilbudet attraktivt for flere.

En attraktiv lokasjon for større varekategorier, eksempelvis 

hvitevarer, store møbler og byggematerialer, er ved eksisterende 

næringsparker og gjenvinningsstasjoner der kunder har mulighet 

til å komme til med bil og større varebiler, og man treffer riktig 

målgruppe for denne typen ombruksvarer.

Aktører som leverer produkter eller tjenester knyttet til 

varegrupper som klær, sko og sport/friluftsliv ønsker lokasjon på 

eksisterende kjøpesentre. 

«Kan være en kortere vei til Rom enn å lage et helt nytt senter – hva med 

å alliere seg med eksisterende kjøpesenter? Her har man allerede kunder 

og kan effektivt nå ut til flere som ikke handler bærekraftig i dag» 

Næringsforeningen i Asker og Bærum har hatt konseptidéen

arena for bærekraftig forbruk i kommunene til diskusjon i et 

styremøte i januar 2021, der følgende innspill er sendt inn til 

prosjektgruppen:

«Ombrukskjøpesenter bør lokaliseres i sentrum og handelssteder der 

kommune- og reguleringsplaner bestemmer at salgsvirksomhet med 

detaljhandelsvarer skal lokaliseres. På den måten vil lokaliseringen av 

ombrukskjøpesenter fremme og være i overensstemmelse med 

kommunenes knutepunktsstrategi for sentrumsutvikling.

Samtidig vil lokaliseringen av det enkelte ombrukskjøpesenter også være i 

samsvar med kommunenes klimakloke politikk og også FNs 

bærekraftsmål. Vi tenker særlig på Bærekraftsmål nr. 11 og 12. Vi er 

opptatt av å realisere synergi mellom ombrukskjøpesenter og handel med 

ordinære varer og tjenester og forhindre negativ fragmentering av 

handelstilbudet i kommunen/e.

Vi er også opptatt av at senteretableringen skal fremme og ta vare på 

eksisterende arbeidsplasser. Det er selvsagt vareslag med store volumer 

som bygningsmaterialer o. l. som fortsatt best kan selges gjennom de 

etablerte miljøstasjoner (Yggeseth - og Isi -) i kommunenes egen regi.»

Innsikt 6: Ønske om å forstå verdien og ombrukspotensialet for 

materialstrømmene

Aktørene etterlyser større åpenhet knyttet til hva som kommer inn 

på gjenvinningsstasjonen og mulighet for å hente ut disse 

materialstrømmene. Flere aktører nevner Oslo kommune sin 

ordning som svært attraktiv, der næringslivaktører som Norsk 

Ombruk henter varer på ukentlig basis som de transporterer, 

reparerer og selger i sine egne produksjonslokaler og 

utsalgssteder.

Aktørene uttrykker at en forståelse for verdien og potensialet i 

materialstrømmene er et sentralt utgangspunkt for å vurdere 

hvilken samarbeidsform som er interessant og attraktiv knyttet til 

en arena for bærekraftig forbruk. 

«Kjempepositive til idéen til kommunen, men vanskelig å vurdere den 

kommersielle nytteverdien. Her må vi bli invitert på 

gjenvinningsstasjonene for å forstå verdien av materialstrømmen 

kommunene har i dag.»
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Innsikt 7: Næringslivsaktørene er interessert i å pilotere konsepter 

og lære i samarbeid med kommunene

Næringslivaktørene uttrykker at de ønsker å jobbe sammen med 

kommunen med piloter eller «pop-ups». Flere aktører oppfatter et 

tidsbegrenset og dynamisk konsept som svært attraktivt for å 

kunne i større grad forstå behov og markedet før aktørene tar 

større investeringer. 

Flere intervjuobjekter uttrykker at kommunen på denne måten kan 

være en katalysator for sirkulær endring i både større og mindre 

virksomheter. Større varehandelsaktører kan lære i samarbeid 

med kommunene for å forstå hvordan de skal inkludere sirkulære 

tjenester og produkter i eksisterende drift. Mindre ombruksaktører 

og gründere kan skalere sine aktiviteter med mindre risiko og 

raskere ta læring knyttet til hvordan konseptene kan skaleres 

utenfor en kommunal kontekst. 

«Tror en pilotering kan være er en god tilnærming der mange aktører kan 

være involvert og konseptet kan være mer dynamisk. En pilot vil gjøre det 

enklere for gründere å tørre å satse, da det er en begrenset tidsperiode»

Videre uttrykker næringslivsaktørene at de har god erfaring med å 

arbeide med tidsbegrensede piloter, særlig knyttet til bærekraftig 

forbruk, som krever læring om nye forbruksmønstre og tjenester. 

«Absolutt interessert i pop-up eller pilot med kommunen og har god 

erfaring med det. Dette er sånn vi jobber i dag. Lærer mye før vi bygger og 

investerer i fasiliteter. Bruker ledige lokaler. Starter i det små, gjør den 

nødvendige læringen og finner de rette samarbeidspartnerne.» 

Oppsummering av innsikt fra dialog med næringsaktørene 

▪ Innsikten fra de uforpliktende intervjuene gir indikasjoner på 

at kommunene har gode muligheter til å samarbeide om et 

ombrukskonsept med næringslivet, og det vil være mulig for 

kommunen å fremleie til aktører som kan bygge attraktive 

tilbud for kommunens innbyggere. Da ombrukskonsepter i 

dag i mindre grad er lønnsomme, må kommunene være 

forberedt på å støtte aktørene økonomisk i en oppstartsfase. 

▪ Næringslivsaktørene uttrykker et behov for en tydelig visjon 

for konseptet fra kommunens side som er i tråd med deres 

egne visjoner for utviklingen av bærekraftige 

forbruksalternativer. Det vil være hensiktsmessig for 

kommunen å sette opp konkrete målsetninger, målgrupper 

og utfordringer de ønsker å løse ved videre arbeid med 

konseptet for å tiltrekke seg de riktige samarbeidspartnerne. 

▪ Dialogen med aktørene avdekker ulike behov og attraktive 

verdiforslag for ulike varegrupper og tjenester. Det kan 

derfor være hensiktsmessig for kommunen å få en større 

forståelse for hvilke aktører de ønsker å tiltrekke seg og 

utvikle ulike konsepter for ulike aktører og varegrupper. En 

effektiv løsning for å øke ombruk av hvitevarer vil kunne 

annerledes ut enn for klær og sko. 

▪ Prosjektgruppens innledende markedsundersøkelser 

avdekker at et separat arena for bærekraftig forbruk uten 

tradisjonelle handelstilbud, kan være et mindre attraktivt 

tilbud for noen næringslivsaktører. 

▪ Aktørene etterlyser en bredere bruk av virkemiddelapparatet 

og et tettere samarbeid med kommunen om å skape 

bærekraftige tilbud i kommunene, der aktørene er svært 

positive til å utvikle piloter i samarbeid med kommunen for å 

forstå hvordan man i samarbeid kan skape attraktive tilbud. 
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NAV 

NAV har allerede en butikk, Ombruksbutikken Modus, på 

Jørgensløkka i nærheten av Asker sentrum. De kan være villige til å 

flytte Modus inn på et eventuelt ombrukssenter dersom noen 

premisser kommer på plass. Slike premisser er blant annet at 

brukerne som arbeider i butikken må få oppfølging av gode 

miljøarbeidere for å sikre at de kommer ut i arbeid etter endt 

arbeidstrening. De ser at om de ikke hadde hatt fokus på den 

sosiale bærekraften, men kun på profitt i ombruksbutikken, kunne 

de ha tjent mye mer enn de gjør i dag. Ved sentralisering av flere 

forretninger på et senter, kan stordriftsfordeler gjøre at det blir 

enklere å forbedre lønnsomheten. NAV ser muligheter for at et 

ombrukskjøpesenter for kan genere arbeidsplasser, eksempelvis for 

sjåfører dersom man tilbyr nettbutikk og hjemleveringstjenester.

NAV legger også vekt på at Asker har blitt en stor kommune og at 

mange av NAV sine brukere holder til i søndre Asker. Det kan være 

vanskelig å komme seg på arbeid om ombrukskjøpesenteret 

lokaliseres på grensen mot Bærum. Det kan derfor være 

hensiktsmessig å utvikle satellitter som kan lokaliseres flere steder i 

kommunen.

Virksomhet for tjenester til personer med funksjonsnedsettelser

Aktøren trekker frem at mange av brukerne ved arbeidssentrene i 

dag ønsker seg ut i ordinært arbeid. Det er et ønske om at man 

skal slutte på se på brukergrupper som kun brukergrupper, og at 

de skal inkluderes på en vanlig arbeidsplass. Aktøren tror at et 

ombrukskjøpesenter kan være med på å skape nye muligheter for 

blant annet VTAO-plasser og at det er sentralt å gi et tilbud til 

forretningene på senteret om veiledning og oppfølging til de som 

har folk inne på VTAO-plasser.

En økning i VTAO plasser vil også kunne frigjøre VTA plasser som 

er statlig tildelt, sikre at brukerne får et mer riktig tilbud ut fra 

funksjonsnivå og tjenestetrapp, og kan gi økte valgmuligheter og 

muligheter for karriereutvikling også for denne gruppen. Tiltaket vil 

også være et positivt insitament for harmonisering etter 

kommunesammenslåingen.

Frivilligheten

Kommunen ønsker et bredt samarbeid med frivilligheten, og vil ha 

tett dialog med både idrettsråd og idrettslagene, kulturrådet og 

kulturorganisasjonene i kommunen, i tillegg til andre 

interesseorganisasjoner. 

Det er spesielt viktig med et godt samarbeid med 

loppemarkedene. Kommunen ønsker ikke å gå loppemarkedene i 

næringa, og det er derfor viktig at de sammen kommer fram til 

gode løsninger og samarbeidsformer som også kommer 

loppemarkedene til gode. 

Asker kommune har i dag pågående samarbeid med følgende 

aktører:

▪ Lions, som i dag driver bokloppemarked og en gruppe som 

arrangerer brukt ballkjolesalg

▪ Norsk Folkehjelp Asker og Bærum, som samarbeider med 

Asker kommune om reparasjonskafeen

▪ Lokallaget til Naturvernforbundet, som samarbeider med 

Asker kommune i forbindelse med ombruksfestivalen

C.2 Innsikt fra dialog med frivilligheten og kommunale 

interessenter 
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C.3 Innsikt fra dialog med eiendomsaktører 

Samskapning med eiendomsaktører

Eiendomsaktører er av prosjektgruppen identifisert som en sentral 

interessent og mulig samarbeidspartner for en arena for 

bærekraftig forbruk. Eiendomsaktører kan ta ulike roller i 

etableringen av en arena for bærekraftig forbruk. De kan være en 

plattformeier der eiendomsaktørene utvikler et konsept der 

kommunene kan være en plattformspiller og åpne plass for 

kommunale eller frivillige initiativer. Aktørene kan også være en 

tilrettelegger for et kommunalt drevet konsept ved å tilby lokaler 

og finansiering. For å utforske hvilken rolle eiendomsaktører kan ta 

i utviklingen av et kommunalt ombrukskonsept, har vi intervjuet 

eiendomsaktører i Asker og Bærum. Intervjuobjektene er ikke et 

fullstendig utvalg av aktører i kommunene, men representerer 

ulike fokusområder, fra kjøpesenteraktører til boligbyggere, der 

alle leier ut næringslokaler i dag.

Innsikt 1: Eiendomsaktører ønsker å tilby mer bærekraftige varer 

og tjenester i sine lokaler

Intervjuene med eiendomsaktørene belyser den generelle trenden 

i samfunnet om en omlegging til et mer bærekraftig samfunn. 

Aktørene som ble intervjuet har allerede begynt å utforske dette 

mulighetsrommet, med etablerte planer og konkrete initiativer. 

Aktørene ser behov for å legge om næringstilbudet på 

eksisterende og nye eiendommer og lokaler til mer bærekraftige 

tilbud som tiltrekker seg trafikk, og skaper gode lokalsamfunn og 

nabolag. 

▪ Obos jobber med å skape bærekraftige nabolag gjennom 

digitale tjenester som Nabohjelp, og utforsker hvordan 

fremtidens bærekraftige nabolag og handelstjenester vil se ut 

gjennom OBOS Living Lab, Fornebu Punkt og Vollebekk 

Fabrikker. 

▪ Fornebu S (KLP Eiendom) har samarbeidet med Repairable

og Renseri.no om et nytt konsept, Stell, som tilbyr reparasjon 

av klær og sko. KLP Eiendom bidrar her med redusert leie for 

konseptet da de ønsker bærekraftige tilbud i sin butikk-miks. 

▪ SKB Eiendom ser på ulike måter å skape bærekraftige 

nærings- og aktivitetstilbud i sine nye boligprosjekter i Asker 

kommune.

▪ Trekanten kjøpesenter (Citycon) har egne kampanjer knyttet 

til bærekraft og har hatt ombruksaktører I SUSTAIN, som en 

pop-up butikk før jul, der de har et ønske om flere 

bærekraftige konsepter i sin butikk-miks. Videre har Kolbotn 

senter (Citycon) et samarbeid med OMA Gjenbruksbutikk 

som er drevet av Nordre Follo Kommune, der de tidligere har 

samarbeidet om pop-up og nå tilbyr reduserte leiepriser.

▪ Sandvika storsenter (Thon) hadde i fjor en pop-up knyttet til 

redesign og har fått bekreftet gjennom fokusgrupper at 

kjernemålgruppen på senteret ønsker seg tilbud knyttet til 

ombruk, der særlig tekstil har vært ønsket. 

Innsikt 2: Eiendomsaktører er interesserte i å samarbeide med 

kommunen

Alle eiendomsaktørene som er intervjuet er interesserte i videre 

dialog om et mulig samarbeid med kommunen. Aktørene som er 

intervjuet ønsker å ta ulike roller i samarbeid om å etablere en 

arena for bærekraftig forbruk. Flere av aktørene ser det som 

interessant å utvikle et konsept sammen med kommunen, der 

partene deler ansvaret etter hvilke egenskaper de ulike 

organisasjonene sitter med. En av aktørene intervjuet har et 

utviklet «shop-in-shop» konsept under utvikling knyttet til 

bærekraftig forbruk som de ønsker at kommunen skal være med 

på. 

«Vi kan utvikle konseptet, dette er vi gode på. Kommunen kan fasilitere

samarbeid, og være en katalysator for at dette skjer ved å gi finansiell 

støtte og knytte oss opp mot de rette samarbeidspartnere og kan eventuelt 

også utvikle egne konsepter som kan inkluderes i konseptet» 
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Andre aktører ønsker at kommunen står for utviklingen av 

konseptet, og der aktørene ser det som mest aktuelt å kunne 

bidra med markedsføring og rimelige lokaler.

«Hvis kommunen komme med et konsept og kan sørge for driften, da er 

vi behjelpelig med rimelig lokale. Vi ønsker å fasilitere og legge til rette for 

slike tilbud i våre nabolag og eiendommer.» 

Videre ser aktørene det som sentralt å inkludere tilbudet i 

eksisterende handelslokaliteter og der det også er et tradisjonelt 

handelstilbud. Aktørene presiserer at det vil være krevende å få 

aktivitetene til å bli økonomisk bærekraftige på sikt hvis de kun 

inkluderer ombruksaktiviteter i et eget senter. 

«Driften av et kjøpesenter er krevende og kostbart, jeg er usikker på om 

kommunen burde gå for et rent ombrukskjøpesenter. Det vil være mer 

attraktivt å inkludere dette på eksisterende lokaliteter.»

Innsikt 3: Eiendomsaktørene trekker frem at konseptene må være 

kommersielle og må tilby unike kundeopplevelser

Aktørene uttrykker at de er svært opptatt av at kommunen må 

tenke kommersielt om konseptet og knytte til seg aktører som kan 

drive økonomisk bærekraftig og attraktivt for en bredere 

kundegruppe.

«Konseptene eller aktørene som skal etablere seg må være attraktive nok 

til at det kan trekke nok kunder og bli lønnsomt på sikt»

«Kommunen må evne å tenke kommersielt på dette. Det som er viktig i 

dette er at vi må slå litt på stortromma på det kommersielle. Bruke 

profesjonelle krefter for å få et bra konsept, da endrer vi holdninger og 

handlinger. Det må svinge litt for at dette skal bli attraktivt for flere enn de 

som bruker ombrukstilbud i dag. Må bli et reelt alternativ til å kjøpe en ny 

genser» 

Videre trekker aktørene frem at å tilby unike kundeopplevelser blir 

viktig. Flere poengterer at konseptene må kunne tilby noe annet 

enn hva kunden kan finne på nett av ombruksvarer. 

«Konseptet må tilby noe annet enn brukthandelen som skjer på Finn.no og 

Tise, skattejakten og opplevelsene må være på senteret. Her blir et nøye 

kuratert vareutvalg viktig» 

Innsikt 4: Eiendomsaktører ønsker å teste og pilotere konsepter 

ved å benytte ledig kapasitet på eksisterende handelssentrum eller 

standsarealer 

Aktørene som er intervjuet er positive til en pilot. Flere uttrykker at 

ved en pilot kan kommunen være en katalysator for å få 

bærekraftige tilbud inn i eksisterende handelssentrum ved at 

eiendomsaktører og næringsaktører kan forstå hvilke konsepter 

som er attraktive og trekker kunder. Dette ville kunne føre til at 

flere slike konsepter får plass på eksisterende kjøpesentre på 

lengre sikt. 

Videre uttrykker aktørene at de i perioder har ledige lokaler eller 

standsarealer som kunne blitt benyttet til å pilotere denne typen 

konsepter. Her vil kommunene kunne få lav leie hvis de er 

fleksible. 

«Vi har 600 kvm ledig – kunne blitt brukt til en midlertidig Pop-up, 

sammen med kommunen kunne vi utviklet konsepter som kunne blitt tatt 

videre hvis de var attraktive. Hvis kommunen er fleksible og kan bruke 

ledige lokaler trenger ikke dette å bli så dyrt heller» 

En annen aktør foreslår et enda mer fleksibelt konsept der et 

ombrukskonsept eller pilot kan flyttes rundt i en container for å 

kunne nå ut til en større målgruppe. 

«Et containerbasert konsept som kan flyttes hadde vært veldig 

spennende, som kan flyttes mellom nabolag? Her kunne vi nådd ut til 

flere målgrupper og lært masse på veien»

Oppsummering av innsikt fra dialog med eiendomsaktører

▪ Innsikten fra de innledende intervjuer indikerer at det er 

muligheter for kommunen å samarbeide med eksisterende 

eiendomsaktører om å utvikle en arena for bærekraftig 

forbruk. Aktørene sitter med sentral kunnskap om 

handelsdrift, kundebehov, konseptutvikling og har lokaliteter 

tilgjengelig. 

▪ Intervjuene har bekreftet at det vil være mulig for kommunen 

å ta ulike roller i samarbeidet med eiendomsaktørene, der 

flere aktører åpner for at kommunen kan ta en mer strategisk 

rolle ved å initiere samarbeid og bidra med finansiering. 

Andre ser at kommunen bør ta en operasjonell rolle ved et 

eventuelt samarbeid, der eiendomsaktører 

▪ Et samarbeid med eksisterende kjøpesenter vil sørge for at 

kommunen raskt får ut bærekraftige konsepter og tjenester 

til en bred gruppe av befolkningen og til en lavere 

investerings- og driftskostnad sammenlignet med et 

sentralisert og kommunalt driftet konsept. 

▪ Intervjuene indikerer at det er mulig å pilotere konsepter og 

samarbeidsform gjennom «piloter», der aktørene trekker 

frem midlertidig ledige lokaliteter og standplasser som 

lokaliteter som kan tilbys til en lavere pris der kommunen og 

aktørene sammen kan teste og lære. 
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Næringsaktører

Navn på selskap Navn på intervjuobjekt 

Bergans 
Yngvill Ofstad, Bærekraftsansvarlig

IKEA Kenneth Skauge, Sustainability Business Partnership

Siri Nordhagen, Bærekraft IKEA Norge

Løvenskiold Heidi Lyngstad, Miljøsjef.

Sondre Thorvaldsen, Strategi og forretningsutvikling. 

Fretex Kristin Hareide, Kjedeleder Butikk 

Arnt Willy Hjelle, Bærekraft og Innovasjon

Repairable 
Ingvill Kebo, Daglig leder 

Parkdressen.no
Henrik Horjen, Forretningsutvikler 

GoGood
Preben Carlsen, Daglig leder

KreativVerdi
Linda Sofia Hørnquist, Daglig leder, og Ingvild Antonsen

Green Kids Second Hand
Jonna Thorsteinsen, Daglig leder 

Norsk Ombruk Tommy Paulsen, Daglig leder, og produksjonssjef

Sean Paulsen

Eiendomsaktører

Navn på selskap Navn på intervjuobjekt 

SKB Eiendom Jo Haaken Rønning, Eiendomsutvikler 

OBOS
Markus Bjølgeru, Forretningsutvikling

Birgitte Molstad, Miljødirektør

Rykkinn Senteret (Scala Eiendom) Ole Kristian Seth, Senterleder

KLP Eiendom (Fornebu S) Kjersti Aanerud Hamre, utleiesjef

Sandvika storsenter (Olav Thon) Kathrine Ingerø, Senterleder

Trekanten (CityCon) Karoline Josephsen Haakonsen, Senterleder

Andre

Navn på selskap/organisasjon Navn på intervjuobjekt

ReSirkula Maria Sætersdal Remøe, Konseptutvikler 

Asker og Bærum handels- og servicebedrifters forening Jan-Fredrik Larsen, styreleder

Vollebekk Fabrikker Anne Dubrau, Daglig leder

ReStarters Kaja Juul Skarbø, Daglig leder

Include-senteret, UiO Ulrikke Bryn Wethal, Forsker 

Re-Use Berlin Thomas Schwilling, kontaktperson 
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