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”Vi har bæredygtige møbler og 

indretningsløsninger – som inspirerer og får os til at 

trives mens vi tager ansvar for jordens ressourcer”

Aarhus Kommunes bæredygtige møbelstrategi

Bæredygtighed og social ansvarlighed



Arbejdsmiljø i den bæredygtige møbelstrategi

Efterspørge møbler, der fremmer sundhed, trivsel, tryghed og 
sikkerhed i vores arbejds- og brugsmiljøer, f.eks. med øget 
opmærksomhed på indeklima, akustik og ergonomi

...der er rengørings- og vedligeholdelsesvenlige og som
reducerer smitterisiko.

Brugernes behov

Erhvervssamarbejde

Bæredygtighed

Professionalisme

Aarhus Kommune vil sammentænke miljø- og 
arbejdsmiljømæssige, sociale og økonomiske hensyn i 
anskaffelse, forbrug og bortskaffelse af kommunens møbler for 
at fremme en bæredygtig udvikling.

Aarhus Kommune vil opbygge langvarige og tillidsvækkende
netværk med vores møbelleverandører, hvor vi følger op og 
deler viden, lærer af og bruger hinandens styrker til at udvikle
innovative løsninger, som skaber gevinster for alle parter

Uddanne og opkvalificere ledere og medarbejdere, der 
anskaffer møbler, med det sigte, at alle følger intentionerne i 
møbelstrategien, og har nødvendige kompetencer og 
kvalifikationer til at træffe gode møbelvalg ud fra en samlet 
vurdering af funktion, æstetik og bæredygtighed. 



Overordnede mål

CO2-mål: Understøtter målet om neutralitet i 2030

FN Verdensmål: Bidrage til FN’s 17 verdensmål, særligt fokus på mål 8 og 12

Genanvendelse: Mindst 5 % af møbelindkøb skal udgøre genanvendelse inden for 3 år

Genbrug: Møbler der genbruges min. 1 gang (fra lokation til lokation) skal være 60%

POGI: Øges fra 70% til 85% - andelen af indkøbt træ som skal komme fra bæredygtige kilder–

øget pr 01.01.2022

Bortskaffelse: Min. 50% skal til velgørende organisationer, resten bortskaffes  miljømæssigt korrekt

Beskæftigelse: 10% af omsætning til AAK til beskæftigelsesindsatser

Soc.øk.virks.: Brug af socialøkonomiske virksomheder til rep., vedl. og bortskaffelse – min. 30%



Aarhus Kommunes dynamiske indkøbssystem

Nye møbelaftaler pr 01.09 2020

Ved levering over 150.000 kr → DIS, krav til optagelse, b.la. egenkapital og referencer 

• ca 14 leverandører 

Ved levering under 150.000 kr, ikke de samme krav 

• ca 4-5 leverandører

Forskellige typer leverandører, skolemøbler, kontormøbler, plejemøbler, m.m.

+ nichefirmaer



Aarhus Kommunes dynamiske indkøbssystem

DIS handler om CSR og bæredygtighed

Krav om at 10% af omsætningen skal gå til beskæftigelsesansættelse / SØV

→ omsætninger (salg til AAK) over 500.000 DKK

Vi arbejder med:

• Krav til genbrugsprodukter

• Krav til træ og plastik 

• Krav til CO2-målinger → interne midler

Kvartalsvise statusmøder og dokumentation



Genbrugsmøbler i
Aarhus Kommune

•3 leverandører med punch-out 
kataloger på genbrugsmøbler, 
via e-handel

• Interne aftaler på 
indkøbsportal, Truetrade





Hvordan ser fremtiden ud?

• Ikke bare et udbudssystem, også en del af 

strategien

• Arbejder med markedsdialoger = partnerskaber

• Samarbejde med leverandørerne → finde nye mål

• Eksempel: nye krav til skriveborde, fleksible stel og 

anti-kollisionssystem



Spørgsmål?


