
 
 

 
 

Pumper i cirkulær økonomi – Samsø som test-site 
 

På Samsø skal en udbuds- og indkøbspolitik 

baseret på cirkulær økonomi være driver for 

en leasingmodel af pumper, der skal sætte 

fokus på samarbejde med erhvervslivet og 

genanvendelse af materialer.   

 

I Samsø Kommune har man som en del af 

deres projekt i Rethink Business vedtaget en 

ny udbuds- og indkøbspolitik, der sætter 

fokus på cirkulær økonomi. Indkøbspolitikken 

er katalysator for projektet ”Pumper i 

cirkulær økonomi – Samsø som test site”, 

hvor man vil lave en forretningsmodel for 

leasing af pumpesystemer sammen med en 

returordning for genanvendelse af pumper til 

vand, varme og spildvand. Projektet er et af 

de fem kommuneprojekter i Region 

Midtjylland, som har fået støtte fra Rethink 

Business. Projektet er forankret i Samsø 

Kommune og har som partnere Grundfos og 

den lokale VVS-installatør Brdr. Stjerne. 

 

Motivationen for projektet  

Samsø er kendt for at satse på vedvarende 

energi, og det er indskrevet i kommunens 

strategi, at øen skal blive fossilfri inden 2030.  

 

Cirkulationspumper og varmepumper 

rummer et potentiale i forbindelse med 

energieffektivisering. Eksempelvis er der 

omkring 600 oliefyr tilbage på øen og ved  

at erstatte dem med varmepumper, kan man 

opnå energibesparelser.  

 

 

Når pumper skal udskiftes, installeres de nye 

via en lesasingmodel. Samtidig er der en 

returordning, hvor delene genanvendes. VVS-

installatøren tjener penge via abonnementer 

og serviceaftaler frem for direkte salg. 

Producenten leverer den nyeste 

pumpeteknologi og de nødvendige 

reservedele. Kommunen sikres den mest 

energieffektive teknologi. Det er ligeledes 

Kommunens ønske at fremme bæredygtig 

økonomi til gavn for samfundet og en sund 

forretningsøkonomi for kommunens 

samarbejdspartnere og leverandører. 

 

Samsø Kommunes udbuds- og 

indkøbspolitik 

Bag udviklingen af en ny udbuds- og 

indkøbspolitik ligger en vision om at 

kommunen skal indkøbe produkter og 

serviceydelser, der kan matche behov i en 

omskiftelig verden, give størst mulig effekt på 

bundlinjen og understøtte en bæredygtig 

udvikling.  

- Det har hele tiden været klart, 

at vi løbende skal evaluere 

udbuds- og indkøbspolitikken, 

fordi vores viden er i konstant 

udvikling. 

  
Uffe Vinther Kristensen, Energi- og 

klimakoordinator 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

Den beskrevne politik er ikke en drejebog, 

men mere tænkt som en ramme, der er så 

fleksibel, at den kan bruges til alle typer af 

indkøb i kommunen og stille krav, som både 

kan motivere kommunens indkøbere og 

tilbudsgivere. Det indebærer både 

markedsprøvning og dialog, fordi der endnu 

ikke foreligger megen vide om, hvad det reelt 

betyder at købe ind i overensstemmelse med 

cirkulær økonomi.  

Udbuds- og indkøbspolitikken er derfor delt 

op i både faste og tilvalgskriterier. Her følger 

en oversigt over kriterierne.  

 

Faste kriterier 

 

 Totaløkonomi skal indgå som 

konkurrenceparameter.  

 Alle tilbudsgivere skal lave en kort og 

præcis kvalitativ beskrivelse af, hvordan 

deres produkt eller service bidrager til 

øget genanvendelse af materialer og til 

ressourceeffektivitet.  

 Serviceaftaler, der fremmer lokal 

beskæftigelse frem for køb af nye 

produkter, skal indgå som 

konkurrenceparameter, hvor dette er 

relevant.  

 El-forbrugende produkter skal opfylde 

energikravene stillet i Energistyrelsens 

indkøbsvejledning. 

 Alle gældende lovgivninger skal 

overholdes. 

 

Tilvalgskriterier 

 

 Dokumenteret opgørelse af udledningen 

af CO₂ som følge af produktion, transport, 

brug og bortskaffelse af produktet. Hvor 

relevant udvides det til også at omfatte 

udledninger som følge af produktion af 

de materialer, der indgår i produktet.  

 Dokumenteret andel af genanvendte 

materialer i produktet.  

 Dokumenteret andel af genanvendte 

materialer i emballage samt andel af 

emballage, der kan genanvendes. 

 Dokumenteret andel af et produkt, der er 

designet til adskillelse, så materialerne 

kan anvendes igen i rene fraktioner.  

 Dokumenteret indsats, der forbedrer 

miljø- og arbejdsmiljømæssige forhold. 

 Dokumenteret redegørelse for at man 

ikke anvender materialer opført på 

Miljøstyrelsens liste over uønskede 

stoffer. 

 

Forretningsmodel for leasing af 

pumpesystemer 

 

Som led i vedtagelsen af udbuds- og 

indkøbspolitiken, er det kommunens hensigt 

at afprøve den ved en forretningscase, som 

omhandler projektet om leasing af 

varmepumper.  

 

”Det sker for at sikre, at projektet italesættes 

og forankres i et konkret eksempel. Casen er 

valgt således, at det skal være et emne der er 

potentielt energi- og ressourcebesparende, 

kan opfylde krav i henhold til kriterierne og 

bibeholde forbrugeres funktionelle krav”, 

udtaler Energi- og klimakoordinator Uffe 

Vinther Kristensen og fortsætter: ”Desuden 

er det ikke kun interessant for kommunen, 

men også for private boligejere og dermed 



 
 

 
 

også for partnerne i dette projekt”.  

 

Hvorfor er pumper et interessant 

forretningsområde for cirkulær økonomi?  

Ser man på pumpen som teknologi, spiller 

den en vigtig rolle i private boliger, 

virksomheder og forsyninger, hvor den 

distribuerer vand og varme rundt i systemer. 

I projektet er ydelserne varme og vand 

interessante ikke selve pumpen som 

teknologi. 

 

Fig. 1. Figuren illustrerer det kredsløb en 

cirkulationspumpe indgår i. 

I projektet vil man gerne illustrere, hvordan 

man kan bevare service, som et parameter, 

og samtidig trække de anvendte materialer 

og teknologier over i en cirkulær tankegang.  

 

Værdikæden  

 

Ser man på forholdet mellem de tre led i 

værdikæden, vil leasingmodellen ifølge Uffe 

Vinther Kristensen skabe værdi på følgende 

måder. Værdikæden kan illustreres i 

modellen i følgende afsnit: 

Værdi for kunden 

 

Leasingmodellen skal kunne tilbyde kunden 

en afdragsordning og en serviceaftale, som 

man kender det fra abonnementer i 

telebranchen. I projektet vil en serviceaftale 

kunne give kunden mulighed for at 

efterspørge andre ydelser som check af 

”hardware – pumper – løbende udskiftning 

efter ”BAT – Best Available Technology”, 

genanvendelses-procenter på materialer og 

meget mere.  

 

Værdi for VVS-installatøren  

 

For den lokale VVS-installatør kan 

leasingmodellen skabe aktivitet og 

omsætning på den lange bane idet, at VVS-

installatøren, via serviceaftalen, har ”foden 

inden for” hos kunden. Herved kan 

utidssvarende tekniske løsninger blive 

identificeret og udskiftet til glæde for 

kunden, installatøren og miljøet.  

Producent -
Grundfos

Lokal installation
Bdr. Stjerne VVS

Kunden 
/forbrugeren

Samsø Kommune

Løbene service af 
pumpeydelsen

Bdr. Stjerne VVS

Retursystem

Producenten 
Grundfos

VVS-installatøren 
Bdr. Stjerne VVS

Kunden 
/forbrugeren

Samsø Kommune



 
 

 
 

En vigtig pointe er, Ifølge Uffe Vinther 

Kristensen, at en høj engangsinvestering ofte 

kan være en barriere til ressourceeffektive 

løsninger. Det kan en leasingaftale være med 

til at nedbryde og dermed skabe et øget 

marked. Ydermere vil et budget, der ikke 

hviler så meget på salg, give et mere sikkert 

økonomisk grundlag for den lokale 

håndværker. 

 

Værdi for producenten  

I projektet ønsker man at opbygge en fælles 

viden mellem forbrugeren og producenten 

om, hvor der for producenten kan skabes 

merværdi. ”Det sker ved, at vi som kommune 

efterspørger produkter ud fra vores nye 

indkøbspolitik. Der kan ligge merværdi for 

producenten, når produkter bliver til 

koncepter. Et koncept som eksempelvis et 

abonnement kan give fleksibilitet, der passer 

til en omskiftlig verden. Det er endnu for 

tidligt at fastslå, om dette projekt kan skabe 

merværdi for en producent som Grundfos” 

lyder det fra Uffe Vinther Kristensen.  

 

Samarbejdet med Brdr. Stjerne og Grundfos  

Brdr. Stjerne er positivt indstillet for 

vedtagelsen af kommunens indkøbspolitik, da 

den tilgodeser deres interesser hvad f.eks. 

totaløkonomi og serviceaftaler angår, hvilket 

understøtter det, man er på vej væk fra 

nemlig ”Smid væk – køb nyt” mentaliteten.  

Det kan betyde, at produkter holder længere 

og yder mere effektivt samt, at virksomheden 

nemmere kan budgettere med indtægter via 

arbejdstimer. Desuden har virksomheder 

som Brdr. Stjerne nemmere ved at vinde et 

udbud, da de som virksomhed har fokus på 

bæredygtige tiltag. Det vil sige, at viden, der 

fremmer ansvarlighed, kan blive et 

konkurrenceparameter.  

”På Samsø har vi jo længe arbejdet med 

vedvarende energi og energibesparelser, og i 

denne sammenhæng, er det udvidet til 

ressourcer generelt. Det er vel egentlig 

almindelig sund fornuft.  

Nu bliver det måske endnu mere italesat, og 

vi synes da bare, det er interessant, at vi alle 

kan få opgraderet vores viden omkring 

bæredygtige tiltag” udtaler Ole Hemmingsen 

fra VVS-virksomheden Brdr. Stjerne 

Også hos producenten Grundfos ser man 

med interesse på indkøbspolitikken. Direktør 

Claus Witt fra Grundfos udtaler: ”Med Samsø 

Kommunes nye indkøbspolitik bliver 

begrebet cirkulær økonomi mere 

håndgribeligt for os som leverandør og 

virksomhed. Der er ingen tvivl om, at den nye 

indkøbspolitik vil fremme bæredygtige 

løsninger til gavn for såvel miljøet, 

lokalsamfundet, og de producenter, der 

arbejder seriøst på at fremme bæredygtige 

produkter og forretningsmodeller.  

For Grundfos er bæredygtighed en af vores 

nøgleværdier, og derfor ser vi også meget 

positivt på den nye indkøbspolitik. Som 

global virksomhed bliver det naturligvis en 

udfordring også at tage meget lokale hensyn, 

men fordi det er svært, er det ikke 

ensbetydende med, at det ikke er den rigtige 

vej at gå”.  

 

Status i projektet  

I Samsø Kommune er demonstration af 

forretningsmodellen godt i gang, og man 



 
 

 
 

arbejder på, om kriterierne i 

indkøbspolitikken understøtter 

projektpartnernes, borgernes og kommunens 

ønsker. Der er også nogle juridiske aspekter 

af leasingmodellen, som forventes afsluttet 

inden for kort tid.  

 

Herefter vil selve demonstrationsprojektet 

udføres med udgangspunkt i konvertering af 

et oliefyr til en varmpumpe samt en 

returordning. Afslutningsvis vil hele 

processen beskrives og publiceres på 

Kommunens hjemmeside.  

 

Grundfos indgår i en dialog om og en 

beskrivelse af, hvordan erfaringer fra 

demonstrationsprojektet kan overføres til 

konkrete produkter hos Grundfos. Med 

udgangspunkt i den viden kan Grundfos 

identificere, hvilke produkter der evt. kan 

anvendes i forbindelse med leasing, og 

hvordan konceptet for serviceaftaler kan 

skrues sammen.  

 

Nu skal udbuds- og indkøbspolitik forankres 

Nu er opgaven for Samsø Kommune at 

forankre de gode intentioner, som ligger i 

kommunens udbuds- og indkøbspolitik. Ifølge 

Uffe Vinther Kristensen betyder det bl.a. at 

alle ansatte, der køber ind til kommunen, skal 

kunne se meningen med indkøbspolitikken 

og bruge de muligheder, den skaber.    

- Det har hele tiden været klart, at vi løbende 

skal evaluere udbuds- og indkøbspolitikken, 

fordi vores viden er i konstant udvikling. 

Derfor vil implementeringen af 

indkøbspolitikken ske ved løbende dialog 

med kommunens involverede og de 

virksomheder, vi handler med lyder det fra 

Uffe Vinther Kristensen.  

En kommunal indkøbspolitik, der favner alle 

typer af kommunens indkøb vil ikke kunne 

favne alle bæredygtige tiltag, i hvert fald ikke 

i første omgang. Derfor indeholder 

indkøbspolitikken både faste og valgfri 

kriterier.  

 

Erfaringer med at arbejde med cirkulær 

økonomi i en kommune 

I samsø Kommune har man gjort sig en række 

værdifulde erfaringer og læring med 

projektet om cirkulær økonomi. 

 

Den centrale udfordring for projektet har 

været at lave en leasingmodel og 

serviceaftale for en cirkulationspumpe til 

2500 kroner udtaler Uffe Vinther Kristensen. 

Til en sådan cirkulationspumpe kan man i 

stedet knytte nogle af de forskellige krav der 

er i indkøbsaftalen. Eksempelvis er 

totaløkonomi jo interessant her.  

 

Casen som skal understøtte indkøbs-

politikken er derfor en leasingmodel af en 

varmepumpe. En varmepumpe har den 

økonomiske volumen, der skal til, og samtidig 

rummer potentielle ressourcebesparelser. 

”At finde den balance, der ikke gør 

kommunens indkøbspolitik hverken 

fordyrende eller betyder fravalg af attraktive 

produkter, udelukker lokale virksomheder 

eller stiller for store krav til viden omkring 

cirkulær og bæredygtig økonomi, har været 

en interessant opgave” udtaler Uffe Vinther 

Kristensen.  

Samarbejdet med eksterne parter 



 
 

 
 

Adspurgt om samarbejdet med 

samarbejdspartnere og eksterne aktører er 

stemningen i projektet positiv, og man 

lægger vægt på vigtigheden af inddragelse – 

både i forbindelse med udfærdigelsen af 

udbuds- og indkøbspolitik samt i udviklingen 

af leasingmodellen for pumper.  

Man har sparret med projektets partnere, 

relevante personer fra kommunen og så har 

man fået vejledning af COWI i arbejdet med 

cirkulær økonomi, således at de nyeste og 

mest brugbare erfaringer er inddraget.  

 

Om samarbejdet med UMT, Rethink 

Business og Region Midtjylland 

Samsø Kommune er tilfreds med 

samarbejdet med Region Midtjylland og 

Rethink Business under Development Centre 

UMT, der har udvist stor interessere i 

projektet og hele vejen igennem har været 

behjælpelig, således at der opnås brugbare 

resultater.   

Projektets konkrete læring og resultater  

 

 Tiltag der understøtter en bæredygtig 

udvikling tages seriøst, hvilket er 

bevist ved, at der politisk stilles 

obligatoriske krav til indkøb.  

 

 Der er interesse, forståelse og viden 

om at bæredygtige tiltag ikke 

nødvendigvis er fordyrende.  

 

 Den tætte kontakt med en stor 

koncern som Grundfos har givet 

forståelse for, hvordan en sådan 

organisation tager imod ønsker fra en 

kommune som aftager. 

 

 Projektet har konkretiseret et 

eksempel på, hvad en kommune, på 

tværs af afdelinger og sammen med 

kommercielle aktører, ønsker og kan i 

forhold til cirkulær økonomi.  

 

 Samsø Kommune har indtil nu haft en 

decentral indkøbspolitik uden egentlig 

indkøbskriterier af nogen art. Den nye 

indkøbspolitik har været med til at 

samle kommunens kompetencer 

videre mod en samlet fælles og 

effektiv indkøbsorganisering. 

 

 Cirkulær økonomi kan bruges som 

ramme til at italesætte og diskutere 

bæredygtig økonomi i sammenhæng 

med det gængse forretnings-

paradigme.  
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Om Samsø Kommune 

Samsø Kommune har et indbyggertal på 3.767 og et areal på 114,71 km². 

 

Ansvarlige i projektet  

Søren Steensgaard, Afdelingschef, Teknisk afdeling, Samsø Kommune 

Tlf.: 87922320 – E-mail: auss@samsoe.dk 

 

Uffe Vinther Kristensen, Energi- og Klimakoordinator, Teknisk afdeling¸ Samsø Kommune 

Tlf.: 28551512 – E-mail: auuvk@samsoe.dk 

 

Casen er udarbejdet i februar 2015                      
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Hvad er Rethink Business? 

Region Midtjylland har igangsat projektet 'Rethink Business' med henblik på at skabe grøn 

innovation og vækst i regionen. Mere end 30 virksomheder i Region Midtjylland deltager i 

projektet. Projektet løber fra oktober 2012 til december 2014. Projektet er støttet af EU.  

Læs mere på rethinkbusiness.dk 

Hvad kan Rethink Business gøre for virksomhederne? 

Projektet 'Rethink Business' handler om at styrke regionale virksomheders forretning med 

afsæt i ressource-effektivitet og cirkulære forretningsmodeller.  

Omdrejningspunktet er at skabe ny og mere forretning ved at nyttiggøre det affald og de 

spildestrømme, der opstår fra produkter produceres til det færdige produkt ikke anvendes 

længere. Projektet fokuserer på indkøb af materialer, restproduktion, produktdesign, 

services og/eller anvendelsen og genanvendelsen af det eller de produkter som 

virksomheden sælger. 

At arbejde med ressource-effektivitet og cirkulære forretningsmodeller er en vej til at øge 

innovations- og konkurrencekraften i virksomheden samt styrke virksomhedens omdømme 

og relationer til leverandører og kunder og dermed gøre virksomhederne mindre sårbare 

overfor prisstigninger eller problemer på leverancer af råvarer.  

Hvem står bag Rethink Business? 

Development Centre UMT er projektoperatør på vegne af Region Midtjylland, og UMT har 

indgået aftale med COWI A/S og COWIs underleverandør Vugge til Vugge ApS. Rethink 

Business-konsulenterne fra COWI og Vugge til Vugge vejleder virksomhederne igennem tre 

faser: Innovationsfasen, afprøvningsfasen og omstillingsfasen. LB Analyse har på vegne af 

Region Midtjylland evalueret Rethink Business-projektet. 

                          

               

           

 

 

 

 

 


