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Mandat for utarbeidelse av faggrunnlag for temaplan for sirkulær økonomi  
 

Byrådsavdeling for Miljø og Samferdsel (MOS) viser til tildelingsbrev 2020. Her varsler MOS 

Renovasjons- og gjenvinningsetaten (REG) om at etaten kan forvente å få oppdrag om å lede arbeid for 

å utarbeide faggrunnlag for en strategi for sirkulær økonomi. MOS viser også til brev datert 15.06.2020, 

med oppdrag om utslippsfri og ressurseffektiv avfallshåndtering. 

 

MOS gir med dette REG i oppdrag å utarbeide faggrunnlag for en temaplan for sirkulær økonomi. 

Faggrunnlaget skal oversendes MOS innen 01.07.2021. 

 

Bakgrunn 

Kommuneplan for Oslo 2018 – Vår by, vår framtid (sak 6/19) fastsetter ambisjonen om at Oslo skal være 

Europas ledende miljøby også i 2040. I sak 452/19 om Strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-

2030, ber bystyret byrådet om å legge frem en strategi for sirkulær økonomi og støtte opp under klynger 

og inkubatorer for bedrifter, særlig innen sirkulær økonomi.  

 

Fagområdet sirkulær økonomi er i utvikling, og det er behov for en bredere drøfting og presentasjon av 
fagområdet blant annet knyttet til nye forretningsmodeller. En temaplan er et mer omfattende 
plandokument enn en strategi, og på et detaljert temaområde med klart formål. Temaplan brukes når det 
er behov for bredere drøfting og presentasjon av satsingsområder, mål og tiltak. REG bes derfor om å 
utarbeide faggrunnlag for en temaplan for sirkulær økonomi.  
 

Mandat for utarbeidelse av faggrunnlag for «Temaplan for sirkulær økonomi i Oslo»  

Faggrunnlaget skal ivareta temaplanens formål: «Temaplanen for sirkulær økonomi i Oslo skal vise 

hvordan kommunens arbeid for en mer sirkulær økonomi skal bidra til å skape arbeidsplasser, økt 

verdiskaping og betydelige klima- og miljøgevinster. Temaplanen skal vise hvordan dette skal gjøres 

gjennom kommunens eget virkemiddelapparat og gjennom å påvirke innretning og anvendelse av 

regionale og nasjonale virkemidler.» 

  

Temaplanen skal bygge på et faggrunnlag som: 

 kartlegger de viktigste ressursstrømmer i Oslo som kan bidra til økt sirkulær økonomi, inkludert 

elektriske og elektroniske produkter, emballasje, plast, tekstiler, konstruksjon og bygg, batterier 

og kjøretøy, mat, vann og avløp.  

 

Renovasjons- og gjenvinningsetaten  
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 innhenter erfaringer fra andre byer og kommuners arbeid med sirkulær økonomi, og vurderer 
hvordan Oslo kan innrette videre arbeid for økt sirkulær økonomi  

 vurderer hvordan Oslo kommunes tjenester kan videreutvikles for å bli mer sirkulære.  

 vurderer hvilke virkemidler Oslo kommune kan benytte for å oppnå målsettingen om sirkulær 
økonomi, herunder offentlige anskaffelser, tilskuddsordninger med mer.  

 vurderer hvordan utvikling av sirkulær økonomi i Oslo kan påvirke og bli påvirket av tilsvarende 
utvikling i Osloregionen.  

 vurderer hva som skal til for å utvikle innovasjonsdistrikter, eksempelvis Hovinbyen, til 
internasjonalt attraktivesentre for sirkulær økonomi i Oslo, og herunder hvordan kommunens 
tjenester kan bidra i dette utviklingsarbeidet.  

 identifiserer og prioriterer strategiske grep og virkemidler og tiltak for hvordan Oslo kommune 
kan bidra til økt næringsvirksomhet basert på sirkulær økonomi.  

 foreslår virkemidler kommunen kan initiere på regionalt og nasjonalt nivå for å realisere 
temaplanen, eksempelvis regelverksendringer, støtteordninger og piloter.  

 foreslår hvordan kommunen kan bidra til sirkulære og bærekraftige løsninger for design, 
produksjon, forbruk og avfallshåndtering.  

 foreslår satsningsområder, mål og indikatorer for sirkulærøkonomi, og identifiserer og prioriterer 
virkemidler og tiltak for økt sirkulær økonomi i Oslo, og i prioriteringen legger vekt på kostnader 
og gevinster ved gjennomføring av forslagene.  

 

Forholdet til andre overordnete planer:  

Temaplanen for sirkulær økonomi skal være sektorovergripende og den vil grense opp til og potensielt 

overlappe med en rekke andre sektor- og temaspesifikke planer, som:  

 Klimastrategi for Oslo mot 2030 (byrådssak 214/19)  

 Strategi for bærekraftig og redusert forbruk 2019-2030 (sak 452/19)  

 Avfallsplan for Oslo (sak 239/06) og Avfallsstrategi for Oslo (under utarbeidelse)  

 Oslo kommunes anskaffelsesstrategi (byrådssak 1104/17)  

 Campus Oslo - strategi for utvikling av kunnskapshovedstaden (sak 30/2019)  

 Regional plan for innovasjon og nyskaping for Oslo og Akershus (sak 149/18)  

 Handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden 2019-2020( byrådssak 1047/19)  

 

I faggrunnlaget kan det foreslås endringer av andre planer der dette vurderes som hensiktsmessig, men 

hovedprinsippet er å støtte måloppnåelsen innenfor tilgrensende og overlappende saker.  

 

Organisering og prosess:  

REG utarbeider faggrunnlag for temaplanen for sirkulær økonomi og skal involvere relevante 

kommunale virksomheter, aktører og innbyggere i arbeidet. Det er satt av 1,2 mill. til arbeidet i budsjettet 

til MOS. Faggrunnlaget skal oversendes MOS innen 01.07.2021.  

 

Det legges opp til jevnlige status-/avklaringsmøter med MOS. REG bes om å kalle inn til oppstartsmøte 

så snart som mulig, der etaten presenterer en overordnet fremdriftsplan for gjennomføring av arbeidet.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Inger-Anne Ravlum Andreas Thesen Tveteraas 

kommunaldirektør seksjonssjef 

 

 

Kopi til: 

Byrådsavdeling for finans 

Byrådsavdeling for næring og eierskap 
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