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Verktyg för att förebygga hushållens avfall



Rapporter – massor av fakta o tips
• Produkters totala avfall, 2015:22

• Handbok i att förebygga avfall, 2017:17

• Kommunikationsstöd för förebyggande-coacher, 2017:38

• Förebyggande av avfall i offentlig upphandling, 2018:06

• Dela yta prylar bil och tid, 2018:18

• Potential för ökad återanvändning, 2018:29 

• Mätning av matsvinn, 2018:30 

• Översta steget erfarenheter, 2019:08 

• Kartläggning av matsvinnsaktiviteter, 2019:21

• Klimatpåverkan avfallsfraktioner, 2019:19

• Förebyggande i avfallsplaner, 2019:25

• Avfallshantering hos storkök och restauranger, 2019:28

• A ̊teranvändning av bygg- och rivningsmaterial och produkter 
2019:32

• Goda exempel på återbruk 2020:08

• Vägledning Minimeringsmästarna 2020:21 

• Vägledning för engångsfria evenemang 2021:03

• Goda exempel på förebyggande av avfall 2021:13

• Öka takten uppför trappan – Vägledning 2021:14

• Mäta och följa upp avfallsförebyggande i verksamheter 2021:16

• Vägledning för att skriva projektbeskrivning 

• Guide #9



Pedagogisk fakta

Köp ett par jeans på second hand istället för ett 

par nya och spara – förutom pengar – 4 600 liter 

vatten. Så mycket vatten motsvarar över 6 

timmars dusch. 

Kommunens 
verksamhet

Unga vuxna

Använd keramikmuggar för kaffe eller te i 

fikarummen istället för engångsmuggar av papp och spara 

210 kg avfall per 100 anställda.

Uppdatering pågår!



Kampanjer för att minska avfallet

Osynligt avfall

Mobil=86 kg

https://www.avfallsverige.se/medlemssida/kampanjmaterial/

https://www.avfallsverige.se/medlemssida/kampanjmaterial/


10 sätt att minska ditt avfall

+ filmer

Tack till 
Kretslopp och vatten,

Göteborgs Stad!



Vägledning och tävling

http://www.minimeringsmastarna.se



Engångsfria evenemang (2021:03)



Material från Göteborgs Stad (kostnadsfritt)

Förebygga avfall i kommunala verksamheter
www.goteborg.se/forebyggavfall

Tips: 
- Flerfamiljsbostäder
- 30 sätt

http://www.goteborg.se


Andra verktyg

Livsmedelsverket  www.livsmedelsverket.se/matsvinn
• Minska matsvinnet hemma - Svinniska

Länge lever prylen http://langeleveprylen.se

Räkna till tio samt http://raknatill10.se

Four fit challenge http://www.fourfitchallenge.se

Matsvinn på svinniska https://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-klimat/minska-
matsvinnet/svinniska.html

Sluta tokfylla https://skelleftea.se/invanare/startsida/bo-trafik-och-miljo/avfall-och-atervinning/aktuella-
kampanjer/25-25-malet

Resterkocken  https://www.resterkocken.se

http://www.livsmedelsverket.se/matsvinn
http://langeleveprylen.se/
http://raknatill10.se/
http://www.fourfitchallenge.se/
https://www.vaggeryd.se/bygga-bo-och-miljo/miljo-och-klimat/minska-matsvinnet/svinniska.html
https://skelleftea.se/invanare/startsida/bo-trafik-och-miljo/avfall-och-atervinning/aktuella-kampanjer/25-25-malet
https://www.resterkocken.se/


TACK!
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