
Minimeringsmästarna



250 hushåll i 50 av landets 
kommuner

29 hushåll deltar 12 av Dalarnas 
kommuner

Nationell tävling



Träffar under året:

Juni 2022

Oktober 2021 December 2021

Februari 2022

April 2022

En tävling där hushåll ska minimera 
sitt avfall och klimatpåverkan på ett 
lättsamt och roligt sätt



Startträff



Startträff i Falun

• Sopsafari på Falu ÅVC

• Tävling i Avfallstrappan

• Första uppgiften, väga 
avfallet i två veckor



Deltagare Gagnef, Leksand, Rättvik, Vansbro



Väga avfallet



Restavfall per hushåll

Snitt hushåll
i Dalarna

per år

249 kg
Snitt hushåll

Dalarna 
per vecka

4,8 kg

Snitt 
hushåll  A 
per vecka

5,2 kg

Snitt 
hushåll B
per vecka

4,5 kg

Snitt 
hushåll C
per vecka

1,3 kg

Snitt 
hushåll D
per vecka

2,0 kg

Snitt 
hushåll E
per vecka

0,45 kg

Snitt 
hushåll F
per vecka

0,25 kg

Snitt 
hushåll G
per vecka

0,19 kg
Snitt 

hushåll H
per vecka

0,6 kg



Hållbar konsumtion



Avfallstrappan



Minimeringsmästare siktar på
översta stegen



Vad är hållbar 

konsumtion?

Tematräff i Malung



Tematräff i Borlänge



Utmaningar



Hållbar konsumtion - utmaningar

Köpstopp

Secondhandpresenten

Inventera engångsprodukter

3p 

2p 

1p 



Digitala Minimeringsmästare

• Följer tävlingen på sociala medier

• Deltar i utmaningar och kan vinna 
mindre priser

• Samlar poäng till kommunkampen 
- De kommuner med flest digitala 
följare per hushåll får extra poäng.

• Tipsa alla du känner så kan din 
kommun få poäng! 



För att få till en förändring 

- måste det finnas en vilja

- måste man veta hur det går till

- måste det finnas verktyg att kunna göra det

• MM är ett kommunikativt projekt med syfte 
att inspirera invånarna till att leva mer 
klimatsmart. 

• Vilja att ändra levnadssätt finns med som 
mål i Avfallsplan 2018-2022

Beteendeförändring



Styrelsen för Falu Energi & Vatten



Ett projekt från: Finansierat av:



Tack för mig!

Filmtips: 

Falu Energi & Vattens YouTube-kanal och Facebooksida

Kontaktuppgifter:

Cajsa Hagberg

Telefon: 023-77 46 56

E-post: cajsa.hagberg@fev.se


