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Avfallsförebyggande, goda exempel och initiativ i 
avfallsbranschen 



Avfall Sveriges vision

”Det finns 
inget avfall”



Vad har hänt?

#1 REKLAM NEJ TACK!

Samlar vi ihop allt avfall från de svenska hushållen under ett år, 
får vi ett jättelikt sopberg. Men tillsammans kan vi hjälpas åt att 
minska det. Svårt? Nej, faktiskt inte.

#3 GILLA BEGAGNAT! 
Köp begagnade kläder istället för nya.  
Eller köp inga alls. Spara 1,9 kg avfall  
och 94 kg CO2e

#6 VÄLJ FLERGÅNGSPÅSAR
Ta med en egen påse nästa gång du  
köper frukt och grönt. Spara 0,51 kg 
avfall och 1,8 kg CO2e

#10 VÄLJ BORT ENGÅNGS-
PRYLAR HEMMA
Slaskskrapa istället för hushållspapper. Kaffe!lter 
som kan användas "er gånger. Koppfria värmeljus. 
Tre exempel på smarta vardagsval. Spara 14 kg avfall 
och 13,6 kg CO2e

Säg nej till reklam i brevlådan. Slipp massor av  
pappersavfall. Spara 40 kg avfall och 33 kg CO2e

#2 MINSKA MATSVINNET
Ta vara på maten och släng mindre.  
Planera smart. Spara 8,7 kg avfall  
och 18 kg CO2e

#7
#5 FLERGÅNGSLÅDA 
TILL LUNCH
Köp hämtmat i "ergångslåda. Och 
kaffe i "ergångsmugg. Spara 6,6 kg 
avfall och 13,7 kg CO2e

Skona skogen. Låna böcker, eller välj en e-bok nästa 
gång. Spara 9,3 kg avfall och 8,4 kg CO2e

#4 LÅNA BÖCKER OCH E-BÖCKER

LÄNGE LEVE DATORN
Förläng livet på din dator och 
minska det farliga elektronik- 
avfallet. Spara 0,25 kg avfall 
och 51 kg CO2e

#8 GE DIN TELEFON  
ETT LÄNGRE LIV!

#9 BEGAGNADE 
LEKSAKER

Välj begagnade leksaker. Köp, byt, 
sälj och skänk. Spara 32 kg avfall 
och 47 kg CO2e

Förläng livet på din mobiltelefon och  
minska det farliga elektronikavfallet.  
Spara 0,08 kg avfall och 14 kg CO2e sopor.nu/10-satt-att-minska-ditt-avfall
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Avfall Sveriges verktygslåda

Checklistor
Handbok

Pedagogisk 
fakta

Kampanj-
material

Nätverk
(>200)

Guide, 
rapporter

Snart på nya hemsidan J



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
• Återanvändning 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 2021
• Byggåterbruksguiden 2022:01

• Ökat återbruk genom innovativa och cirkulära resursflöden 2022:11
• Öka avsättning av återbruksmaterial 2022:12

• Infobasen 
• Guide #9



Delning

Dela prylar, yta, bil och tid 
Vägledning (2018:18)
Rapport (2018:17)



Nya rapporter - återbruk

- Byggåterbruksguiden 2022:01
- Öka avsättning av återbruksmaterial 2022:12



Exempel från Avfall Sveriges Infobas:

• Vika ÅVC Katrineholm har en 
välgörenhetsloppis två gånger per år.

• Sundbyberg har Returpunkten, en mini-ÅVC mitt i 
centrum.

• Man kan både hämta och lämna.
• Finns även en lagningsavdelning med symaskin och 

verktyg.



Vägledning för engångsfria evenemang (2021:03)



Kampanjer för att minska avfallet

Osynligt avfall

Mobil=86 kg

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

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


Material från Göteborgs Stad (kostnadsfritt)

www.goteborg.se/forebyggavfall

http://www.goteborg.se/


Fler verktyg från andra aktörer

• Livsmedelsverket – metod för att mäta matsvinn i storkök, svinniska och mycket 
annat material

• Samarbete mellan kommuner – Jakten på plasten
• Naturvårdsverket – Färdplan mot hållbar plastanvändning
• Upphandlingsmyndigheten – Verktyg för omställning till en cirkulär ekonomi 



Innehåll:
1. Stöd för att få komma in på mötet
2. Förbered mötet
3. Byggstenar för mötet
4. Förslag på upplägg för olika situationer
5. Att jobba med information riktad mot 

hushåll och andra målgrupper
6. Tänk på det här
7. Involveringsövningar
8. Användbar statistik
9. Länkar till filmer, hemsidor och annat 

material

Vägledning + bildspel med manus (2021:14)



Innehåll bildspel

Bild 1-17
inspiration - resurssmart materialanvändning





Innehåll bildspel

Bild 1-17
inspiration - resurssmart materialanvändning

Bild 18-56 
goda exempel

Bild 57-63
arbeta strategiskt 

Bild 64-66
avslutande bilder



Goda exempel

Äldreomsorg
Barnomsorg
Skolverksamhet
Kontor
Byggande och förvaltning
Upphandling
Evenemang
Matsvinn
Information till hushåll

Infobasen
på Avfall Sveriges medlemshemsida



Gästrike återvinnare – rivningsavfall 

Minskade 
avfallsmängder med 
ca 8,5 ton



Sekelbo i Göteborg – minskat restavfall och matsvinn!

Minskat matavfall 23 %

Minskat restavfall 10 %

Minskade inköpskostnader 
med 140 000 kr/år

Om alla äldreboenden i 
Göteborg gjorde samma 
sak…
11 miljoner kr!



Handbok i att förebygga avfall (2017:17)

Snart i ny version!



Förebygga avfall – en kurs i att coacha

En fysisk kurs i Stockholm! 

5 - 6 oktober (sista dag för anmälan 5 sep)

Och dessutom:
Webbinarium: Avfallsplan som strategiskt verktyg för cirkulär ekonomi
30 sep kl 10 – 12 



Fick du någon tanke eller idé från detta pass?

Berätta gärna för någon i pausen!



TACK!

Åsa Hagelin
asa.hagelin@avfallsverige.se

070-553 15 45

mailto:asa.hagelin@avfallsverige.se

