
Varmt välkomna till 
frukostseminarium om 

avfallsförebyggande i RUS och 
Naturvårdsverkets regi



Program
9.00-9.10 Naturvårdsverkets vägledning om information om avfallsförebyggande till hushåll

Ida Björkefall, Naturvårdsverket.

9.10-9.20 Så fick vi fart på det regionala arbetet med avfallsförebyggande
Pär Johansson, Dala Avfall

9.20-9.30 Så får du en dialog med politikerna i din kommun - Konceptet Öka takten 
uppför trappan
Åsa Hagelin, Avfall Sverige

9.30-9.40 Hur får konsumenterna Svinnsikt? 
Karin Fritz, Livsmedelsverket

9.40-9.50 Resterkocken – En kampanj för att minska matsvinnet
Susanna Christensson, Sysav

9.50-10.00 Sluta tokfylla – En kampanj för att minska förpackningar i restavfallet
Katarina Bergsten, Skellefteå kommun



Naturvårdsverkets vägledning om 
information om avfallsförebyggande till 

hushåll

Ida Björkefall, Naturvårdsverket.



Naturvårdsverkets 
vägledning till 
kommuner om 
information om
avfallsförebyggande 
åtgärder till hushåll  

Ida Björkefall 
Handläggare, Resurseffektivitetsenheten

Presentatör
Presentationsanteckningar
Jag ska berätta….
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• Sverige har en nationell strategi för cirkulär ekonomi
https://www.regeringen.se/4a3baa/contentassets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/2008 
14_ce_webb.pdf

I strategin utpekas att Naturvårdsverket ska vägleda om hur 
avfall i större utsträckning kan förebyggas respektive 
utnyttjas som en resurs samt ska verka för en omställning till 
en cirkulär ekonomi.

• Genomförande av avfallspaketet  ökad fokus på 
avfallsförebyggande.

Bakgrund

Presentatör
Presentationsanteckningar
Bakgrunden till att vi arbetar med detta är till följd av att regeringen tillsammans med liberalerna och centerpartiet lanserade den nationella strategin för cirkulär ekonomi i juni 2020. I strategin utpekas att Naturvårdsverket ska vägleda om hur avfall i större utsträckning kan förebyggas respektive utnyttjas som en resurs samt ska verka för en omställning till en cirkulär ekonomi.Genomförande av avfallspaketet som skulle genomföras till 2020 trädde i kraft i augusti 2020. – ökad fokus på avfallsförebyggande.

https://www.regeringen.se/4a3baa/contentassets/619d1bb3588446deb6dac198f2fe4120/200814_ce_webb.pdf
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• Kommunerna ska informera hushåll om 
avfallsförebyggande åtgärder och  kommunernas 
renhållningsavgift får användas för att finansiera 
avfallsförebyggande åtgärder (27 kap. MB)

• Kommunerna ska vid behov informera Naturvårdsverket 
om åtgärder för att förebygga avfall 

• Föreskrift Kommunala avfallsplaner om förebyggande och 
hantering av avfall (NFS 2020:6) 

Kommuners avfallsförebyggande 
arbete

Presentatör
Presentationsanteckningar
Ändringar i avfallsdirektivet har medfört en skyldighet för medlemsstaterna att vidta åtgärder för att avfall uppstår. Och att arbetet bör omfatta kontinuerlig kommunikation och utbildning för att öka medvetenheten om frågor kring avfallsförebyggande. Sedan augusti 2020 har kommunerna har fått i uppgift att informera hushållen om avfallsförebyggande åtgärder för att minska uppkomsten av avfall(21 § NFS 2020:6). Det kan till exempel handla om återbruk, hur man minskar matsvinnet eller gälla betydelsen av minskad konsumtion. Det är även nytt att kommunernas renhållningsavgift får användas för att finansiera avfallsförebyggande åtgärder (27 kap. MB), det gäller alltså mer än att informera hushållen om avfallsförebyggande åtgärder.En annan nyhet är att kommunerna vid behov bland annat ska informera Naturvårdsverket om avfallsförebyggande åtgärder. Det här beskrivs i 24 § i Naturvårdsverkets uppdaterade föreskrifter om kommunala avfallsplaner om förebyggande och hantering av avfall. Kommunerna är ansvariga för att ta fram den kommunala avfallsplanen. Länsstyrelserna är samrådspart i de fall en undersökning genomförs för att avgöra om planen kan ge upphov till betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 5-6 §§ miljöbalken.Vad som är viktigt att beakta vid bedömningen och vilka uppgifter som är viktiga att ta med framgår av miljöbedömningsförordningen (2017:966). Länsstyrelserna är även samrådspart vid avgränsningen av den strategiska miljöbedömningen enligt 6 kap. 9-10 §§ i miljöbalken och ska ges möjlighet att ge synpunkter på miljökonsekvensbeskrivningen enligt 6 kap.15 §. 
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Länsstyrelsens roll kopplat till kommunala 
avfallsplaneringen

• Delta i samråd och ge vägledning i 
framtagning av avfallsplan och 
miljöbedömning

• Sammanställa planerna och 
överlämna till Naturvårdsverket

• Vägleda, inspirera och motivera. 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Länsstyrelserna är samrådspart och kan vägleda i framtagning av avfallsplan och tillhörande miljöbedömning.Sammanställningar bör ge en överblick om avfallsplaneringen i länet och det pågående arbetet i kommunerna. Det kan även visa på om det finns ett behov av att uppdatera avfallsplaner som blivit gamla.Vilka uppgifter som vi kommer att behöva samt hur och när uppgiften behöver lämnas kommer vi att återkomma inför kommande revidering av nationella avfallsplan och avfallsförebyggande program samt andra strategier och handlingsprogram inom avfallsområdet.Därutöver är det viktigt att länsstyrelsen allmänt vägleder, inspirerar och motiverar kommunerna i arbetet med kommunal avfallsplanering, samt verkar för att samarbetet mellan kommunerna underlättas. I detta arbete bör länsstyrelsen också verka för att kommunerna i sina planer fokuserar på åtgärder som bidrar till att nå de nationella målen inom avfallsområdet. 
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• Ta fram vägledning till kommunerna om information till 
invånare under 2021(publiceras kring årsskiftet)

• Använder oss av delvis av tjänstedesign, bygger på att vi ska 
utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser.
• Under våren skedde en kartläggning av behov och hinder 

från offentliga – underlag till kommande vägledningar och 
insatser

• Hösten: genomgång och sammanställning av insamlat material 
samt anpassning till nya externa webbplatsen och möjlighet att 
kommentera vägledningen 
• Ny extern webbplats lanseras 21 september - naturvardsverket.se

Naturvårdsverkets arbete med 
vägledning och stöd

Presentatör
Presentationsanteckningar
Naturvårdsverket har under 2021 arbetat med att ta fram vägledning till kommunerna om information till invånare under 2021 och planen är att den ska kunna publiceras kring årsskiftet)I tidigare remisssvar, kopplat till föreskriften för kommunala avfallsplaner och nationella avfallsplanen och avfallsförebyggande programmet, framkom det att det önskades vägledning kopplat till avfallsförebyggande information till hushållen men inte något mer om detaljerna vilket gjorde att vi ansåg att vi behövde mer information. I arbetet har vi använt oss av delvis av tjänstedesign, bygger på att vi ska utgår ifrån förståelse för användarens behov och upplevelser. Användare i detta fall är kommuner och indirekt konsumenter. Med stöd av tjänstedesignmetodiken och som en del av att ringa in och undersöka har vi under våren intervjuat flertalet kommuner(norr-söder, storstad och landsbygd), några länsstyrelser samt myndigheter inom området. Vi fått in mycket bra underlag om vilka hinder, behov, lärande exempel samt annat material från intervjuerna. Det behoven och materialen kopplar både till avfallsförebyggande information till hushåll men andra angränsande frågor.Hösten: genomgång och sammanställning av insamlat material samt anpassning till nya externa webbplatsen och möjlighet att kommentera vägledningen.Naturvårdsverket lanserade en ny extern webbplats den 21 september och arbete kommer att pågå under hösten kring detta. I samband med det förändras delvis hur Naturvårdsverket vägleder och presenterar information.Tanken är att vi kommer att publicera de delar av vägledningen som handlar om att kommuner ska informera hushållen om avfallsförebyggande åtgärder, såsom minska sitt matsvinn, samt att kommunerna kan använda sig avfallstaxan för att finansiera sitt avfallsförebyggande arbetet generellt till årsskiftet. Målsättningen är att remittera vägledningen i en mindre grupp innan publicering, troligen i november. Vi har även identifierat en del behov och hinder som inte passar i denna vägledning, men som vi kommer att titta på möjligheterna att arbeta vidare med.





Så fick vi fart på det regionala arbetet 
med avfallsförebyggande

Pär Johansson, Dala Avfall



Så fick vi fart på det 
regionala arbetet med 

avfallsförebyggande

Presentatör
Presentationsanteckningar
Pär JohanssonKoordinator DalaAvfall som är ett samverkansorgan för alla renhållare i Dalarna



Samarbete i Dalarna

Dalarnas kommuner samarbetar sedan 
2006 om att ta fram kommunala 
avfallsplaner och dess genomförande, 
även om det primärt sker lokalt. 

Sedan ett antal år tillbaka koordinerar 
Länsstyrelsen sitt miljömålsarbete kring 
avfallshantering med detta arbete.

Presentatör
Presentationsanteckningar
Regional avfallsplanegruppLokala avfallsplanegrupperNätverksgrupper ex Kostnätverk, Nedskräpning, Flerbostadshus, Samverkansforum möbelåterbruk Dalarna och Dalarna minskar plasten. Samarbetspartners ex Länsstyrelsens olika nätverk, Upphandlingsdialog Dalarna, ByggDialog Dalarna, Byggdepå Borlänge, Dalarna Science park, DalaVA, Gatanätverk, Nätverk miljöstrateger via länsstyrelsen, Region Dalarna. 



Dalarna Minskar 
Avfallet

• Att samarbeta ökar 
förutsättningar att många 
bidrar till att skapa stor 
sammantagen nytta i hela 
Dalarna, inte minst för miljö 
och klimat. 

• Arbetet leds under det 
gemensamma begreppet 
”Dalarna Minskar Avfallet”. 



Miljömässig upphandling
• Del i större EU finansierat upphandlingsprojekt som drivs av 

upphandlingsdialog Dalarna (UDD) - Projekt 
Avfallsförebyggande upphandling - plastreducering

• Syfte: Att spara koldioxid genom att minska användning av 
engångsartiklar, framför allt i fossil plast. Gynna företag som 
erbjuder miljövänliga alternativ. Gemensamma synsätt och 
policys hos kommunerna.

• Öka samverkan mellan offentliga aktörer och leverantörer

• Tillvarata goda exempel, nationellt och regionalt

• Ta fram upphandlingsdokument och utvärderingsmodeller 
samt plastpolicy

• Upphandlingsdialoger i syfte att skapa hållbara affärer 
(dalamodeller)

• Koordinera med revidering avfallsplaner i Dalarna 2022



Matsvinn
• Initierades i början av nuvarande avfallsplaneperiod
• Alla kostenheter
• Klimatklivsprojekt
• Mäta
• Utbilda kökspersonal
• Skolmaterial - Samarbete Science center 47
• Kommunicera, engagera och bekräfta (ex press, 
stolthet)
• Mål halvera matsvinn till 2030 där halva vägen nåtts
2022
• Start ca 50 g/portion – mål 2022 37,5 g/portion
• Våren 2021: 40 g/portion (6 av 15 kommuner når mål)



DalaÅterbyggDepå
• Avgörande att det kom med i avfallsplan 2018 – beslut KF

• Mål 2023
• 2500 ton material
• 15 personer gått vidare från Byggdepå till annan 

sysselsättning (AME)

• År 2020 såldes ca 4500 varor

• Aktörer utöver Borlänge kommun
• Upphandlingsdialog Dalarna
• ByggDialog Dalarna
• Dalarna försäkringsbolag
• Entreprenörer
• Byggbolag
• Centrum cirkulärt byggande
• Vinnova, Eco inside, Interreg

• Marknadsplats 2021 (visar klimatnytta)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Pågående utvecklingsprojekt, tänkt att spridas i länet under kommande planperiod, ex noder och möjlighet lämna och beställa mtrlArbeta för att få in och ut begagnat byggmaterial



Revidering planer 2022 (period 2023- 2030)

Temaområden

Miljömässig upphandling

Minska matsvinn

Minska användning av plast och dess klimatpåverkan

Hushållens konsumtion

Bostadsnära insamling förpackningar och returpapper

Klimateffektiv insamling och behandling av mat- och restavfall

Hållbara återvinningscentraler

Återanvända och återvinna byggavfall

Minska nedskräpning

Giftfri miljö

Förebygga och återanvända 
genomsyrar hela arbetet som 
sedan kategoriseras i 
temaområden (kan överlappa)

Presentatör
Presentationsanteckningar
Utgå från de Agenda 2030 och Sveriges miljömål samt internationella och nationella klimatmål. Agenda 2030 ger en helhet och koppling till kommunernas hållbarhetsarbete och Sveriges miljömål ger direkt styrning på tillämpbara mål och ansvarsområden.Koordinera med regionala miljömålsarbetetKoppla avfallsplanerna till kommunens hållbarhetsprogram och verksamhetsplaner eller motsvarande (regionala slutsatser, lokal anpassning)Tydliggöra planens roll i arbetet för ett mer cirkulärt samhälle (ex kretsloppsplan)Förebyggande genomsyrar alla temaområdenEx Miljömässig upphandling – Pågående projekt - UDD – Minska inköp främst plastMinska matsvinn – full fart, bredda i omsorgMinska användning av plast -  minska inköp - styrmedel fossilfri avfallsförbränning samt ökad materialåtervinningHushållens konsumtion – med utgångspunkt minimeringsmästarna – medborgadialoger, studiecirklar



Sveriges Bästa 
avfallshantering

Presentatör
Presentationsanteckningar
Dalarna var näst bästa län efter Skåne



Så får du en dialog med politikerna i din 
kommun - Konceptet Öka takten uppför 

trappan

Åsa Hagelin, Avfall Sverige



Åsa Hagelin 2021-10-19

Öka takten uppför trappan – nytt koncept



Öka takten uppför trappan

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har tagit fram konceptet Öka takten uppför trappan för att just bidra till att takten uppför avfallstrappan ska öka. Avfallstrappan är ju en prioriteringsordning som finns i vår lagstiftning men vi jobbar för lite med de två översta stegen.Och hur kan vi då öka takten?



Avfall Sveriges verktygslåda

Checklistor
Handbok

Pedagogisk 
fakta

Kampanj-
material

Nätverk
(>200)

Guide, 
rapporter



Innehåll vägledning:
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

Öka takten uppför trappan = Vägledning o bildspel med 
manus (2021:14)

Syfte: ett stöd för att inspirera och förklara förebyggande

Mottagare: politiker, cheftjänstepersoner

https://www.mentimeter.com/s/379cc67439e16427e8d9c78436e82f99/6cce6846efd4


Innehåll bildspel
• Bild 1-17 inspiration och för att sätta resurssmart 

materialanvändning i ett sammanhang

• Bild 18-56 goda exempel från kommunala verksamheter

• Bild 57-63 att arbeta strategiskt

• Bild 64-66 förslag på avslutande bilder



Innehåll bildspel
• Bild 1-17 inspiration och för att sätta resurssmart 

materialanvändning i ett sammanhang

• Bild 18-56 goda exempel från kommunala verksamheter

• Bild 57-63 att arbeta strategiskt

• Bild 64-66 förslag på avslutande bilder



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi har nytta av jordens olika resurser till mat och dryck, boende, saker vi producerar och använder, drivmedel med mera. Jorden producerar en massa råvaror och andra nyttigheter åt oss som vi använder, privatpersoner, företag och andra aktörer.Alla som driver ett företag vet att man inte kan driva det över företagets tillgångar. För jordens del borde det se ut såhär:



Presentatör
Presentationsanteckningar
Det vill säga en balans mellan jordens produktionsförmåga och människans användning av jordens resurser.MEN



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi använder för mycket av jordens resurser. Vårt överutnyttjande skapar en massa miljöproblem, men också fattigdom, konflikter och andra sociala problem, inte bara i framtiden utan här och nu. 



Presentatör
Presentationsanteckningar
Vi i Sverige är ganska duktiga på många miljöfrågor, men vi använder väldigt mycket av jordens resurser. Om alla jordens invånare skulle använda lika mycket resurser som vi svenskar så skulle det behövas fyra jordklot! Faktum är att vi är bland de länder på jorden som använder mest resurser per invånare. �(Källa WWF)



Goda exempel
• Äldreomsorg
• Barnomsorg

• Skolverksamhet
• Kontor
• Byggande och förvaltning

• Upphandling
• Evenemang
• Matsvinn

• Information till hushåll



Gropens gård i Göteborg –
minskat restavfall och matavfall!

Minskat avfall:
Restavfall 50 %
Matavfall 20 %
Engångsprodukter 70 %

Minskade kostnader:
34 000 kr per år

Minskad klimatpåverkan:
7 ton CO2-ekv per år

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förskolan Gropens Gård i Göteborg minskade mängden restavfall med 50 procent och matavfall med 20 procent. Avfallet från engångsprodukter, som är en del av restavfallet, minskade med hela 70 procent, bland annat genom att helt sluta använda till exempel tossor till skorna, plastpåsar och engångsmuggar.  Användningen av engångshandskar minskade med 88 procent! * Totalt reducerades förskolans årliga klimatpåverkan med drygt sju ton koldioxid per år. * Kostnaderna för inköp minskade med cirka 30 000 kronor per år och för avfallshantering med 4 000 kronor per år. Pengar som istället kan användas i kärnverksamheten. Erfarenheterna från Gropens gård låg till grund för Göteborgs stads vägledning för att förebygga avfall på förskolan.



Innehåll bildspel
• Bild 1-17 inspiration och för att sätta resurssmart 

materialanvändning i ett sammanhang

• Bild 18-56 goda exempel från kommunala verksamheter

• Bild 57-63 att arbeta strategiskt

• Bild 64-66 förslag på avslutande bilder



Vinster med 
resurssmart materialanvändning 

17

Presentatör
Presentationsanteckningar
Resultatet av att jobba med resurssmart materialanvändning på det här sättet blir:Minskade kostnaderFörebyggande av avfall och minskad miljöpåverkanBättre arbetsplatser med nöjdare personal 



Rapporter – massor av fakta o tips
• 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 (47 st), 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

+ kampanjer



Juridik

goteborg.se/forebyggavfall

http://goteborg.se/forebyggavfall


Förebygga avfall – en kurs i att coacha

• En fysisk kurs ?! 

• 30 november – 1 december 2021



TACK!

Åsa Hagelin
asa.hagelin@avfallsverige.se

www.avfallsverige.se

mailto:asa.hagelin@avfallsverige.se
https://www.avfallsverige.se/


Hur får konsumenterna Svinnsikt? 

Karin Fritz, Livsmedelsverket



Fler gör mer – tillsammans minskar vi matsvinnet

Karin Fritz
Livsmedelsverket



Vad är matsvinn?

Matsvinn är mat som slängs 
men som hade kunnat ätas 
om den hanterats på annat 
sätt



www.livsmedelsverket.se/matsvinn

• Minska matsvinnet hemma
• Minska matsvinnet i storkök
• Minska matsvinnet företag

Verktyg på webbplatsen

http://www.livsmedelsverket.se/matsvinn


Förändrat konsumentbeteende

Jag slänger ingen mat, det 
är någon annan som gör 

det!

Presentatör
Presentationsanteckningar
Konsumenters medvetenhet och motivation behöver öka tillsammans med andra insatser som att underlätta för olika konsumentgrupper att göra svinnminimerande val i olika situationer kopplade till inköp, hantering och tillvaratagande av överbliven mat. Vi som konsumenter är den största boven vad gäller matsvinn.  Insatser från många olika aktörer tillsammans skapar möjligheter för att åstadkomma beteendeförändringar hos konsumenterna som står för den största delen av matsvinnet. SLV:s nästa steg är:Ta fram en konsumentkampanjÖkad kännedom och motivation om vad jag som konsument kan göra för att minska matsvinnetMålgrupp: hushåll med barn och unga vuxnaMålet är att hushållens matsvinn totalt minskar Svinnmallen/metoden för mätning av matsvinn i offentlig måltidsverksamhet



• Förvara frukt och grönt rätt (ny sida)
• Förvara maten rätt
• Datummärkning
• Svinnsiktscoachen – digitalt quizz

Minska konsumenternas matsvinn



• Ny webbsida
• Nytt nedladdningsbart material

Nytt material – förvaring av frukt och 
grönsaker



Affisch och flyer till kylskåpet



Filmer 



Offentliga måltider



Om vi arbetar tillsammans 
kan vi göra skillnad! 



Resterkocken – En kampanj för att minska 
matsvinnet

Susanna Christensson, Sysav





https://sysav.sharepoint.com/sites/gemensam-kretsloppsplan/Delade%20dokument/KP%202021-2030/Genomf%C3%B6rande%20av%20Gemensam%20kretsloppsplan/Projekt-%C3%A5tg%C3%A4rder/Resterkocken%202021/Film/--%20Resterkocken_7.mp4





Syftet med Resterkocken är att utbilda barn och ungdomar i grundskolan om 
hållbarhet för livsmedel, klimatsmart matlagning, bäst-föredatum och sista 
förbrukningsdag – samt att uppmuntra till kreativitet i köket. Genom att nå 
barnen kan familjens matsvinn och hushållsekonomi också påverkas i positiv 
riktning.

En tävling med tydligt fokus på läroplanen och Agenda 2030 som kombinerar 
lek, kreativitet och lärande med tydlig problemlösning på ett bra sätt.

Tävlingsbidragen kan skapas såväl i klassrummet, med ämnesöverskridande 
upplägg mellan hemkunskap, bild och svenska, som hemma i köket med en 
egen idé.

Bakgrund



Medverkande kommuner och organisationer 2021



Resterkocken 2021
Fram till och under tävlingstid marknadsföring 
av Resterkocken.

Tävlingen drog igång 1 oktober
För femte gången ska bästa 
Resterkockarna koras. 

Tävlingen slutar 1 december.

Vår

Skräpmätning x 2

Höst

Framtagande av material
Förbereda utskick till skolor och 
fritids bland deltagande kommuner. 

Framtagande av 
kommunikationsmaterial 
(sociala medier-plan, posters, rörlig 
media m.m.)

Vykort och folder
Utskick av vykort till hemkunskapslärare, 
administrativ personal och fritidspedagoger. 

Vykort skickas i början av juni och folder i mitten av 
augusti. 

Sommar

Resterkockens årshjul

Presentatör
Presentationsanteckningar
* Deltagande kommuner: Lomma, Kävlinge, Svedala, Vellinge, Ystad, Skurup, Trelleborg



• Det är här alla tävlingsbidrag laddas upp
• Skolmaterial i form av lektionsupplägg och ett efterföljande quiz
• Lovaktivitet – laga mellis på rester
• Samt tips på hur man får barn intresserade av matlagning och tips på hur man kan rädda 

matrester i kylskåpet med en smula kreativitet. 

Vad finns på Resterkocken.se?



2017 2018 2019 2020
Antal besök på 
Resterkocken.se 2 079 2 314 8 217 19 351 

Antal tävlingsbidrag 109 161 167 380

Antal medverkande skolor – 47 43 70

Resterkocken i siffror



Resterkocken i media



Kanaler och samarbeten 2020
(tävlingsperiod 1 okt – 1 dec 2020)

• Webbplats: resterkocken.se
• Sociala medier: Facebook, Instagram, TikTok, Youtube
• Tryckt material: Broschyr och vykort
• Samarbeten: Magister Nordström, Sandra Mastio, Malin Broman, 

Erik Andersson (restaurang Spill)
• Köpt annonsering: Lektion.se, Skoltavlingar.se 
• PR: Bamse, SR P4 Malmöhus, Kristianstadbladet, HD
• Höstlovsaktivitet med Malin Broman 



Vinnare 2020 
“Höst”
Elle Hoveman och Liv Altarac
Internationella Engelska Skolan, Lund

Juryns motivering: Elle och Liv har lagat en grön och 
vacker rätt där vi tydligt kan känna hur smakerna 
harmonierar. De har inte bara tagit tillvara på mjuka 
jordärtskockor, de visar också att samma råvara kan 
tillagas på flera olika sätt vilket inte bara bidrar till 
mindre svinn utan också till olika texturer och smaker 
som gör varje måltid godare. ”Höst” är ett tydligt 
exempel på att bortglömda grönsaker enkelt kan 
omvandlas till en festmåltid



…och bidragen engagerar! 
Med hjärtröster kan alla rösta 

på sitt favoritbidrag



För mer information kontakta:
projektledare Ann Thorén på Sysav eller Susanna Christensson, kommunikatör.
040-635 18 00 eller ann.thoren@sysav.se eller susanna.christensson@sysav.se

tel:0406351800
mailto:ann.thoren@sysav.se


Sluta tokfylla – En kampanj för att minska 
förpackningar i restavfallet

Katarina Bergsten, Skellefteå kommun



Presentatör
Presentationsanteckningar
Bild 1: I Skellefteå kommun valde vi rätt snabbt att gå med i Avfall Sveriges 25/25 mål. Det vill säga att minska mat- och restavfallet med 25% till 2025 jämfört med 2015. Ett tydligt och mätbart mål med vetskapen om att det kan bara bli bättre, vi kommer att minska avfallet även om vi inte skulle nå ändra fram 2025.



Elektronik 0,21 % (0,3, 0,25)
Vilket ska lämnas till 
återförsäljaren eller på en 
återvinningscentral

Matavfall 11 % (19,14)
Ska sorteras ut till den 
bruna tunnan

Farligt avfall 0,05 % (0,5, 0,1)
Ska lämnas på en 
återvinningscentral.

Restavfall 50,3 % (38, 38)
Kärlets rätta innehåll.

Förpackningar 29 % (40, 41)
Som ska sorteras ut och 
lämnas på 
återvinningsstation.

Matavfall 97 % (98, 95)
Kärlets rätta innehåll.

Övrigt 3 % (1, 5)

Deponirest 9,5 % (3, 7)
Som ska sorteras ut och 
lämnas på 
återvinningscentral.

Plockanalys 2020
Villor tätort abonnemang källsortering

• röda siffror visar resultat från plockanalys 2013
• Blåa siffror visar resultat från plockanalys 2017

Presentatör
Presentationsanteckningar
Vid vår senaste plockanalys, precis som tidigare år. Kan vi mäta och se hur källsorteringen ser ut för våra invånare. En stor del av restavfallet ca 30 % består av förpackningar, förpackningar som ska sorteras ut och lämnas för återvinning. Nu går det till förbränning vilket innebär 12 mils transport, stora utgifter och ett resursslöseri.  Däremot är Skellefteborna duktiga på att sortera ut matavfallet, vilket hos oss går till vår Biogasanläggning. Eftersom det är så stor procent som felsorteras och felsorterar valde vi att börja med den ingången i 25/25målet, dvs Vi börjar att beta av källsortering med tanke på den målgrupp vi riktar oss mot. Vi behöver grunda där. Den som inte greppat det steget och cirkulära tänket har en läng väg att gå mot avfallstrappans översta steg – Minimera



• Byrå – Oh my

• Ett kliv i taget under några år
- Förpackningar

- Matavfall/matsvinn

- Minimera

- Figurer med lokala kännetecken

Presentatör
Presentationsanteckningar
Tanken är att kampanjen ska pågå i några år. Den är uppdelad i tre faser som ni kan se på bilden. Med våra figurer, med lokala kännetecken, Skellefteå AIK halsduk, Wannadies t-shirt samt en lokaltidnings ryggsäck som blivit het hos de yngre, etablerar vi under första året en igenkänning som kommer att ligga till grund när vi går vidare uppför trappan dvs med matsvinn och slutligen Minimera. 



Målgrupp

• Yngre vuxna 
• Sekundärt – breda allmänheten

• 25/25 målet

Komfortälskarna

• Förstår poängen med miljö. Men kunskaps-

argumenten och miljöargumenten biter inte 

riktigt. 

• Söker snarare efter enkla lösningar

• Tycker det är krångligt att källsortera och vill att 

någon ska fixa så att det blir mindre krångligt 

• Går igång på enkla lösningar

Miljönissarna Kunskapssökarna

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att identifiera målgruppen och ta fram kampanjen har vi arbetat med vår kommunikationsbyrå, Oh My. Vår målgrupp är primärt yngre vuxna. Målgruppsarbet delades in i tre grupper. Miljönissarna, de redan aktiva som har eget driv. Kunskapssökarna – de som triggas av siffror och kunskap (tex så här mycket energi sparas om…etc) och till slut den grupp vi valt att rikta oss mot ”komfortälskarna” (läs det som står på sidan). Genom att genomföra kampanjen över en längre tidsperiod  och långsiktigt, regelbundet och systematisk publicera innehåll hoppas vi förmå målgruppen att handla i linje med det vi vill förmedla. Vi bygger en målgrupp som kan hänga med över tid och själv förändra och mogna i sitt avfallstänk när vi låter kampanjen sakta ta kliv uppåt i trappan.



De sju kökssynderna

Presentatör
Presentationsanteckningar
5. Kampanjens första del handlar om det vi kallat ”de 7 köksynderna”, högmod, girighet, lust, avund, frosseri, vred och lättja. Jag ska visa några exempel på hur de ser ut.



De sju kökssynderna

nr 2 Girighet: Var inte en SNYLTBURK. 
”Visst, det krävs en liten yta hemma för att källsortera. Men någonstans 
kan du säkert rymma några glasburkar och flaskor.

Ta med dig återvinningen varje gång du ska handla, tanka eller göra andra 
ärenden så hjälps vi åt att hushålla med både pengarna och miljön.” 

Presentatör
Presentationsanteckningar
Fyra exempel från social media annonseringen.  Med copytexter som ska visa på att det inte är så krångligt trots allt. Till exempel köksynd nr 2 Girighet, där texten till bilden är denna. Var inte en SNYLTBURK. Visst, det krävs en liten yta hemma för att källsortera. Men någonstans kan du säkert rymma några glasburkar och flaskor. Ta med dig återvinningen varje gång du ska handla, tanka eller göra andra ärenden så hjälps vi åt att hushålla med både pengarna och miljön. 



Rörlig media
Facebook och Instagram

Presentatör
Presentationsanteckningar
Förutom rena bildinlägg har vi också arbetat med rörlig media. Här tre exempel. (bild 7, 8 och 9 direkt på varandra)











Rörlig media






Speciell julkampanj

• Julen 2020 – matsvinn
• Exempel

Presentatör
Presentationsanteckningar
10. Inför och efter julen förra året gjorde vi ett litet hopp in i del 2 som ska handla om matsvinn. Det här exemplet som ett bildspel på Instagram. Med uppmaningen att ta hand om den mat som blir över. Men den bredare kampanjdelen kring matsvinn är vi precis nu på väg att starta upp planeringen kring. 



• 25/25 målet

• Annonsering social media mot målgrupp
• Tidningsannons – lokal gratistidning som 

läses av målgruppen

• Dekalering sopbilar
• Vår webb (Vad är 25/25 målet, De sju 

kökssynderna, Vad du kan göra)

Kanaler

Presentatör
Presentationsanteckningar
Målgruppen ”övriga” nås av kampanjen bland annat genom Dekalering av våra sopbilar där Budskapet ”Sluta tokfylla” kändes klockrent,  Annonser i lokal gratistidning samt på vår webbplats där vi samlar vårt kampanjmaterial, och dman kan läsa mer om vad 22/25 målet handlar om, varför vi gör det och tips om vad man kan göra för att återvinna, återbruka och minimera.  �www.skelleftea.se/2525målet



Minskad mängd restavfall 2015 – 2020:

28 kg /invånare  
= 

ca 1 850 000kr!

Presentatör
Presentationsanteckningar
För att återkoppla till vår plockanalys vi gjorde från början. När vi minskar avfallet blir det mycket pengar över som istället kan användas till  att jobba med förebyggande åtgärder! Som ni ser på skärmen har den minskade mängde restavfall från 2015-2020 sparat in 1. 850 000 kr!  (mängden på dessa 5 år har minskat med 28 kg/invånare, vilket motsvarar 1 850 000 kr. Per år blir det 370 000 kr/år)



• Kontakt

• katarina.bergsten@skelleftea.se

• Vatten- och avfallsrådgivare

Presentatör
Presentationsanteckningar
Nu börjar planeringen för nästa nivå – matsvinn och figurerna tar vi med oss.Tack för mig.

mailto:katarina.bergsten@skelleftea.se


Tack för idag!
Frukostseminarium om 

avfallsförebyggande i RUS och 
Naturvårdsverkets regi
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