
Idéer og tiltak til
forbruk og avfall

Gjenbruk er den mest miljøvennlige måten for å
kvitte seg med ting en ikke trenger lenger.

Gjenbrukshus på Grinda.

15.2 /20

1

4

Holdningskampanjer på skoler

15.0 /20

1

3

Berømme virksomheter som velger å serti�sere
virksomheten, eller som satser aktivt på

miljømerking/serti�sering av produkter som føres

13.8 /20 1

Byttedager i regi av skoler og barnehager

13.3 /20

2

2

Sjekk med Røde Kors og Turistforeningen

10.0 /20

sted å kunne låne ting

12.7 /20

3

1

Gå igjennom kommunens materiell for å �nne
bærekraftige løsninger som gjenbruk av kontormøbler,

tekstiler, brøytepinner.

12.5 /20 1

Gjenvinning bod på Grinda, slik at folk som vil kvitte
seg med ting, men som er i så god stand

12.3 /20

3

6

Betale korps, foreninger, skoleklasser etc. pr. kilo
avfall plukket, og tilrettelegge for innsamling av

avfallet.

12.2 /20 2

Lage grupper ifm helsestasjon om bytte av klær og utstyr

7.8 /20

Gjenbruksmarked for barneutstyr

12.2 /20 1

Flere ting produseres i tre nå (som tannbørster) - men
hvor skal man kaste det? Må det leveres på

gjenvinningsstasjon? Informer igjen og igjen:D

11.3 /20

Mindre forpakningsavfall

11.2 /20

2

Lage en handlingsplan mot
vanedannende/avhengighetsskapende overforbruk, jfr.

interpellasjon.

10.3 /20

2

1

Få inn data om miljø-og klimae�ekter av varer som
importeres  til Larvik og Norge, men forbrukes i Larvik,

jfr. forskjellen på Norge og India i presentasjonen.

10.0 /20

1

Publisere funn fra statistikken - om største bidragsyterne til
avfall og hva slags avfall

8.7 /20

Kampanjer for å oppfordre til å bruke egne handenett og
frukt/grønnett for å redusere plast

7.8 /20

1

1

Avslutte kommunalt arbeid med ladestasjoner til elbil, la
markedet selv føre opp ladestasjoner der det vurderes som

Arrangere liknende workshop med
handelsstandsforeningen, om det ikke
allerede er gjort

17.5 /20 3

Stimulere til gode holdninger på skolene

15.4 /20 1

Motivere bedrifter til å miljøserti�sere seg

14.8 /20

2

3

Intensiver er tatt i bruk i noen kommuner

11.5 /20 1

Forby engangsgriller

13.5 /20 1

Oppfordre næring til å kildesortere

13.2 /20 1

Klare miljøkrav og avfallshåndtering til bedrifter
kommunen bruker ved innkjøp

13.2 /20 1

Gjenbruksstasjoner

12.3 /20

Heie på Rekoringen:)

14.8 /20

5

2

Gjenbruke kommunale bygg i den grad det lar seg
gjøre

12.0 /20

1

4

Informasjon til utbyggere om sirkulærøkonomi

12.0 /20

Stimulere til innkjøp fra lokale produsenter -  mindre
emballasje og CO2 fra transport

11.2 /20 1

Arrangere kompostkurs for privat og næring

11.0 /20

2

2

Lengre åpningstider og lettere tilgang til levering av
brukte møbler på Tanum gjenbruk

11.0 /20

1

2

Bør også �nnes på Grinda gjenvinningsstasjon

10.5 /20

Inngå avtale med alle klesbutikker om å ikke selge
�eeceplagg

11.0 /20

Og andre plagg fremstilt av miljøskadelige sto�er

13.5 /20 1

Pant på klær?

3.0 /20

Flere gjenbruksbutikker bl.a. for fritidsklær og -utstyr

10.0 /20

1

3

Hvor blir det av plasten vi sorterer og leverer?  Kan
kommunen i samarbeid med industribedrifter ta hånd om
og lage produkter av gjenvunnet plast?

9.3 /20 1



markedet selv føre opp ladestasjoner der det vurderes som
lønnsomt og heller bruke de sparte midlene og ressursene på

bedre miljørådgivning til innbyggere og næring.

5.4 /20


