Anvisning för avfallssnåla evenemang
(uppdaterad 2021-01-25)

Denna anvisning för avfallsnåla evenemang har tagits fram tillsammans av bolag
och förvaltningar inom Göteborgs Stad.
Anvisningen avser att svara på de mål som satts för minskat avfall, bättre sorterat
avfall och minskad nedskräpning i Göteborgs Stads avfallsplan 2021–2030. Den
går i linje med Stadens nya Miljö- och klimatprogram (2021–2030) och dess
strategier Vi agerar som föregångare, Vi skapar förutsättningar för att leva
hållbart och Vi driver på utvecklingen av cirkulär ekonomi.
Tanken med denna anvisning är att den skall komma att ligga till grund för att
förebygga avfall och arbeta resurssmart vid genomförande av evenemang i
Göteborg Stad och skall ses som en tydlig tidsatt plan för hur Staden vill se
arbetet utformat de kommande åren och vilka mål valda åtgärder strävar mot att
uppnå.
Med denna anvisning visar Staden sin ambition att öka takten med arbetet för
hållbara evenemang och smart turism ytterligare. Med en tydlig tidsplan och
samarbete mellan alla parter som är involverade i evenemang är förhoppningen att
ta betydande steg framåt mot målet att skapa avfallssnåla evenemang och
mötesplatser i vår Stad.
Åtgärderna riktar sig till arrangörer som hyr mark, lokaler eller arenor såväl som
till Stadens egna evenemang. Åtgärderna i denna plan kan i framtiden komma att
justeras utefter nya mål eller ändrad lagstiftning. Hjälp i form av till exempel
samlad information och forum för utbyte av bra lösningar kommer att kopplas till
handlingsplanen.

Följande bolag och förvaltningar har arbetet med att ta fram handlingsplanen:
Park- och naturförvaltningen, Goteborg&co, Got Event, Idrott- och
föreningsförvaltningen, Trafikkontoret, Kretslopp och vatten
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Övergripande riktlinjer för avfallssnåla evenemang.
Dessa punkter beskriver en riktning mot avfallssnåla evenemang inom områden som inte
är tidsatta och syftar till att när evenemang arrangeras så görs det med lösningar och
arbetssätt som aktivt bidrar till att uppnå nedanstående punkter:



Alla aktörer som är involverade i genomförandet av ett evenemang ska vidta
konkreta åtgärder för att ständigt minska sin miljö-och klimatpåverkan genom att
minska mängden avfall.



Besökare erbjuds att kunna sortera avfall inom evenemangsområdet. Målet är att
allt avfall som uppstår på evenemangsområdet ska kunna sorteras.



Allt avfall som uppstår på plats under evenemanget från arrangörerna källsorteras
enligt gällande förordningar.



Arrangörer av och försäljare på evenemang ska prioritera återanvänt material när
de bygger försäljningsstånd, andra temporära installationer och avgränsningar.



Arrangörer av och försäljare på evenemang ska alltid sträva efter att använda
retursystem vid leverans av varor och utrustning.



Arrangörer och försäljare ska alltid sträva efter att använda retursystem på plats
för att minska användningen av engångsprodukter.



Upplåtare av mark och arrangörer ska tillsammans arbeta för att på platser där
dricksvatten finns att tillgå erbjuda besökare detta framför försäljning av
buteljerat vatten.



Vid försäljning av mat ska matsvinnet minskas genom att exempelvis erbjuda
halvportioner.
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Tidsplan för när specifika åtgärder senast skall vara
genomförda.
År 2021
Minimera spridningen av konfetti utomhus, om det används måste produkten
vara helt gjord av papper.
Arrangörer av evenemang ansvarar för att eventuell nedskräpning från
verksamheter och besökare blir omhändertagen. Om detta inte görs kommer
kostnader att debiteras.
Utdelningen av reklam (till exempel flygblad, gåvor, ballonger mm.) förekommer
inte under evenemang.
Aluminiumfolie, portionsförpackningar för mjölk, salt, socker eller liknande
används inte.
I linje med EU-direktivet 2019/904 upphör följande engångsprodukter att
användas:
Engångssugrör i plast, engångsmuggar i plast (inklusive frigolitmuggar),
Engångsbestick i plast
(gafflar, knivar, skedar, ätpinnar),
Engångstallrikar i plast,
Dryckesomrörare i plast,
Livsmedelsförpackningar i frigolit (till exempel hämtmatslådor och
dryckesbehållare)
samt produkter i oxo-nedbrytbar plast.
Inga påsar delas ut gratis. Papperspåsar ersätter plastpåsar.
De engångsartiklar som fortfarande används ska inte vara gjorda av metall eller
plast.
De flaskor och burkar som används för dryck är anslutna till ett pantsystem.
Matavfall sorteras ut av medverkande aktörer som har tillagning på plats.
Där möjlighet finns så kopplas temporära toaletter till befintligt avloppsystem.
År 2022
Ingen spridning av konfetti sker på evenemang utomhus.
År 2023
Engångsglas till dryck används inte.
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Engångsbestick används inte.
Engångstallrikar används inte.
År 2024
Användningen av engångsartiklar har i princip upphört vid utgången av 2024.
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