
Naturen har alltid varit den som fått betala 
det högsta priset för engångsförpackningar. 
Därför ska Kulturkalaset bli ett engångsfritt 
evenemang till år 2021 och vi har redan tagit 
flera steg på vägen. Andra festivaler och 
marknader i Europa som blivit engångsfria har 
ofta löst detta genom att kräva av alla mat
försäljare att de skapar ett eget pantsystem, 
där de beställer in eget flergångsmaterial och 
diskar på plats i sitt matstånd. Det har visat 
sig krångligt och många har varken möjlighet 
eller kapacitet att diska allt själva. 

För att göra det enklare erbjuder vi istället  
ett gemensamt pantsystem för matförsäljarna 
på Basargatan. Vi som arrangörer betalar  
för utvecklandet av pantsystemet och ni 
betalar endast en liten omkostnadsavgift 
per använd tallrik. På matområdet i Bältes
spännarparken serveras maten på porslin. 
 Ingen annan  festival i Sverige har hittills 
kommit lika långt som oss med detta,  
så det finns ett stort  intresse från andra  
festivaler att följa  resultatet av vårt arbete.  

Tillsammans gör vi det möjligt. 
Tack för att ni är med!

Information till matförsäljare

Pantsystemet på  
Göteborgs  Kulturkalas  
– så funkar det! 



1. Ni hämtar panttallrikar + bestick i utlämningsstället i den 
stora pantstationen vid entrén. Utlämningsstället är öppet 
09–21 varje dag och bemannas av Light My Fire som förser 
oss med tallrikar. 

2. Ni kan välja att hämta 100, 200, eller 400 tallrikar + bestick 
per omgång. Personalen i pantstationen noterar antal och 
ni signerar uttaget. Det finns djupa och flata tallrikar – välj 
vad som passar er mat bäst, eller ta båda om ni har olika 
sorters mat.

3. Vid uthämtningen “köper” ni panttallrikar + bestick för  
31 kr per kit via swish. Ni “säljer” sedan tallrik + bestick till 
besökarna för 30 kr/kit. Besökarna pantar själva sin tallrik 
vid en av pantstationerna och får då tillbaka pantavgiften 
(30 kr) med hjälp av appen Pantapå.

Så funkar det

• OBS! Första gången ni hämtar tallrikar (dag 1) behöver 
ni inte betala pantavgiften direkt. Den betalas i efter-
hand, sista dagen, när ni redan fått in pantpengar från 
försäljningen) 

• De tallrikar ni har fått över i slutet av festivalen 
returnerar ni i pantstationen till personalen från Light 
My Fire och får pengarna tillbaka. (Exempel: i slutet  
av festivalen har ni 60 överblivna tallrikar. Light My Fire 
swishar tillbaka 1 860 kr (60x31kr=1 860kr) till  
ert konto.)

• Vid behov kan ni hämta ut fler tallrikar + bestick i pant-
stationen. Personalen i pantstationen kan hjälpa till.

• Pantstationens öppettider: Kl. 09–21 varje dag.

Det finns djupa och flata tallrikar – ni  
väljer det som passar er mat bäst, eller 
kan ta båda om ni har olika sorters mat.

Exempel:

Matförsäljaren Kim som säljer fajitas tar ut  
200 tallrikar första dagen. På eftermiddagen har de 
sålt 200 fajitas och har därmed fått in 6 000 kr extra 
i pantavgift (200 x 30 = 6 000 kr). Kim går till pant
stationen och tar ut 200 nya och swishar pant avgiften 
samt omkostnadsavgift (6 200 kr) till Light My Fire.

• Ni behöver inte köpa in egna engångstallrikar  
och engångsbestick.

• Vi sköter om och ombesörjer driften och  
diskningen under hela festivalen.

• Ni är med och gör något unikt i festivalSverige,  
och tillsammans sätter vi en ny standard för  
hållbart festivalande.

• Basargatan blir en renare och finare plats vilket  
gör besökarna nöjda (ingen nedskräpning!).

• Vid mån av plats kan ni på morgonen innan 
lunchruschen låna industridiskmaskinen (i disk
containern) för att diska era egna tillagningskärl.  
Den ansvarige i diskcontainern avgör om det är 
möjligt.

Fördelar med det  
nya pantsystemet

Fler frågor? Ring ansvarig (Anna) på nr 0702-82 76 49  
eller platsansvarig i pantstationen, på nr xxxxxxxxxxx. 

Läs mer om projektet Engångsfritt Evenemang på:   
gothenburgculturefestival.se/hallbarhet/ 
engangsfritt-evenemang/#

Priser för panttallrik + bestick
Vid uthämtning: 31 kr
Vid återlämning av överblivna tallrikar: 31 kr
Vid försäljning till kund: 30 kr
Vid pantning (för kund): 30 kr

Vid inköp av lock (frivilligt): 30 kr
Vid försäljning av lock (till kund som ber om det): 35 kr


