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Veileder for plastsmarte 
arrangementer
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Tips til redusert 
plastforbruk



Bymiljøetaten

9 tips til et plastsmart 
arrangement

 Bruk flergangs
løsninger for glass 
til drikkeservering.

Legg til rette for 
kildesortering.

Unngå giveaways som 
bare genererer avfall.

Ha tilgjengelige 
vann kraner eller 
vannmugger.

Gjør det enkelt 
å pante.

 Snakk med  publikum  
og sponsorer om  
unødvendig  plast  
forbruk og forsøpling.

 Sett ut askebegre 
og sneipkasser.

Styr unna dekor 
laget av plast.

Unngå ballonger og 
heliumsballonger.
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Ambisiøse miljømål for å 
verne livet på land og i fjorden
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Plast på avveie er et av de største miljøproblemene vi står 
overfor i dag og det er helt nødvendig å få på plass tiltak 
som sørger for at vi reduserer unødvendig bruk av plast, 
unngår forsøpling og sikrer riktig avfallshåndtering. 

For arbeidet med å redusere plastforbruk og  bekjempe 
marin  forsøpling vedtok Oslo kommune i 2019 en 
handlingsplan mot plastforurensing i Oslofjorden. 
Planens visjon er at ‘ingen plast skal tilføres fjorden 
og vassdragene i Oslo, av hensyn til miljø og dyreliv, 
samt menneskers helse og naturopplevelse’. 

Når Oslo kommunes eiendom leies ut til
arrangementer skal forbruk av unødvendig
engangsplast* reduseres til et minimum og plast
bør kildesorteres og leveres til materialgjenvinning.

* I Oslo kommune avgrenses unødvendig engangsplast til plastartikler der det finnes 
alternativer tilgjengelig som i et livsløpsperspektiv totalt sett kommer bedre ut miljømessig.

https://www.klimaoslo.no/wp-content/uploads/sites/88/2019/06/Handlingsplan-mot-plastforurensning-i-Oslofjorden-2019-2020.pdf


God planlegging gjør det mulig

Arrangementer fører ofte med seg bruk av engangs
artikler og mye avfall og er derfor en viktig arena for å få
på plass miljøtiltak som reduserer unødvendig bruk 
av plast og hvor man kan forhindre forsøpling. 

Med «unødvendig engangsplast» menes vanligvis 
 emballasje, servise og hygieneartikler. I arrangements
sammenheng er regnponchoer, sperrebånd, ballonger, 
dekor og andre produkter som ofte blir brukt, og som er 
laget så tynne at de ikke vil tåle gjenbruk, men blir kastet 
etter én gangs bruk, også unødvendige engangsartikler.

Nøkkelen for å sikre et plastsmart arrangement ligger 
i god planlegging. Planlegg  arrangementet og innkjøp 
med tanke på å produsere så lite avfall som mulig. Sørg 
også for at plastsmarte tiltak er godt forankret hos alle 
involverte aktører og synlig for deltagere. Arrangører 
kan være en stor bidragsyter til å gå bort fra brukog
kastsamfunnet og over til et mer sirkulært forbruk.

Denne veilederen viser konkrete tiltak og skal bidra 
til at arrangører i Oslo lettere skal kunne holde 
 arrangementer med mindre bruk av  unødvendig plast 
og med mindre  forsøpling. Veilederen er utviklet i 
sam arbeid med relevante aktører, og er ment å passe 
for både små og store arrangementer, alt fra møter 
til større festivaler, både innendørs og utendørs.



Engangsartikler i plast  
– hva bør man tenke på?

 ▪  I et miljøperspektiv er det først og fremst 
å bruke flergangsprodukter som er det 
viktigste for å redusere miljøavtrykket.

 ▪  Om det skal brukes plastprodukter oppfordres 
det til å bruke produkter som har en så høy 
andel resirkulert plast som mulig, og at det 
kildesorteres og materialgjenvinnes etter bruk. 

 ▪ Styr unna såkalt nedbrytbar og 
komposterbar plast. Denne plasten lar 
seg nødvendigvis ikke materialgjenvinne og 
forsvinner ikke om den havner i naturen.

 ▪ Det finnes engangsartikler i bioplast fremstilt 
av mange ulike råvarer. Selv om råvarene er 
fornybare og har et lavere klimaavtrykk enn 
fossil plast, kan det føre til «problemskifte» 
dersom råvarene ikke kommer fra bærekraftig 
drift eller at de setter press på matproduksjon. 
Etterspør derfor bioplast laget fra restråstoffer* 
og bærekraftig produksjon ved bruk av bioplast.

 ▪ Det finnes engangsartikler av andre materialer enn 
plast. Les mer om miljøvennlige alternativer her.

* Restråstoff regnes som de ressursene man sitter igjen med etter hovedproduktene 
fra dyr, fisk eller planter er tatt ut. Det kan eksempelvis være kvister fra trær.

https://norsus.no/publikasjon/hva-er-de-mest-miljovennlige-alternativene-til-engangsplastprodukter/
https://norsus.no/wp-content/uploads/OR.51.21-LCA-av-10-mest-innkjopte-engangsplastproduktene-i-Oslo-kommune-1.pdf


 ▪ Bruk flergangsløsninger på 
glass til drikkeservering, 
istedenfor engangsglass. 

 ▸ Sjekk f.eks. ut Rene Glass som leier ut 
flergangsglass til arrangementer.

 ▸  Ved bruk av flerbruksglass er det 
viktig å unngå svinn. Etabler derfor 
gode systemer for innsamling og opp
samling av glass, og sørg for at  glassene 
blir sendt tilbake til gjenbruk.

 ▪ Vurder om publikum kan ta med egen 
kopp eller bruke engangskoppene 
om igjen. Gi dem rabatt på drikke 
dersom de har med egen kopp.

 ▪ Oppfordre artister og frivillige til 
å ha med egen drikkeflaske.

 ▪ Ha tilgjengelige vannkraner 
eller mugger for påfyll av egne 
flasker eller flerbruksglass.

 ▸ Hos Oslo kommune kan du leie 
 midlertidige vannstasjoner til 
 arrangementer. Mer info finnes her.

 ▪ Ved bruk av engangsglass  sørg for 
gode panteløsninger for publikum. Da 
blir det et insentiv å plukke opp glass 
som er på avveie og flest mulig glass 
blir sendt til materialgjenvinning.

Drikkeservering

https://www.reneglass.no/
https://www.oslo.kommune.no/vann-og-avlop/tilknytningsgebyr-arsgebyr-og-vannmaler/vannmaler/#toc-4


 ▪ Gå bort fra engangsbruk og 
over til flergangsbruk.

 ▪ Spør leverandører om de kan tilby 
 flergangsløsninger som glass, 
stål, holdbar plast og porselen.

 ▪ Still krav til leverandørene som leverer 
mat om minst mulig emballasje.

 ▸ Forsøk så langt det er mulig å ha avtaler  
med leverandører om retur ordning, ved at 
de tar med seg emballasje ved  levering. 
(F.eks, palleplast, plastesker o.l.)

 ▪ Unngå enkeltpakninger med mat, bytt 
ut disse med større forpakninger. 

 ▸  Eksempel: Små melkebegere kan 
byttes ut med en stor melke kartong, 
mindre  forpakninger som  inneholder 
smør/pålegg/ketchup o.l. kan byttes 
ut med større beholdere. 

 ▪ Tilrettelegg for servering av mat hvor 
det ikke trengs servise/bestikk, som 
f.eks. burritos, falafel, bagetter.

Matservering



Avfallshåndtering

 ▪ Arrangører må selv sørge for 
kildesortering og henting av 
avfall fra arrangementer.   

 ▪ Inngå en avtale med en avfallsoperatør 
i tidlig fase av planleggingen for 
arrangementet. Se sortere.no/
bedrift for mer informasjon.

 ▪  Legg til rette for kildesortering.

 ▪ Sørg for god veiledning, 
sorteringshjelpere og eventuelt 
manuell ettersortering 
på arrangementet.

 ▪ Velg en avfallsoperatør som kan 
dokumentere at kildesorterte 
fraksjoner går til materialgjenvinning.

Fortsetter på neste side

Visste du at? 

Snusposer og sigarett
sneiper inneholder plast og 
er Oslos største forsøplings
problem. Filteret i sneipen 
består av hele 95 % plast. 

http://sortere.no/bedrift
http://sortere.no/bedrift
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 ▪ Sneip og snus havner ofte på 
bakken. Sett ut askebegre og 
sneipkasser og merk disse tydelig. 

 ▪ Om det serveres drikke på flasker 
eller bokser som kan pantes, husk å 
ha gode panteløsninger tilgjengelig.

 ▸ Infinitum leverer blant annet innsamlings
beholdere i papp som kan passe til ulike 
arrangementer. De har også egne løsninger 
for festivaler. Sjekk det nærmere ut her.

 ▪ Bruk lukkede beholdere for avfall,  
for å unngå at plast havner på avveie.

 ▪ Ha ryddepersonell som kan 
informere deltagere og rydde opp 
underveis og etter arrangementet.

 ▪ Få flere tips til hvordan man 
reduserer avfallsmengden 
og får til god kildesortering i 
denne avfallsveilederen.

https://ballotbin.co.uk/
https://infinitum.no/festival-og-arrangement/
https://www.oslo.kommune.no/getfile.php/13351201-1574762690/Tjenester%20og%20tilbud/Natur%2C%20kultur%20og%20fritid/Arrangement/Avfallsveileder-Kildesortering-Arrangement.pdf


 ▪ Tenk gjenbruk, og unngå dekor som 
trolig kastes etter arrangementet.

 ▪  Ikke bruk ballonger og 
heliumsballonger.

 ▪ Ikke bruk konfetti av plast. Lag heller 
din egen av tørkede blomster og 
blader, eller kjøp konfetti i papir. 

 ▪ Ikke bruk glitter. 

 ▪ Unngå strips i plast. Bruk 
heller sisal, som er laget av 
100 % naturmaterialer.

 ▪ Unngå sperrebånd i plast. 
Det finnes alternativer som 
flerbrukssperrebånd, gjerder og tau.

Dekor



 ▪ Lag informasjonsskilt og bannere 
i så god kvalitet og med så 
nøytral utforming som mulig, slik 
at de kan brukes flere ganger 
(unngå f.eks. dato og årstall). 

 ▪ «Giveaways» som regnponchoer, 
flyers, penner og vareprøver 
som deles ut i forbindelse med 
arrangementer fører ofte til 
mye avfall og forsøpling. Gi 
beskjed til samarbeidspartnere 
at dere ikke ønsker utdeling 
av promoteringsartikler. 

 ▪ Om dere skal bruke navnelapper 
eller skilt, bruk tre, papp eller 
flerbruksalternativer.

 ▪ Bruk sosiale medier til å vise 
frem alle de gode tiltakene dere 
gjør, samt oppfordre deltakere 
til å tenke plastsmart.

Markedsmateriell 
og reklame 



1. Plukk opp avfall du ser. Havner  

det på bakken, havner det i havet. 

2. Ta et felles ansvar for å holde det 

rent der du ferdes. Ser du noen som 

forsøpler er det lov å si ifra!

3.  Telt, stoler, sitteunderlag o.l. har ikke noe 

i naturen å gjøre. Ikke ta med deg mer 

enn du tenker å ta med deg hjem igjen.

4.  Unngå unødvendige engangs produkter. 

Ta med egen flaske eller termokopp og 

be om påfyll når du kjøper drikke.

5. Plastflasker skal pantes. #pantforhavet

Forslag til punkter som kan kommuniseres ut mot  publikum

5 avfallsvettregler 
– det er ingen skam å snu uvaner! 
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 ▪ Snakk med ansatte, publikum og 
sponsorer om problematikken knyttet til 
unødvendig bruk av plast og forsøpling. 

 ▪ Husk at avfall er ditt ansvar. Du 
sender ut et viktig signal til alle 
besøkende på arrangementet.

 ▪ Det er mange gode eksempler på 
plastsmarte arrangementer. Ta 
en titt på rapporten til Stokkøya
festivalen, som i 2018 hadde prosjektet 
”plastfri festival”, eller sjekk ut 
Øyafestivalens egen miljøhåndbok 
for festivaler og utearrangement.

 ▪ Norges idrettsforbund har i samarbeid 
med WWF gjort prosjektet plastsmart 
idrett, hvor de har laget en plastsmart 
sjekkliste som er verdt å se nærmere på.

Noen 
siste tips 
på veien

https://biobagworld.com/wp-content/uploads/2019/11/Plastfri-festival-er-det-mulig-Stokk%C3%B8yafestivalen-Rapport_Plastfri-FestivalStor.pdf
https://biobagworld.com/wp-content/uploads/2019/11/Plastfri-festival-er-det-mulig-Stokk%C3%B8yafestivalen-Rapport_Plastfri-FestivalStor.pdf
https://www.miljohandboken.no/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrett-og-barekraft/plastsmart-idrett/sjekkliste/
https://www.idrettsforbundet.no/tema/idrett-og-barekraft/plastsmart-idrett/sjekkliste/
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