
Grønne arrangementer59

Virksomheten skal også oppfylle krav til alle bransjer.

Krav merket med § er pålagt i henhold til lov/forskrift.

Se veileder for utfyllende informasjon.

SystemkravKrav-Id

 1224 Miljøarbeidet skal synliggjøres og samarbeidspartnere, medarbeidere og 

publikum skal informeres om miljø- og sikkerhetstiltak som gjennomføres.

 1225 Arrangøren bør oppfordre til miljøvennlig drift også i lokaler som ikke er 

arrangørens egne.

 1226 Det skal stilles krav til sponsorer og samarbeidspartnere om å følge 

arrangementets miljøprofil under gjennomføringen. Det skal arbeides for å 

begrense utdelingen av flyere og vareprøver og det skal etableres 

retningslinjer overfor sponsorer for logobruk og estetikk.

 1227 Arrangementsområdet bør være tilrettelagt for fysisk funksjonshemmede.

 1228 Det skal være tilfredsstillende sanitærforhold på området, tilpasset antall 

publikum.

 1229 Det skal være tilgang på gratis drikkevann for publikum og medarbeidere.

ArbeidsmiljøKrav-Id

 125 Virksomheten bør ha bedriftshelsetjeneste i henhold til forskrift FOR 

2009-09-10-1173 (Godkjent bedriftshelsetjeneste) og forskrift FOR 

2009-02-11-162 (virksomheter som skal ha godkjent bedr.helsetjeneste).

§ HK

 627 Dersom virksomheten tilbereder mat som serveres til andre enn dem som har 

tilberedt maten skal virksomheten være registrert hos Mattilsynet i henhold til 

FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene 

(næringsmiddelhygieneforskriften), § 14; Krav til registrering av virksomhet.

Virksomheten skal  ha innført Internkontroll Mat i henhold til IK-mat 

forskriften,FOR-1994-12-15-1187 (§4) samt gjennomført fareanalyse basert på 

HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) prinsippene i henhold til; 

Forordning 852/04, Kap 1, art.5.

§

 1231 Arrangøren skal ha et apparat som ivaretar medarbeideres arbeidsmiljø, 

oppfølging og opplæring under arrangementet. De frivillige bør ha 

arbeidsavtaler.

 1232 Medarbeidere og publikum skal forsikres, og medarbeidere og artister skal ha / 

tilbys nødvendig verneutstyr.

 1233 Arrangøren skal ha utarbeidet en risikoanalyse og en brannsikkerhetsplan for 

arrangementet/festivalen. Det skal være forberedt tiltak for å ivareta publikums 

sikkerhet.

 1234 Det skal være medarbeidere med førstehjelpskurs og tilstrekkelig 

førstehjelpsutstyr tilknyttet arrangementet/festivalen.

 1235 Arrangementet/festivalen skal ha tilgang på lege og øyeblikkelig hjelp til sine 

medarbeidere, artister og publikum



InnkjøpKrav-Id

 1236 Arrangementet skal ha innkjøpsansvarlig(e) som systematiserer og 

koordinerer innkjøpene.

 1237 Arrangementet/festivalen skal vurdere å tilby økologisk mat.

 1238 Lokale varer og leverandører bør prioriteres.

 1239 Miljøsertifiserte hoteller og campingplasser bør prioriteres ved valg av 

overnattingssteder.

TransportKrav-Id

 1245 Arrangøren skal ha en plan for å minske privatbilbruk til og fra arrangementet.

 1246 Arrangementet skal ha et system for logistikk for å unngå unødig kjøring.

 1247 Publikum og utøvere bør oppfordres til å komme seg til 

arrangementet/festivalen ved hjelp av kollektivtrafikk.

 1248 Arrangementet/festivalen bør samarbeide med kollektivaktører på kampanjer 

for kollektivtransport til og fra arrangementet/ festivalen.

 1249 Informasjon om kollektivtilbud skal være lett tilgjengelig for publikum og 

utøvere i forkant og under arrangementet/festivalen.

 1250 Det skal tilrettelegges for sykling til arrangementet/festivalen og det bør være 

tilstrekkelig med sykkelstativ.

AvfallKrav-Id

 449 Utgåtte artikler som ikke blir solgt eller returnert til leverandør, skal tilbys 

frivillige organisasjoner.

 1240 50 % av avfallet under arrangementet/festivalen skal kildesorteres og leveres 

til gjenvinning.

 1241 Det skal lages en plan for avfallsminimering.

 1242 Det skal være et system for kildesortering av avfallet på alle 

arrangementets/festivalens områder, også administrative områder, backstage 

og andre steder hvor publikum ikke har adgang.

 1243 Publikum skal oppfordres til å kildesortere. Det gjøres enkelt og med god 

informasjon til publikum.

 1244 Pant på engangsglass og eventuell annen engangsemballasje skal innføres.

Utslipp til luftKrav-Id

 1251 Arrangementet/festivalen skal tilfredsstille gjeldende lokale anbefalinger og 

retningslinjer for tillatt lydnivå og spilletid. Der det ikke finnes lokale 

retningslinjer, brukes anbefalinger fra Nasjonalt folkehelseinstitutt eller fra 

KLIFs støyhåndbok punkt 3.17 Utendørs underholdning.

 1252 Ved plassering av scene og høytalere skal det tas hensyn til lydnivået for 

omkringboende og publikum.

 1253 Ørepropper skal være lett tilgjengelig for publikum



EstetikkKrav-Id

 1254 Arrangøren skal ha rutiner for opprydding.

 1255 Arrangøren skal tilfredsstille krav og sette inn tiltak for vern av kulturminner og 

verneverdige områder hvis dette eksisterer i arrangementsområdet.

 1256 Arrangøren skal sette inn tiltak for å beskytte biologisk mangfold i 

arrangementsområdet, der dette er aktuelt.

Veiledning

ArbeidsmiljøKrav-Id

 125 Sjekkliste om hva virksomhet bør vurdere når virksomhet skal inngå avtale med bedriftshelsetjeneste:

http://www.handboka.no/Dok/Pdf/Atb/forsikring11.pdf

 627 Registrering skal foregå via www.mattilsynet.no.  Benytt skjematjenester, et grått felt øverst på 

mattilsynets hovedside. For å komme inn dit må man gå inn via www.altinn.no.

For krav til HCCP se FOR 2008-12-22 nr 1623: Forskrift om næringsmiddelhygiene 

(næringsmiddelhygieneforskriften), kapittel II, §5. 

Lenkte til Forordning 852/04; http://europalov.no/rettsakt/naeringsmiddelhygieneforordningen/id-666

Unntak fra registrering kan være skolekjøkkener, de tilbereder mat men spiser den selv. Da er det ikke 

behov for å være registrert hos mattilsynet.


