Retningslinjer for grønne arrangementer
Bergen Live er sertifisert miljøfyrtårn og prioriterer hensyn til klima og miljø høyt. Vi ber våre medarbeidere og samarbeidspartnere om å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for grønne arrangementer.

Leverandører og innkjøp
•
•

Lokale og miljøsertifiserte leverandører skal prioriteres.
Miljømerkede og lokale varer skal prioriteres. Se egen veileder for innkjøp.

Helse, miljø & sikkerhet (HMS)
•
•
•

Arrangementet skal være kjent med relevante HMS-lover og påse at disse følges.
Det skal finnes en risikoanalyse, brannsikkerhets-, førstehjelps- og beredskapsplan for arrangementet.
Det skal finnes skriftlige rutiner for å avdekke, melde, rette opp og forebygge avvik og uønskede hendelser.

Energi, transport og utslipp
•
•
•

Unngå bruk av dieselaggregat. Dersom absolutt nødvendig, velg et aggregat med partikkelfilter.
Når mulig - benytt elektriske maskiner og biler. Påse anordning for å fange opp evt. søl ved tanking.
Legg til rette for at publikum kan reise på en miljøvennlig måte - kollektivt og med sykkel.

Avfallshåndtering og vareforbruk
•
•
•

Arrangementsstedet skal ha ha et godt system for kildesortering med tydelig merking av avfallsbeholdere.
Publikum skal gjøres oppmerksom på system for avfallshåndtering i hensiktsmessige kanaler.
Utendørs skal det ikke praktiseres frislipp av ballonger, lykter, konfetti eller glitter.

Sanitærforhold
•
•

Sanitærforholdene skal være gode og tilpasset antall publikum og medarbeidere.
Følg alltid Helse Norge sine råd og anbefalinger for smittevern.

Mat og drikke
•
•

Matleverandør skal være kjent med Bergen Live sin miljøveileder for mat & drikke.
Denne inneholder blant annet krav om økologiske produkter, vegetariske alternativer, lokale varer og
bruk av engangsprodukter samt anmodning om minimering av kjøtt og matsvinn.

Støy
•
•

Lydnivåmåler skal være innstallert på FOH og lydnivået skal ikke overstige 99 dbA leg 30 min.
Det skal alltid være tilgjengelig ørepropper/hørselsvern for publikum og medarbeidere.

Vern av natur og kulturminner
•
•

Sørg for å ikke ettarlate permanente sår i landskapet.
Iverksett tiltak for å beskytte kulturminner, verneområder og viktige biotoper.

Andre rutiner
•
•

Sjekkliste for Grønne arrangementer skal fylles ut årlig for hvert arrangementssted.
Publikum, samarbeidspartnere og medarbeidere skal informeres om miljøtiltak i forkant av arrangementer
hvor dette er mulig og hensiktsmessig.
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