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5. Miljöutredningsmall
Mall för miljöutredning med genomgång av miljöaspektsområden. Kort beskrivning för de
miljöaspektsområden som är aktuella för eventet.
Eventet
Kort beskrivning av eventet
Lokaler/område
Kort beskrivning av var eventet ska genomföras
Vilken miljölagstiftning och ev. anmälnings- eller tillståndsplikt berör eventet
- Användning av markområde
- Buller/ljudvolymer
- Utskänkningstillstånd
- Försäljning av mat, tillstånd, hygienkrav
- Hantering av avfall/ev. farligt avfall
- Toaletter, hygien
- Säkerhet
Ansvarsfördelning
Namn och kontaktuppgifter till miljöansvarig
Ansvarsområde, namn och kontaktuppgifter till övriga nyckelpersoner
Energianvändning
Bruksel:
Ingår i bokad lokal eller eget abonnemang
- El från förnybara källor?
Uppskattning omfattning av energiförbrukning:
- Endast normal förbrukning inomhus, normal belysning och IT
- Elutrustning utöver normal belysning och
- Används energikrävande utrustning för t.ex. ljus, ljud, värme m.m.
- Används mobila elgeneratorer, antal, typ av bränsle
- Mobila värmeanläggningar, gas, infravärme, värmefläktar m.m.
Egna transporter
- Cykel
- Egna fordon
- Hyrda fordon
- Miljöbilar/förnybart bränsle
Entreprenörers transporter
- Möjlighet att ställa krav på entreprenörers/underleverantörers användning av fordon
Besökares transporter
- Möjlighet till lånecykel
- Möjligheter till allmänna färdmedel
- Möjligheter till samarbete med t.ex. SJ och lokala trafikbolag
- Möjligheter att kommunicera samordningslösningar till besökare t.ex. via hemsida
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Underentreprenörer
- Leverantörer av varor och tjänster
- Teknik
- Etablering
- Säkerhet
- Krögare
- Hotell, vandrarhem etc.
Livsmedel
- Miljökrav, ekologiskt, vegetariskt, närproducerat etc.
- Konferens – lunch, middag, kaffe, frukt
- Restauratörer, försäljning till besökare
- Restauratörer ,egen personal och artister
Avfall
- Vilka avfallsfraktioner förväntas uppstå och vilka volymer
- Möjlighet till sortering av engångsmaterial hos restauratörer för återvinning(tallrikar,
muggar, bestick etc.)
- Ev. farligt avfall som kan uppstå
- Avtal avfallstransportörer
Rangordning av miljöaspekter – vilka miljöaspekter är viktigast
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