Gør dit
arrangement
bæredygtigt
Københavns Kommune arbejder for et mere bæredygtigt
København — men vi har brug for jeres hjælp!
Vi ønsker at gøre det nemmere for jer, som arrangører at
skabe bæredygtige arrangementer. Dermed bliver det også
lettere for jeres gæster at passe på miljøet.
Vi har her skitseret et par simple tiltag, der kan tænkes
ind både før, under og efter afholdelsen af arrangementer
— fra loppemarkeder til gadefester m.v.

Affaldssortering:
• Vælg 2-3 typer af affald, som I forventer, der vil være mest af. Opstil
beholdere, så både besøgende og
arrangører kan sortere. Kontakt en
renovatør til at levere beholdere og
afhente affaldet.
Det er virksomhedernes eget ansvar
at sikre, at deres affald sorteres
til genbrug og genanvendelse, jf.
Affaldsbekendtgørelsen (arrangementer hører også ind under denne
definition af virksomheder.)
• De mest gængse affaldsfraktioner er
hård og blød plast, metal, papir, pap,
træ, elektronik, batterier, bioaffald,
glas samt restaffald.
• Bioaffald kan både være madaffald
med eller uden emballage. Renovatøren, der afhenter bioaffald, kan
vejlede om, hvad de kan indsamle.
• Marker tydeligt hvilket affald, der
skal smides i hvilke affaldsbeholdere.
Billeder og tekst har en god effekt.

Tryksager:
• Gør det muligt for jeres gæster
at downloade billetter osv. på deres
telefoner, så de ikke printer dem.
Gør opmærksom på dette ved
bestilling eller på invitationen.

Service/emballage:
• Brug alm. bestik eller træbestik,
og brug træpinde som rørepinde.
Undgå al plastservice.
EU har vedtaget at forbyde
engangsservice i 2021.

• Gør alle informationer tilgængelige
på en hjemmeside eller anden
digital platform. Det kan erstatte
brochurer, postkort og andet print.

• Det er et krav i Københavns Kommune, at der ikke må anvendes engangsplastsbægre. Brug genbrugsbægre i stedet. Find en virksomhed,
der udlejer genbrugsbægre. De
leverer, afhenter og vasker selv krusene. Hvis I indfører pant på genbrugsbægrene, minimerer I svindet.

Forplejning:
• Overskydende mad kan gives videre
til en organisation, der håndterer
madspild og som giver maden
videre til fx herberger. Det kræver
ofte, at I har lavet aftale med en
aftager på forhånd.
• Lad maden være inspireret af årstiden. Masser af salat om sommeren
og mange rodfrugter om vinteren
eksempelvis.
• Vælg økologisk og Fairtrade/
UTZ-certificeret kaffe, te og sukker.

• Brug pap eller naturprodukter
(fx palmeblade service) hvis der skal
serveres mad eller drikke. Undgå
flamingo/ styrofoam engangsemballage. I kan opfordre de besøgende til selv at medbringe bøtter/
termokopper. Find et alternativ til
plast sugerør, hvis det er nødvendigt
med sugerør.
• Ved store arrangementer kan der
spares på både poser/emballage og
fødevarer, hvis I pakker i mindre portioner og kun uddeler de fødevarer,
jeres gæster ønsker.

Transport:
• Oplys jeres gæster, om hvordan det
er nemmest at komme til/ fra arrangementet med offentlig transport
eller cykel – allerede i invitationen.
• Gør plads til cykelparkering. Lej ekstra cykelstativer og indret et område
til cykelparkering. Så undgår I, at
cykler er parkeret steder, hvor det
ikke er hensigtsmæssigt.
• Ved arrangementer der ligger
afsides, kan der med fordel oprettes
en Facebook-gruppe med fokus på
samkørsel.

Loppemarked/ kræmmermarked:
• Lav en plan for, hvem der skal aftage
tøj, legetøj og andet, der er tilovers,
eller som deltagerne ikke vil have
med hjem igen. Mange nødhjælps‑
organisationer vil gerne aftage ting
og tøj, men husk at lave en aftale i
god tid. Ellers kan der afleveres
tøj og effekter i god stand på alle
genbrugsstationer og nærgenbrugsstationer.
• Undgå en storskraldscontainer.
Erfaringen viser, at mange brugbare
genstande og madaffald fra besøgende ryger op i denne.
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Har du spørgsmål, kan du kontakte os her:
Teknik- og Miljøforvaltningen
Center for Trafik og Byliv
byliv@tmf.kk.dk

