
 

 

 

 

 

  

ARENDALSUKA 2020  

MILJØSTRATEGI 

Arendalsuka skal legge til rette for bærekraftig gjennomføring av arrangementet. Miljøstrategien 
skal bidra til at alle som deltar på Arendalsuka - arrangører, samarbeidspartnere, næringsliv og 
besøkende - tar gode miljøvalg.  
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Arendalsuka som arrangør 
og arrangement 
Arendalsuka er Norges største politiske 
møteplass og består av flere aktører.   

Arendalsuka er både en arrangør og et 
arrangement. Vi tilrettelegger en arena 
som består av over 1200 arrangementer og 200 
stands laget av organisasjoner, politiske 
partier og næringsliv fra hele 
Norge. Arendalsuka arrangerer også et eget 
hovedprogram og et program for barn og unge. 
Rundt 70-80 000 mennesker 
besøker Arendalsuka hvert år.  

Denne miljøstrategien omhandler både de 
mål og krav vi har for egen 
organisasjon, og de forventninger og krav vi har
 til alle arrangører som får godkjent et 
arrangement eller en stand under Arendalsuka.  

Mål med strategien 
Arendalsuka har et ansvar for å tilrettelegge 
for en bæredyktig gjennomføring 
av hele arrangement.  
  
Arendalsuka som organisasjon er 
miljøfyrtårnsertifisert.  I miljøstrategien setter vi 
oss konkrete mål og tiltak for å oppnå 
disse. Den skal øke vår bevissthet 
rundt miljøvennlige og utslippsfrie løsninger for 
vårt arrangement som helhet. Videre ønsker vi 
at den inspirerer alle som 
deltar på Arendalsuka, både arrangører, 
samarbeidspartnere, næringsliv og 
besøkende, til å ta gode miljøvalg.   
program og for stands på Arendalsukas 
arealer: 

Slik skal vi arbeide: 
1: Jobbe systematisk i alle ledd og forbedre oss 
kontinuerlig   

2: Etterspørre miljøvennlige tjenester og 
løsninger   

3: Tilrettelegge for at alle arrangører og 
deltakere på Arendalsuka kan ta gode 
miljøvalg  

4: Dele og kommunisere, for å inspirere flere til 
å velge miljøvennlige løsninger  

5: Lære av andre  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Arendalsuka vil løfte 
fram arrangører som 
gjør gode miljøvalg. 
Derfor markerer vi alle 
arrangementer og 
stands som oppfyller 
våre miljøkrav med M i 
programmet. 



 

Satsingsområder 

Avfallshåndtering 
Arendalsuka skal redusere mengden avfall som produseres på arrangementet. Vi skal arbeide for 
at alt avfallet som produseres skal gjenbrukes eller gjenvinnes.  

TILTAK:   
• Samarbeide med Agder renovasjon om å   

• få flere miljøstasjoner i sentrum  
• forbedre kildesorteringen i miljøstasjonene  
• forbedre søppelhåndteringen ved nedrigging av standsgatene  

• Bruke eget vertskap for å hjelpe arrangørene med riktig avfallssortering  
• Innføre forbud mot bruk av artikler i engangsplast på arrangementer og stand.   
• Vi oppfordrer arrangører til å redusere bruk av materiell og emballasje   

Engangsplast 
Arendalsuka skal redusere bruk av engangsplast.  

TILTAK:   
• Det er ikke tillatt å bruke eller dele ut artikler i engangsplast i forbindelse med et arrangement 

eller en stand.   

Design og grafiske produkter 
Arendalsuka skal unngå å produsere unødvendig materiell. Vi skal også gjenbruke det som blir 
produsert der det er mulig og sørge for at det som produseres kan materialgjenvinnes ved endt livsløp.  

TILTAK:   

• Scenedekor, plakater mm. skal så langt det er mulig utformes slik at det kan gjenbrukes.   
• Våre grafiske produkter skal produseres på miljøvennlig måte og på miljøvennlig papir.   
• Når vi bruker plast i våre produkter, skal det være av fornybart råstoff som kan resirkuleres.   

Mat og drikke 
Mat og drikke som serveres under Arendalsuka skal i hovedsak være økologisk, lokal eller etisk merket. 
Vi skal arbeide for minst mulig matsvinn under arrangementet  

TILTAK:  

• Vi oppfordrer alle arrangører til å servere økologisk, lokal eller etisk merket mat og drikke   
• Vi har tydelig markerte vannstasjoner i sentrum  
• Vi oppfordrer alle arrangører til å gjøre tiltak mot matsvinn, ved å bruke appen   

TooGoodToGo eller lignende tiltak.   
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Transport  
Arendalsuka vil arbeide for at flere deltakere velger klimavennlige transportformer til og 
fra Arendalsuka. Arendalsuka vil i så stor grad som mulig bruke miljøvennlig transport for egne varer og 
utstyr.  
 

TILTAK:  
• Ha tett samarbeid med AKT om å tilby utvidet kollektivtransport  
• Arbeide for bedre tog- og busstilbud til Arendal  
• Tilrettelegge for sykkelparkering i byen  
• Etterspørre miljøvennlig transportløsninger i alle innkjøp og avtaler om transport av varer og 

utstyr  
  

Energiforbruk  
Arendalsuka skal ha et bevisst forhold til energiforbruk   
 

TILTAK:  
• Så langt det er mulig er alle fartøy tilkoblet og forsynt med grønn fornybar landstrøm  
• Vi skal ikke bruk dieselaggregater  

  

Miljøkrav til arrangementer og stands  
Arendalsuka vil løfte fram de arrangørene som gjør gode miljøvalg. Derfor markerer vi alle 
arrangementer og stands som oppfyller våre miljøkrav med en M i programmet.  
Fra 2020 er det ikke lenger tillatt å bruke eller dele ut artikler av engangsplast.   
 
Miljøkrav til arrangementer og stands  
  

https://arendalsuka.no/10439
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  • [Fang leserens 
oppmerksomhet med et bra 
sitat fra dokumentet, eller bruk 
denne plassen til å fremheve et 
viktig punkt. Du plasserer 
denne tekstboksen hvor som 
helst på siden ved å dra den.] 

• [Fang leserens 
oppmerksomhet med et bra 
sitat fra dokumentet, eller bruk 
denne plassen til å fremheve et 
viktig punkt. Du plasserer 
denne tekstboksen hvor som 
helst på siden ved å dra den.] 
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