
2019 års miljökrav 
Göteborg & Co är ett miljödiplomerat bolag sedan 2008. Gothenburg Culture Festival och 
genomgår 2019 en miljödiplomering för evenemang. Som avtalspart förbinder ni er utöver 
att följa våra krav att aktivt välja miljömässigt hållbara produkter och att motverka all form av 
nedskräpning. 

OBS! Uppfyller ni inte miljökraven har Gothenburg Culture Festival rätt att stänga ert 
försäljningsställe.

Avfall

• Allt avfall ska sorteras. Det finns insamling för brännbart, matavfall, matolja, metall, glas,

pant, pappersförpackningar, plast och wellpapp.

• Sopsäckar ska vara av papper, majsstärkelse eller returplast.

• Inga portionsförpackningar för mjölk, socker, salt etc. får användas.

• Ingen reklam eller annonsering i form av flygblad får delas ut.

• Brandfarligt avfall samt elektronikavfall ska separeras och transporteras till kommunens

återvinningsstation.

• Som en avfallsförebyggande åtgärd ska besökare som har med egen flergångslåda och

flergångskopp få rabatt, OBS, (självklart ren och fräsch).

Ekologiska och miljömärkta livsmedel och produkter 

• Minst sex ekologiskt märkta livsmedel ska finnas i ert sortiment, varav fem ska vara 
baslivsmedel. Observera att kryddor, såser, ketchup etc. inte räknas som baslivsmedel. Men 
självklart är det bra om dessa också är ekologiska.

• Minst 30 % av ert totala utbud ska vara ekologiskt.

• Kaffe, te och socker som serveras ska alltid vara ekologiskt och etiskt märkt.

• Mjölk som serveras under Kulturkalaset ska vara ekologisk.

• Kött, kyckling och ägg ska vara grönt på WWF´s köttguide. Se här

• Fisk och skaldjur ska vara grönt på WWF´s fiskguide. Det betyder att det kommer från 
hållbara bestånd.  KRAV, MSC, ASC- märkta är bra märkningar att följa. Se här

• Undvik engångsmaterial. Materialet ska vara miljömärkt och tillverkat av papper. Observera 
att inga förpackningar eller bestick får vara av plast eller metall.

• Palmolja får endast användas i de fall där den är 100 procent ekologisk eller RSPO-

certifierad (undersök noga om era produkter innehåller palmolja).

• Alla rengöringsprodukter (diskmedel, handtvål, allrengöring etc.) och alla torkpapper

(servetter, hushållspapper etc.) ska vara miljömärkta.

• För förslag på godkända märkningar, se Tipslista för eko- och etiska märkningar här.

Miljöansvarig 

• Alla medarbetare på försäljningsstället skall känna till vilka miljökrav som ställs på

verksamheten. Ni utser en person som miljöansvarig, denne skrivs in i ansökan.

https://www.wwf.se/wwfs-arbete/mat-och-jordbruk/kottguiden/1595300-wwfs-kottguide
http://fiskguiden.wwf.se/
https://goteborgskulturkalas.jetty.se/uploads_original/GK01_20160115102537.pdf


• Inget vatten får säljas. Alltså inte heller bubbelvatten. Gothenburg Culture Festival har

vattenstationer utplacerade. Det är okej att sälja vattenflaskor för påfyllning.

Vegetariska alternativ 

• Minst tre vegetariska (V) maträtter ska erbjudas och vara tydligt märkta på menyn, liksom

laktosfritt (L) och glutenfritt (G)! Max 6 rätter totalt varav tre får innehålla kött.

Det är viktigt att ni ser över era transporter och följer stadens regler. Läs mer här.

Ni ansvarar för att hålla er plats och gemensamma utrymmen rena och städade under hela 
hyrestiden. Observera att ingen reklam eller annonsering i form av flygblad får delas ut. 

Samtliga krav ska kunna intygas vid inspektion. Uppfylls inte miljökraven har Gothenburg 
Culture Festival rätt att stänga ert försäljningsställe. 

Observera att miljökraven kan komma att uppdateras. Stäm av definitiva krav med 
miljöansvarig på Gothenburg Culture Festival.  

Frågor? 

Kontakta Filip Eklund 

filip.eklund@goteborg.com 

0707-275590 

Vatten 

http://goteborg.se/wps/portal/invanare/trafik-o-gator/gator-och-vagar/trafikregler/miljozon/!ut/p/z1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfIjo8ziAwy9Ai2cDB0N_N0t3Qw8Q7wD3Py8ffxDwoz0wwkpiAJKG-AAjgb6BbmhigC-xMkI/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/



