Miljøprofil i Sagauka
Vi står overfor miljø- og klimautfordringer som krever innsats fra oss alle. Som arrangør ønsker
Sagauka å bidra til at vi kan gi en ren klode videre til kommende generasjoner. Melhus kommune er
ikke miljøsertifisert, men har vektlagt følgende av Miljøfyrtårns kriterier for «Grønne arrangement»
under Sagauka:
Systemkrav:
 Det skal være tilgang på drikkevann for publikum og medarbeidere.
På Større arrangement har Sagauka tilgang på drikkevann for alle publikummere. På Sagaukas
åpningsarrangement bistår Melhus kommune med egen vannvogn på arenaen.


Arrangøren skal undersøke med myndighetene om det finnes kulturminner, verneområde eller
viktige biotoper i området og sette inn tiltak for beskyttelse i samråd med myndighetene.
Sagauka som festival er tuftet på nettopp formidling av kunnskap om kulturminner, og hvordan vi
kan ta vare på disse. Våre arrangementer er ikke til skade for verneområder og viktige biotoper.



Ansatte, frivillige og innleid personell skal ha opplæring i arrangementets miljøtiltak og
miljøprofil, og hvordan hver enkelt funksjon kan ivareta dette.
Dette ivaretas gjennom Sagaukas stabsmøter.

Arbeidsmiljø:
 Arrangøren skal ha utarbeidet risikoanalyse (Jf. IK forskriften, §5) inklusive brannsikkerhets-,
førstehjelps- og beredskapsplan for arrangementet. Forebyggende tiltak skal være implementert
før arrangementet starter. (Se også NS 5814).
Alle prosjektledere i Sagauka foretar en egen risikoanalyse for sitt arrangement. Behov for tiltak
som blir synliggjort gjennom disse analysene iverksettes av prosjektledere.
Innkjøp:
 Lokale varer og leverandører bør prioriteres.
Sagauka benytter og fronter lokale leverandører både gjennom kjøp av tjenester og gjennom
konkret programinnhold.
Transport:
 Informasjon om kollektivtilbud for arrangementet skal være lett tilgjengelig for publikum
og utøvere, før og under arrangementet.
Informasjon om kollektivtransport til Sagaukas arrangementer blir gjort tilgjengelig på Sagaukas
nettside.

Avfall:
 Arrangøren skal informere utøvere og publikum om avfallshåndteringen under arrangementet
gjennom eksisterende kommunikasjonskanaler.
Dette ivaretas gjennom tydelig skilting og tilgjengelige dunker.
Utslipp til vann:
 Det skal være tilfredsstillende sanitærforhold på området, tilpasset antall publikum og deltakere.
På større arrangement leies det inn sanitæranlegg tilpasset publikumsantall.
Estetikk:
 Arrangøren skal ha rutiner for kontinuerlig opprydding, også for annet enn avfall (f.eks tagging,
renhold av sanitæranlegg).
Disse rutinene inngår i planleggingen av alle arrangement.
I tillegg til punktene over fra Miljøfyrtårn, har Sagauka som mål å unngå engangsprodukter i plast!
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