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INFORMASJON TIL UTSTILLERE OM NY MILJØPROFIL

Fokus på avfallshåndtering
Visit Røros ønsker å være en
miljøvennlig arrangør. Med støtte fra
RørosBankens Næringsfond jobber vi
i år for å forbedre avfallshåndtering
under Julemarked Røros og
Rørosmartnan.
Som utstiller på Julemarked Røros og
Rørosmartnan er du ambassadør for
Røros, sammen skal vi alle bidra for
at våre besøkende får en god
opplevelse. Vi er heller ikke uberørte
av nyheter om et stadig økende
problem med både plast og annet
avfall på avveie i naturen, eller av
klimakrisen. Vi har nå startet med å

rydde opp, og vil fremover jobbe med
å forbedre arrangementenes
miljøprofil.
Avfallshåndteringen på Julemarked
Røros 2019 og Rørosmartnan 2020 er
en testløsning. For å lære mest mulig
og kunne utarbeide en ideell løsning
for avfallshåndtering er det viktig at
du som utstiller blir med på veien mot
en ny miljøprofil. I etterkant går vi
gjennom erfaringene og bruker disse
videre til å etablere permanente, gode
løsninger slik at vi kan være stolt
vertskap for arrangementene våre
uten at de blir en belastning på
naturen og omgivelsene våre.

Hovedmål for avfallshåndteringen under Julemarked Røros 2019
Ingen søppel på avveie
Lavere miljø- og klimabelastning fra engangsmateriell
Høyere sorteringsgrad for avfall
God kontroll på avfallsmengder og -typer.

Hva betyr dette for deg som utstiller?
Under Julemarked Røros 2019 vil en egen miljøpatrulje under navnet «Miljønisser» sørge
for at bergstaden holdes ren og ryddig. Miljønissene kommer til å være til stede i
gatebildet for å spre informasjon, svare på spørsmål og hjelpe til ved behov slik at avfall
blir sortert riktig og ikke havner på avveie.
NB! Vi jobber for å få etablert en felles innkjøpsavtale for emballasje og engangsartikler, som utstillere skal kunne benytte seg av.
Utfyllende informasjon om dette bli ettersendt, forutsatt at vi klarer å lande en slik avtale i god nok tid før Julemarked Røros 2019.

Hvordan sortere og levere avfall?
PAPP/PAPIR/PLAST

RESTAVFALL

PANT/GLASS/METALL

Gjennomsiktige plastsekker
til innsamling av ren og tørr
plastemballasje deles ut av
Miljønissene.

Containere for innsamling
av restavfall blir gjort
tilgjengelig for alle
utstillere. Den enkelte
utstiller er selv ansvarlig for
å levere sitt restavfall til
containeren ved behov.

Har du noe utover papp/
papir eller plastemballasje
som skulle vært sortert?
F.eks. pant, glass/metall, EEavfall, farlig avfall eller
liknende?

Plast i lukket sekk og papp/
papir settes ut på anvist
sted etter stengetid og blir
samlet inn av Miljønissene.

MATOLJE
Innsamling av flytende
matolje og fett på
utplasserte oljefat.

Ta kontakt med
Miljønissene, de hjelper
deg! Unngå at gjenvinnbare
ressurser havner i
restavfallet.

Valg av materialer for engangsservise o.l.
Vi ønsker at våre utstillere tar gode, bevisste valg om hvilke materialer som benyttes
ved salg av mat, drikke og andre varer under Julemarked Røros. Så langt det er mulig
oppfordrer vi til at følgende etterleves:
JA TAKK:

NEI TAKK:

Emballasje som er lett å
sortere etter bruk.

«Unødvendige» engangsartikler

Engangsservise laget av
materialer i plantefiber

Blandingsemballasje (papirposer

(papp/papir, hvetekli, bambus,
palmeblad o.l.) eller

Isopor (kaffekopper, take-away bokser

(PLA o.l.)*

Aluminiumsfolie, med mindre
dette blir levert til gjenvinning.

biologisk nedbrytbar plast

(sugerør, overflødig emballasje).
med plastvindu o.l.)
o.l.)

*Biologisk nedbrytbar plast kan ikke materialgjenvinnes som plast, og skal sorteres som restavfall. Vi anbefaler disse materialene fordi de
gir god energiutnyttelse og lite utslipp ved forbrenning, og lavt utslipp ved produksjon. Per i dag finnes det ikke anlegg i regionen som har
industriell kompostering, derfor må matavfall og tilgriset emballasje gå til restavfall.

Tips og råd for å bli en miljøvennlig utstiller
Tenk gjennom materialvalg

Velg svanemerkede produkter

Bruker du emballasje som ikke trengs?
Har du mulighet til å bytte ut plast med
naturmaterialer, eller engangsservise med
gjenbrukbart?

Svanemerket vurderer alle fasene fra
råvare til avfall. Produktene med denne

Ta ansvar for egen verdikjede
Blir det avfall av det du selger?
Sørg for innsamling.
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merkingen er gode miljøvalg.

Oppfordre til bruk av
gjenbrukbar pose/handlenett
Ikke gi ut unødvendige poser. Spør om
kunden har med eget handlenett.
Telefon: 72 41 00 00
post@julemarkedroros.no
www.julemarkedroros.no

