
Gátlistar

Aðstaða

Gisting

Notið þessa gátlista til þess að hafa betri yfirsýn yfir hvaða 
aðgerða þið hafið gripið til sem minnka neikvæð umhverfisáhrif 
vegna viðburðarins. Sniðugt er að skrifa minnispunkta í dálkinn 
fyrir „annað“ til þess að auðvelda sjálfbærniaðgerðir á viðburðum 
í framtíðinni.

Til að lágmaraka 
pappírsnotkun skal 
hafa í huga að prenta 
aðeins út gátlistann.

Aðstaða með umhverfisvottun

Fáið aðstöðu með ykkur í lið í 
umhverfisvernd

Aðstaða í göngufjarlægð og 
með hjólastæði / vel tengd  
við almenningssamgöngur

Góð flokkunaraðstaða

Aðstaða er aðgengileg fyrir alla

Hótel í göngufjarlægð/vel tengt 
við almenningssamgöngur

Hótel er umhverfisvottað

Ráð

Ráð

Já

Já

Nei

Nei

Annað

Annað



Samgöngur

Gestir

Staðsetning nálæg gestum

Boðið upp á fjarfundarmöguleika

Gestir hvattir til að nýta 
umhverfisvæna samgöngumáta

Upplýsingar um hentugar  
strætóleiðir auglýstar

Umhverfisvæn rúta

Umhverfisvænir leigubílar

Fyrirlesarar/skemmtikraftar  
þurfa ekki að fljúga

Beint flug

Engar pappírsblokkir

Gestir hvattir til þess að mæta  
með eigin drykkjarmál

Engin nafnspjöld / endurunninn  
nafnspjöld

Engar óþarfa gjafir

Ráð

Ráð

Já

Já

Nei

Nei

Annað

Annað



Samskipti og miðlun

Veitingar

Tryggið að samstarfsaðilar ykkar  
skilji hvers vegna sjálfbærni  
skiptir ykkur máli

Auglýsið það sem þið hafið gert 
á samfélagsmiðlum fyrir, eftir og  
á meðan viðburðinum stendur

Sendið út könnun til þáttakenda  
að viðburði loknum

Allar veitingar uppfylla a.m.k. tvennar 
af fjórum kröfum(staðbundið,  
ferskt, lífrænt, árstíðabundið)

Matseðill er grænmetis- eða vegan

Gestir velja sér rétt fyrirfram

Rafrænar auglýsingar notaðar 
þegar mögulegt er

Hannið endurnýtanleg skilaboð

Prentið á endurunninn pappír

Ráð

Ráð

Já

Já

Samtal

Matseðill

Miðlun

Nei

Nei

Annað

Annað



Könnun send út fyrir viðburð 
(hlaðborð)

“Opt-in” á kjötrétti

Staðbundnar vörur í forgrunni

Lífrænar vörur í forgrunni

Sleppa vörum sem koma  
í einstaklingspakkningum

Takmarka umbúðanotkun

Sleppa því að kaupa stakar 
máltíðir sem koma í  
einstaklingspakkningum

Fylgist með uppruna matvæla  
á boðstólum

Óskið eftir staðbundnum  
matvælum

Tryggið að engir ofveiddir  
stofnar séu á matseðli

Veljið fjölnota borðbúnað

Veljið fjölnota taudúka  
og tauservíettur

Bjóðið gestum upp á að merkja 
einnota drykkjarmál

Uppruni og umbúðir matvæla

Borðbúnaður og drykkjarmál

Ráð Já Nei Annað



Úrgangur

Forðist óendurvinnanleg efni

Setjið endurvinnslutunnur  
á áberandi stað

Setjið skýrar leiðbeiningar um 
flokkun hjá endurvinnslutunnum

Passið að veitingaþjónusta sendi 
ekki matarafganga í urðun

Mælið magn matarafganga 
Svansvottuð prentsmiðja

Ráð Já

Endurvinnsla 

Matarafgangar

Nei Annað

Skreytingar

Nýtið skraut sem er til nú þegar

Sleppið einnota plastskrauti

Notið fjölnota leikmuni  
í stað einnota

Skapið fallegan og fjölnota  
myndatökubakgrunn

Sleppið plast konfettibombum

Ráð Já Nei Annað

Gefið út af Umhverfisstofnun  
þann 22. apríl 2020




