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Storsjöcupens miljöplan analyserar vilken miljöpåverkan cupen   kommer att   ha.   Den  redogör 
även för vilka åtgärder som genomförs för att minimera cupens miljöpåverkan. Storsjöcupens 
miljöplan ska vara ett ramverk för evenemangets systematiska miljöarbete och tar sitt 
ursprung i Storsjöcupens miljöpolicy. 
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Storsjöcupen är ett evenemang som medför miljöpåverkan. Genom att utgå från den 
verksamhet som kommer att bedrivas och sedan analysera vilken miljöpåverkan varje specifik 
verksamhet har kan olika åtgärder vidtas för att minimera cupens negativa miljöpåverkan. I 
kapitel 4 redovisas vilka åtgärder som vidtas för att minimera Storsjöcupens miljöpåverkan. 

3.1 Miljöområden som analyseras 
Den miljöpåverkande, arbeten och evenemang har, kan brytas ner så att de passar inom 
följande områden: 

1. Energianvändning
2. Transporter
3. Avfallshantering
4. Konsumtion

3.2 Analys av miljöpåverkan inom respektive område 

Energianvändning 
Energianvändning till uppvärmning och verksamhets-el ger miljöpåverkan främst vid 
produktionen av de respektive energislagen. Värme-och elproduktionen leder till utsläpp av 
luftföroreningar och koldioxid samt kan generera buller. Under Storsjöcupen ökar framförallt 
användandet av varmvatten i duschar samt användandet av verksamhets-el vid kök, kiosker, 
idrottsanläggningar och på de skolor där lagen bor. 

Transporter 
Transporter leder till utsläpp av luftföroreningar och koldioxid samt genererar buller. De 
transporter som kommer att förekomma i samband med Storsjöcupen är: 

• Person- och varutransporter i samband med förarbetet, utförande och efterarbetet av
cupen.

• Persontransporter av cupdeltagare till och från deras respektive boende samt mellan de
olika fotbollsplanerna.

• Transporter i samband med bygg och anläggning.

Avfallshantering 
Om avfallshanteringen inte är genomtänkt och samordnad så kan det leda till: 

• Ökad deponi.
• Att inte farligt avfall tas om hand på ett korrekt sätt.
• Att inte återvinningsbara produkter återvinns.
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När många människor besöker Storsjöcupen kommer konsumtionen att öka, vilket bland 
annat leder till ökad energianvändning i till exempel butiker och restauranger, ökade person-
och varutransporter samt ökad avfallsmängd. 
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Allt arbete innan, under och efter Storsjöcupen ska utgå från ett kretsloppstänkande. Vi ställer 
höga krav på oss själva att aktivt arbete med produktval och substitution. Under punkt 4.1 till 
4.5 redogörs mer konkret hur detta arbete kommer ske. 

4.1 Miljöarbete för minskad miljöpåverkan inom energianvändning 

• Storsjöcupens personal kontrollerar regelbundet att duschar inte står och rinner.
• Aktivt val av så energieffektiv teknik som möjligt vid inköp av ny utrustning.
• Styrning av drifttider för all utrustning som använder verksamhetsel, t.ex.

högtalaranläggningar, kioskutrustning m.m.

4.2 Miljöarbete för minskad miljöpåverkan inom transporter 
Storsjöcupen strävar efter att minimera luftföroreningar, koldioxid och buller i samband med 
transporter. Detta sker genom att: 

• De boende lokaliseras i skolor där det finns god tillgång till kollektivtrafik och som i
många fall ligger på gångavstånd från planerna.

• Vid upphandling av underleverantörer så ställs miljökrav. Se kapitel 5 för utförligare
information.

• Noggrant planera resor och transporter så att de olika transportslagen nyttjas på bästa
möjliga sätt.

• Uppmuntra besökarna att resa kollektivt.

4.3 Miljöarbete för minskad miljöpåverkan inom avfallshantering 
Storsjöcupen strävar efter att minimera avfallsmängden och maximera återvinningen. Detta 
sker genom att: 

• Vi sorterar allt avfall från bespisningarna.
• Ger i möjligaste mån besökare möjlighet att sortera sitt avfall runt fotbollsplanerna.
• Bra materialval så att så mycket avfall som möjligt kan återvinnas.
• Farligt avfall tas omhand på ett korrekt sätt.

4.4 Miljöarbete för minskad miljöpåverkan inom konsumtion 
Åtgärder för att minska konsumtionens påverkan är: 

• Försäljning av produkter vars förpackningar går att återvinna.
• Lokala producenter används i möjligaste mån för att minska transporterna.
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5 UPPHANDLING AV UNDERLEVERANTÖRER 
5.1 Riktlinjer för upphandling av underleverantörer 
Vid upphandling av leverantörer    ska Storsjöcupen: 

• Välja lokala producenter för att minimera transporterna.
• Säkerställa att miljökraven under punkt 5.2 uppfylls så långt som möjligt.

5.2 Miljökrav på underleverantörer 
Storsjöcupen ställer följande krav på våra underleverantörer: 

• Alla underleverantörer ska arbete aktivt med produktval och substitution.
• Alla underleverantörer ska arbeta aktivt med hushållningsprincipen för att minimera

användningen av energi och material genom att noggrant planera och samordna
arbetet.
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6 UTVÄRDERING OCH REVIDERING 
Storsjöcupens miljöplan utvärderas och revideras en gång per år av miljöansvarig tillsammans 
med övrig personal. 
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Miljöansvarig utvärderar personalens kompetens och behovet av fortbildning inom 
miljöområdet. Fortbildning sker främst genom: 

• Interna kurser.
• Externa kurser.
• Studiebesök.


