
ÅTGÄRD ANSVARIG UTFÖRD

1 Fråga efter och läs igenom produktionsbolagets miljöpolicy.

2
Gör en plan tillsammans med fotograf där ni har en strategi för hur ni håller 
energiförbrukningen nere. Och kommunicera er plan till alla assistenter.

3
Ställ krav på leverantörer. Kommunicera till dem att ni arbetar miljövänligt och fråga hur de kan 
ge er den mest miljövänliga lösningen.

4 Spara och återanvänd lampfilter.

5 Källsortera lampfilter, glödlampor, batterier och övrigt avfall som elavdelningen bidrar till.

6 Utnyttja möjligheten att spela in i befintligt ljus när det går.

7 Välj effektiva typer av belysning såsom LED eller en fluorescerande ljus.

8 Spara energi genom att dimra ner mellan tagningar och stäng av ljuset i längre pauser. 

9
Kontrollera så att inspelningsplatserna har ström från fast källa och använd befintlig el när det 
går.

10
Upprätta tillfälliga elskåp istället för användning av aggregat när fast strömkälla ej finns. Var 
därför noga i planeringen med att i god tid uttrycka behovet till ansvarig för att upprätta elskåp.

11
Vid användning av aggregat välj mer miljövänliga alternativ såsom hybrid med batteri eller 
driven på miljödiesel eller gas. Försäkra dig om att aggregatet ni använder har miljöcertifiering.

12 Använd rätt dimension på aggregatet för ditt behov och stäng av det vid längre pauser.

13
Tanka lastbilar med biobränsle, (såsom biodiesel, HVO, RME) för att reducera förbränningen av 
fossila bränslen. Biodiesel finns på utvalda stationer så planera din tankning.

14 Planera logistik av teknik och personal på ett sätt som håller transporter nere.

15
Åk kommunaltrafik vid inspelning i studio eller annan inspelningsplats där det går att lämna 
tekniken över natten.

16
Skydda mark och växtlighet från åverkan genom lämplig skyddsutrustning, såsom tennisbollar, 
markskydd mm. Använd inte häftpistol för uppfästningar på träd. 

17
Gå alltid en besiktningsrunda för att säkerställa att alla tejpbitar, filterbitar eller annat lämnas 
samlats in.

18

Var delaktig i produktionens miljöarbete och var insatt i vad det innebär för övriga avdelningar. 
Genom att välkomna förslag och arbetsmetoder samt komma med egna idéer bidrar du till en 
positiv utveckling för miljön på din arbetsplats.                                                                               
Arbeta efter principen "reducera -> reuse -> Recycle"
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Förproduktion

För elavdelningen handlar miljöarbetet mestadels om att hålla den totala energiförbrukningen så låg som möjligt samt kapa förbränning 
av fossila bränsle. Detta kan göras genom medvetna val. Förberedelser och planering tilsammans med fotografen är viktig då du där 
bestämmer arbetsmetoder som minskar energiförbrukningen och användning av bränsle. Det är viktigt att till fotograf lyfta fram att vissa 
arbetsmetoder är bättre ur miljösynpunkt så att detta kan vägas in i beslutet av arbetsmetod. Producent, regissör och fotograf 
bestämmer gemensamt ambitionen för hur mycket plats de miljövänliga valen ska få ta. Det är viktigt att ha miljön i åtanke i alla val man 
gör för att välja bort miljöpåfrestande arbetsmetoder så ofta det går.

Övrigt

Inspelning, energiförbrukning och fossila bränslen

I din yrkesroll kan du arbeta utifrån denna checklista. Oavsett vilken avdelning du arbetar på är det viktigt att du uppmuntrar miljöarbetet 
som är ett kollektivt arbete. Du bidrar på ett bra sätt genom att läsa produktionsbolagets miljöpolicy, vara positivt inställd till 
arbetsmetoder som har en mindre miljöpåverkan och komma med egna gröna initiativ.


