Platsletare och platschef
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.
Valen du gör som platsletare och platschef är en stor del av en films miljöpåverkan. Du har därför en viktig roll i filmens gröna arbete och
de miljömedvetna val du gör med regissör, fotograf m.fl. Kan på flera sätt reducera filmens utsläpp.
ÅTGÄRD

ANSVARIG
Platsletning & förproduktion

1

Fråga efter och läs igenom produktionsbolagets miljöpolicy.

2

Gör en tydlig plan tillsammans med producenten för platsletningen där de aspekter som
påverkar utsläpp till följd av transporter vägs in. Välj inspelningsplatser nära
boende/produktionskontor för att minska transporter.

3

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

4

Använd miljöbil för platsletning och åk kommunalt eller med cykel när det fungerar.

5

Välj inspelningsplatser med tillgång till fast strömkälla eller möjlighet att upprätta en.

6

Gör en avfallsplan med sopsortering för alla inspelningsplatser. (se förslag på avfallsplan)

7

Underlätta för teamet att åka kommunalt genom att skriva ut information om kommunal
resväg till inspelningsplats på kartor och dagbesked.

8

Distribuera vägbeskrivningar digitalt istället för utskrivna ark. Ge information som hjälper team
att använda egen GPS.

9

Hyr och återanvänd bord stolar, koner och annan platsutrustning utrustning .
Inspelning

10

Förtydliga för teamet vid första briefing att produktionen arbetar hållbart och påminn om det
längs vägen. Informera teamet på varje briefing om var sopstationerna finns uppsatta och var
man kan fylla på vattenflaskorna.

11

Var noga med att skydda landskapet vid inspelning i naturen. Dimensionera skydd efter teamets
och transporternas storlek.

12

Använd skyddsutrustning som kan återanvändas, såsom trasmattor. Köp ingen ny utrustning.

13

Upprätta station för kompost/organiskt avfall på alla inspelningsplatser samt lunchlokal.

14

Använd soppåsar tillverkade i återvunnet och biologiskt nedbrytbart material.

15

Stäng av arbets-ljuskällor när dagsljus finns.

16

Använd miljömärkta rengöringsprodukter och hygienprodukter.

17

Försäkra er om att städbolag som anlitas använder miljömärkta rengöringsprodukter och
sopsorterar allt avfall.

18

Försäkra er om att inget skräp lämnas kvar på inspelningsplatsen. Var noga med att ta en
besiktningsrunda i dagsljus.

19

Sätt upp skyltar på inspelningsplats som uppmanar och underlättar sopsortering.

UTFÖRD

20

Tillverka alla skyltar i material som går att återvinna.

21

Använd elastiska band vid uppfästning av skyltar eller annat, använd aldrig tejp eller häftpistol
på träd.
Energi

22

Använd i första hand fast strömkälla, och undvik elgeneratorer.

23

Vid användning av aggregat använd miljöcertifierat aggregat och rätt dimensionerad för
behovet.

24

Använd miljödiesel för generatorer.

25

Använd den mest energieffektiva metoder för uppvärmning och nerkylning av uppehållsrum och
tält. Vid användning av tält dagtid i kallt klimat, hyr genomskinliga väggar så tältet värms
genom växthuseffekt. Hyr täta tält, som har bra förmåga att behålla värmen.

26

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 "reduce -> reuse -> Recycle"
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