Miljøfyrtårn sertifisering med fellesmøter
Klimaforhandlingene i Katowice er avsluttet med et nytt regelverk for å oppfylle målene i
Paris-avtalen. Oslo er europeisk miljøhovedstad i år. Millioner av kroner blir delt ut
gjennom PILOT-E programmet for å framskynde mer klimavennlig industri og transport.
Dette er bare et par av mange mulige eksempler. Samfunnet endrer seg og å bli
Miljøfyrtårn er en god måte å følge med.
I tillegg får man et bedre internkontrollsystem og bedre miljøstyring med fokus på avfall,
transport, energi og utslipp. Dette igjen gir økonomisk gevinst og et bedre omdømme.
Miljøsertifisering er også oftere og oftere krav ved anbud.
Jeg, miljøfyrtårnkonsulent Helen Hartel, organiserer felles møter for virksomheter som vil
sertifisere seg som Miljøfyrtårn i Lidalsbygget, Trondheimsveien 6, Kyrksæterøra.
Mål er at de fleste deltakere sertifiserer seg før sommerferien.
Tid: tirsdager kl. 8.30, oppstart 22. januar (Gratis infomøte).
Varighet: 1½ til 2 timer per møte med en kort pause halvveis
Fram til kl. 11.30 er jeg tilgjengelig for de som ønsker å fortsette å jobbe på egen hånd.
Fordeler for virksomhetene som er med:
1. Det blir billigere, da flere bruker samme konsulent samtidig
2. Virksomheter kan lære av hverandre
3. Faste møtedatoer gir god framgang i prosessen mot sertifiseringen
Opplegg for alle som er med:
1. Oppstarts/informasjonsmøte – hva er Miljøfyrtårn, fordeler, hvordan virker Portalen.
Miljøkartlegging og årlig rapportering. Miljøfyrtårnsertifisør Jorulf Gumdal forteller
om sertifiseringsprosessen – tirsdag 22.1.
Dette møte er tilgjengelig for alle og gratis, påmelding til resten kan skje etterpå
2. Systemkriterier = Krav til internkontroll – tirsdag 5.2.
3. Arbeidsmiljø + Innkjøp – tirsdag 26.2.
4. Energi – tirsdag 19.3.
5. Transport – tirsdag 9.4.
6. Avfall – tirsdag 30.4.
Bare for de som eier bygget som de opererer fra:
7. Krav til byggeier – tirsdag 14.5.
Bare for de det gjelder, bare felles for virksomheter i samme bransje:
8. Bransjekrav – etter avtale etter at opplegget for alle er gjennomført
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(Dermed blir det antakeligvis flere av disse møter, som kan holdes ved virksomheten om
de bare gjelder for en enkel virksomhet)
Helen Hartel Rådgivning AS akter selv å bli sertifisert før sommerferien 2019. Under
møtene kommer jeg for det meste til å være inne i Miljøfyrtårnportalen og vise fram min
egen bedrift. Deltakerne kan være inne på sin egen virksomhet og notere rett i portalen
underveis.
Vi skal blant annet bruke Miljøfyrtårn sine idébanker for å samle på gode idéer i lag.
Krav til virksomheten for å kunne bli sertifisert:
 Ledelsen må involvere seg, fordi det skal tas beslutninger om hvordan Miljøfyrtårn
blir en del av den daglige driften
 Virksomheten utpeker en Miljøfyrtårnansvarlig, som i utgangspunktet stiller på
møtene. Daglig leder kan, men må ikke, være Miljøfyrtårnansvarlig. Virksomheten
kan sende flere ansatte til møtene om ønsket.
 Virksomheten må regne med en betydelig egeninnsats med å dokumentere og
implementere krav på en måte som passer til virksomheten
 Taushetsplikt – det som sies på møtene skal ikke spres til uvedkommende
Det må være minst 3 deltakere for å gjennomføre opplegget som beskrevet ovenfor.
Jeg tar et fast beløp for opplegget. Størrelsen er avhengig av virksomhetens størrelse og om
kriteriene for byggeier og/eller bransjekrav skal implementeres.
Beløpet inkluderer at jeg besøker virksomheten for å snakke med andre ansatte og ta opp
saker som gjelder spesifikt for virksomheten (utenom en evt. gjennomgang av bransjekrav
som møte 8). Muligheter for virksomheten pga. miljøsertifisering og miljøteknologi blir
også tema.
For mer informasjon:
Se www.miljofyrtarn.no
Eller ta kontakt med meg:
Helen Hartel, tlf, 948 34 929, e-post hln.hartel@gmail.com
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