MILJØSERTIFISERING MED MILJØFYRTÅRN
Lokal bærekraft for næringslivet
5600+ sertifiserte virksomheter

Kriterier for 70+ bransjer

Godkjent for anbud i Norge og EU

Hvorfor bli Miljøfyrtårn?

Få hjelp fra konsulent
til å forbedre effekt
på miljø og klima
Miljøfyrtårn-konsulenter
guider virksomhetene gjennom
konkrete kriterier som trengs
for å sertifiseres
Oppnå konkurransefortrinn
Få miljødokumentasjon
som er godkjent for
anbudskonkurranser
i Norge og EU

Vis at din virksomhet
satser på bærekraft
Miljøfyrtårn tilbyr et anerkjent
bevis på miljøledelse

75 % av norske forbrukere
foretrekker å kjøpe produkter
og tjenester fra bedrifter
som er miljøsertifisert.
(Respons Analyse 2018)

Kutt kostnader
Gjennomgang av rutiner i
virksomheten gir gode
muligheter for å spare
utgifter: Avfallsreduksjon,
lavere energiforbruk og
smarte transportløsninger
Styrk merkevaren
Ved å ta konkrete grep for å
bli mer bærekraftig viser
virksomheten at man bygger
en ansvarlig og
fremtidsrettet merkevare

PROSESS
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1
IGANGSETTING
Virksomheten tas i
mot og følges opp
av konsulent.

OPPFYLLE KRITERIER
Virksomheten iverksetter
nødvendige tiltak for å
tilfredsstille sine
miljøkriterier.

GODKJENNING
Sertifiseringen godkjennes
av 3.parts sertifisør i et møte,
og sertifikatet blir utstedt.
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KONTINUERLIG
FORBEDRING
Virksomheten arbeider med å
forbedre prestasjonene. Dette
dokumenteres i den årlige
klima- og miljørapporten.

5
MÅLBAR EFFEKT
Effekt på miljø og
bunnlinje monitoreres
i en digital portal.
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Påmelding
Send navn på kontaktperson, e-postadresse, mobilnummer, navn på virksomhet og
organisasjonsnummer til Prosjektkoordinator hos Miljøfyrtårn: stine@miljofyrtarn.no
Personvern
Ved å sende informasjonen, godtar du at Miljøfyrtårn lagrer og behandler dine oppgitte
opplysninger, videreformidler opplysningene til Miljøfyrtårn-konsulent Bjørn R. Jensen,
og at Miljøfyrtårn samt konsulenten kan kontakte deg i forbindelse med din henvendelse.

PROGRAM GRUPPESERTIFISERING 2018
Mål: Sertifisering før jul
Konsulent Bjørn R. Jensen guider dere gjennom sertifiseringsløpet sammen med andre virksomheter.
Gruppen er en uformell møteplass der man kan utveksle erfaringer og bygge relasjoner med andre miljøbeviste virksomheter i nærområdet - til en lavere pris sammenlignet med én-til-én-konsultasjon.
Konsulenten presenterer de tilpassede kriteriene som virksomhetene skal oppfylle – og hvordan man gjør det.
Kriteriene består av fem hovedtema: Avfall, arbeidsmiljø, energibruk, innkjøp og transport.
Alle møter finner sted hos Asker Næringsråd. Enkel servering.
11. oktober 2018
kl. 09-11
25. oktober 2018
Kl. 09-11

Oppstartsmøte
Miljøkartlegging, metodikk, bransjekrav, klima- og miljørapportering, internkontroll

Gruppemøte
Felles systemkriterier
Bransjespesifikke forskjeller utdypes i én-til-én samtaler etter møtet på telefon / videosamtale

08. november 2018 Gruppemøte
Kl. 09-11
Felleskriterier for arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall og estetikk.

Bransjespesifikke forskjeller utdypes i en- til - en samtaler etter møtet på telefon / videosamtale

Uke 47 - 48

Sluttkontroll av dokumenter (konsulent besøker virksomhet)

Uke 48-49

Planlagt sertifisering
Sertifisør fra virksomhetens kommune sertifiserer virksomheten dersom kriteriene er oppfylt

PRIS

(alle oppgitte priser er ex mva)

Til Miljøfyrtårn Etablerings- og serviceavgift
Årsverk
1-9
10-29
30-49

Etableringskostnad (1.år)
3590 kr
5650 kr
8750 kr

Servicekostnad (fra 2.år)
1550 kr
2500 kr
4550 kr

Flere årsverk? Ta kontakt

Program Kr 8.500 pr virksomhet. Alle deltagere får én konsulentoppfølging etter hvert møte per telefon /
videosamtale (inkludert i prisen). Tilleggstjenester kan kjøpes fra konsulent for kr 950/t + reiseutgifter.
Medlemmer av Asker næringsråd betaler kr 7.500 for program (1000 kr i rabatt)
Til sertifisør Ca et dagsverk etter sertifisørens sats. Det er kommunen hvor virksomheten holder
til som har 3. parts sertifiseringsmyndighet. Pris varierer. (7000 - 9000 kr anslås for Oslo).
Virksomheter resertifiseres hvert tredje år.
Spørsmål? Kontakt prosjektkoordinator Stine Vintervoll på tlf. 48 24 48 20 / stine@miljofyrtarn.no

Forutsetninger
Virksomheten stiller med en motivert prosjektleder som setter av tid til å jobbe godt mellom samlingene.
Velfungerende HMS-system og vanlige miljøperspektiver er på plass. Kontakt oss om dere er usikre på dette
punktet. Virksomheten er enkeltstående (har ikke et hovedkontor med flere enheter). Minimum fem påmeldte
virksomheter. Dersom det blir mange påmeldte, deles gruppen på en fordelaktig måte for erfaringsutveksling.

