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Verdens overforbruksdag
– dagen i året vi har brukt opp ressursene i 

forhold til ressursgrunnlaget. Alt etter den datoen 
øker «gjelden».

Datoen flyttes tidligere for hvert 
år. I 2019 var datoen 29. juli.





Klimaet endres raskere

Foto: Hallstein Dvergsdal, Firda Tidende / NTB scanpix

Foto: Lars Kristoffersen / NTB scanpix





Norges mest brukte miljøsertifikat
6500 sertifikater



Gyldige Miljøfyrtårn-sertifikater 9.feb. 2020

6480 gyldige sertifikater på landbasis (private og offentlige)

Antall gyldige sertifikater og endring i forhold til februar i fjor (2019):

• Oslo: 1357 gyldige sertifikater (økning med 153)

• Agder: 440 gyldige sertifikater (økning med 28)

• Arendal: 77 gyldige sertifikater (nedgang med 4)

• Grimstad: 44 gyldige sertifikater (nedgang med 2)

• Risør: 4 gyldige sertifikater (ingen endring)



8

80 ulike kriteriesett

Bransjekriterier

? ????



Nye og reviderte bransjekriteriesett

Nye bransjekriteriesett i 2019

• Badeanlegg og bassengbad
• Kantine
• Enkle serveringsteder
• Aktivitetsbasert reiseliv 
• Bank og finans

Revisjon av bransjekriteriesett 2019
• Hotell med frokost
• Restaurant
• Catering og storkjøkken



Miljøfyrtårnportalen

Her logger du deg inn i 
miljøfyrtårnportalen



Hvordan logge deg inn i Miljøfyrtårnportalen?

Gå inn på miljofyrtarn.no og logg deg 
inn i Miljøfyrtårnportalen med ditt 
brukernavn (e-post adr.) og passord. 

Glemt passord? Få nytt passord her.

Tips; Det er en fordel å logge seg inn via to faner, og bruk gjerne to PC 
skjermer, så kan dere ha miljørapporten for 2018 fremme, mens dere 
jobber med miljørapporten for året 2019.



Miljøfyrtårnportalen

Klikk på detaljer



Miljøfyrtårnportalen-klikk på detaljer

Sjekk om opplysningene om virksomheten og adressene er korrekte. Hvis nei, klikk «Endre»

Viser status på sertifikatet

Viser en oversikt over hvilke bransjekriterier 
virksomheten din oppfyller.



Miljøfyrtårnportalen forts.

Legg til kontakter: Her gir dere konsulent, 
sertifisør eller andre tilgang til din 
virksomhet. Det forutsetter at personen 
allerede har en brukertilgang.

Nå kan alle som har tilgang gi nye 
brukertilganger (brukernavn og passord) til 
din virksomhet. 



Tilgang i Miljøfyrtårnportalen

Når dere klikker på «gi tilgang til flere», så får dere også opp en oversikt over hvem 
som har tilgang til virksomheten og hvilke roller de har.  

Miljøfyrtårnansvarlig



Endre passord og logg ut?

Vis profilen din, endre passord 
eller logg ut.         



Hvordan opprette miljørapporten for 2019?

Nå er du inne i miljøfyrtårnportalen. Klikk først på 
menyknappen ved siden av huset og deretter på 
«Årlige klima- og miljørapporter». NB! Det er flere 
steder der dere kan opprette miljørapporten.  Kan også 
gjøres via forsiden (når du logger deg inn) - neste 
plansje.



Hvordan opprette miljørapporten for 2019 fra 
forsiden i miljøfyrtårnportalen?

Klikk på «Fyll ut 
klima- og 
miljørapport»



Hvordan opprette miljørapporten for 2019?

Klikk først på «opprett årlig klima – og 
miljørapport» og velg år «2019» og klikk 
tilslutt på den blå knappen «Opprett»



Utfylling av miljørapport

Miljøfyrtårnkrav – obligatorisk miljørapportering hvert år innen 1. april

Inneholder miljøtemaene: 

• Systemkriterier

• Arbeidsmiljø

• Innkjøp

• Energi

• Transport

• Avfall

• Gjennomførte tiltak og 

handlingsplan

2019
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Idébanken-miljøtips



Miljøtips 



Klima- og miljørapport
Bla deg frem og tilbake i de 
ulike miljøtemaene ved å klikke 
på «knappene» samt bruke 
rullgardinen på høyre side.  

Infoboble-veiledningstekst

Data autolagres når man 
fyller ut miljørapporten, dvs. 
du må ha tilgang til internett.

Klikk «Ferdig, lever 
miljørapporten!» når den er 
helt ferdig.

2019



Systemkriterier

Viktig! Husk og kommenter miljø-
prestasjonene og utviklingen - dette 
gjelder alle miljøtemaene.

klikk på switchen til «På». Sammenligner 
årets statistikk med tidligere innleverte 
miljørapporter. Kopier lenka til en ny 
fane i nettleseren.

2019



Miljømål og miljørutiner innarbeides i virksomhetens HMS – system 

HMS

Avfall

Innkjøp

Energi

Klima – og 
miljørapporter

Miljømål

Transport



Hjemmesiden til Tonsenhagen skole



Systemkriterier

Viktig! Husk og kommenter miljø-
prestasjonene og utviklingen - dette 
gjelder alle miljøtemaene.

Pek på infoboble og veiledningstekst 
kommer opp.

2019



Arbeidsmiljø 

• Krav om minimum en årlige vernerunde uavhengig om virksomheten har 
verneombud eller ikke.

• Dialog om arbeidsmiljøet mellom arbeidsgiver og den enkelte arbeidstaker, 
f.eks. årlige medarbeidersamtaler.

• Medarbeidertilfredshetsundersøkelse skal gjennomføres minst en gang 
hvert tredje år for virksomheter med mer enn 30 ansatte. 

Kommunal Landspensjonskasse
gjensidig forsikringsselskap (KLP)



Arbeidsmiljø

Her skal virksomheten 
rapportere på ansattes 
sykefravær, og som inkl. 
korttid - og 
langtidsfraværet. Fravær 
som skyldes andres fravær, 
f.eks. hjemme med syke 
barn, skal ikke tas med i 
prosenten.

Målet som ble lagt 
handlingsplanen i forrige 
års miljørapport, kommer 
automatisk frem.

Husk og kommenter 
miljøprestasjonene og 
utviklingen i 
kommentarfeltet. 



Lov om offentlig anskaffelse

• Innkjøpere kan nå trygt velge virksomheter som er 
sertifisert i henhold til en av de tre anerkjente 
ordningene: Miljøfyrtårn, ISO-14001 eller EMAS.

• Krav om miljøledelse er ikke konkurransevridende mot en 
sertifiseringsordning da man nå har 3 ulike anerkjente 
ordninger. 



Innkjøp - varer

✓ Virksomheten skal behovsvurdere innkjøpene.

✓ Ha oversikt og etterspørre varer med miljømerking
(Svanen, Blomsten, Blå Engel, Bra Miljöval, GOTS og Debio
mfl.). Se i infobobla.

Dette gjelder både salgsvarer og innkjøp av varer til

egen drift.

Miljøfyrtårns Excel dokument «miljøstatus varer» kan

benyttes (se nanolæring - id-kriteriet 1956), eller få direkte

oversikt fra leverandørene i form av kjøpsstatistikk.

http://www.gronnhverdag.no/Nettsider/Groenn-Hverdag/Tm/Miljoemerker/Bakgrunnsstoff/Bra-Miljoeval


Eksempel på innkjøp og statistikk



Innkjøp - leverandører

✓ Miljøfyrtårn sin innkjøpsrutine skal brukes aktivt og være godt kjent hos alle 
bestillere (gjelder varer og leverandører).

✓ Kartlegge de vesentligste leverandører om de har en miljøsertifisering
(Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS, Svanen og Blomsten). Miljøfyrtårns
Excelskjema “Miljøstatus leverandører” SKAL benyttes.

✓ Ved inngåelse av nye sentrale innkjøpsavtaler som gjelder over flere år, skal det 
vurderes å ta inn i kontrakten krav om at leverandøren innen ett til to år etter 
kontraktsinngåelse skal være miljøsertifisert.

✓ Virksomheten skal påvirke sine mest sentrale leverandører til å miljøsertifisere
seg gjennom en av de offisielle tredjeparts miljøsertifiseringsordningene.



Innkjøp – miljøstatus leverandører



Innkjøp – andre kriterier i felles kriterier

• Virksomheten skal ikke bruke drikkevannsposter med 
kjøpevann (vannballonger) så fremt det er innlagt vann 
av godkjent kvalitet innen rimelig rekkevidde for 
ansatte.

• Virksomheten skal ikke benytte engangsartikler ved 
matservering i virksomhetens lokaler.



Innkjøp
Her skal dere rapportere på antall:

- miljømerkede produkter  som benyttes til 
egen drift, (kontorrekvisita, 
sanitærprodukter, rengjøringsmidler o.l.). 
NB! Frivillig å fylle ut.

- miljøsertifiserte leverandører

NB! Husk at ved resertifisering må dere 
dokumentere hvordan dere har kommet frem 
til antallet.

Dersom virksomheten ønsker å registrere 
innkjøpene i prosentandel,  
klikk på switchen for å endre til Ja.

Egen rapporteringskolonne for økologiske 
produkter til egen drift og salgsvarer for 
videresalg, kommer automatisk opp i 
miljørapporten i relevante bransjer. For 
eksempel salgsvarer ligger inne 
miljørapporten for engroshandel og 
økologiske produkter i barnehager, skoler, 
restauranter mfl.



Innkjøp

Kontakt leverandøren(e) og be om å få en rapport på hvor 
mye papir dere har kjøpt (antall og kg). Husk at det er 
forbruket som skal registreres. NB! Frivillig å fylle ut.



Bransjer med krav om økologisk/MSC

Gjelder f.eks.; barnehager, grunnskole/sfo, videregående skoler, hoteller, restauranter 
kantiner

Innkjøp, kriterie nr. 1871: Minst 15 % av matserveringen skal være økologisk/Debio-
godkjent/MSC-sertifisert, beregnet av innkjøpssum/verdi. 
Her skal du rapportere på økologiske varer, enten oppgitt i prosentandel, eller som antall 
volumprodukter.



Energi

Bildet: Brynseng skole, sett fra skolegården (Foto: bygg.no)

Bildet: Bjørkelangen skole (Foto: Ketil Fløgstad)

Skoler får solcellepaneler



Energi

▪ Kartlegge og ha oversikt over energiforbruket

(elektrisitet, fjernvarme m.fl.)

▪ Bruke fornybar energi.

▪ Gjennomføre egne energisparende tiltak.

▪ Påvirke gårdeier til å gjennomføre
energisparende tiltak.

▪ Etterspørre energiattest fra gårdeier.



Energikarakteren angir hvor 

energieffektiv bygningen er,

inkludert oppvarmingsanlegget. 

Energikarakteren er

beregnet ut fra den typiske 

energibruken for bygningstypen.

Oppvarmingskarakteren forteller hvor stor 

andel av oppvarmingsbehovet 

(romoppvarming og varmtvann) som 

dekkes av elektrisitet, olje eller gass. Grønn 

farge betyr lav andel el, olje og gass, mens 

rød farge betyr høy andel el, olje og gass.

Alle yrkesbygg (og 

boliger) > 50 kvm skal 

ha energiattest ved salg 

og utleie.

Alle yrkesbygg over 

1000 kvm skal alltid ha 

en gyldig energiattest 

og skal utarbeides av 

en energiekspert (krav 

til kompetanse).

Les mer på:  

energimerking.no



Karakterskalaen (energimerking.no) 



Energi

Legg inn totalt oppvarmet areal som må 
holde en temperatur over 15 grader og 
areal som må nedkjøles i hele eller deler 
av året (f.eks. kjølelager).

Velg og legg til energikilder.

Eksempel: Hvis bygget varmes opp med 
fjernvarme og bruker elektrisitet til 
ventilasjon, lys og stikk: Legg til 
elektrisitet og  fjernvarme.

Summerer automatisk totalt energibruk.



Energi – rapportere på mengde olje og gass

En liter olje har en fast 
omregningsfaktor som 
tilsvarer 7,5 kWh

En kg gass har en fast 
omregningsfaktor som 
tilsvarer 12,5 kWh



Energi

Energibruket skal inkludere all
energibruk som er gått med til:-
oppvarming, kjøling, ventilasjon, 
lys, stikk og evt. energi brukt i 
produksjonen.

Dersom et bygg og leietakere har 
felles energiløsninger (f.eks. energi 
til oppvarming og ventilasjon), kan 
leietaker få oppgitt siste års 
energibruk i kWh/m2, oljebruk/m2 
m.m. pr år fra gårdeier. Da vil dere 
kunne finne et tilnærmet  et års 
energibruk ved å multiplisere 
dette tallet med antall m2 
oppvarmet areal som bedriften 
leier.

Energibruket per kvadratmeter regnes automatisk ut.



Transport

Viktige områder og felles kriterier i Miljøfyrtårn:

➢ Utarbeide retningslinjer for reise som hindrer unødig 
reising og fremmer miljøvennlige løsninger for 
varetransport og tjenestereiser.

➢ Ha oversikt over kjøretøyenes kjørelengde i kilometer 
(gjelder både  egen bilpark og ved utbetaling  av 
kjøregodtgjørelse), samt ha oversikt over 
drivstofforbruk over egen bilpark.

➢ Aktivt bruke videokonferanse - web- og tlf. møter 
(Skype, Lync etc).

➢ Ha oversikt over antall flyreiser fordelt på reiser i
Norden, resten av Europa og verden forøvrig.



Transport

Virksomheten skal ved 
anskaffelse av egne/leide 
personbiler (bilgruppe M1) 
og varebiler (bilgruppe N1), 
velge null- eller lavutslipps-
kjøretøy. Dette vil si helst 
elektrisitet/hydrogen, 
deretter biodrivstoff eller 
hybridbil med lavest mulig 
utslipp av CO2 og NOx. 
Verktøyet Nybilvelger kan 
benyttes. 

Statens Vegvesen - Nybilvelgeren: 
http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Nybilvelger

http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Nybilvelger


Transport

Ditt drivstoffbruk per mil 
regnes automatisk ut.

Her ligger det en 
drivstoffkalkulator.

Velg drivstofftyper som er aktuelle for din 
virksomhet og fyll inn antall liter og antall 
kjørte km. Dette gjelder egen bilpark (eid eller 
leaset) og kjøregodtgjørelse.

Antall kjørte km for elbiler skal ikke registreres 
her.



Transport
Viktig! Drivstofforbruket som går til 
offentlig transport, eksempelvis buss, taxi 
- skal ikke tas med. Når ansattes private 
kjøretøy benyttes som en del av 
tjenestereiser (utbetaling av km-
godtgjørelse), skal både drivstofforbruket 
og km registreres. For å finne mengden 
drivstoff når antall kjørte km er kjent, 
estimer et gjennomsnittlig drivstofforbruk 
per mil samlet for bilene.

NB! Antall kjørte km som  ble utbetalt som 
kjøregodtgjørelse, fremkommer i 
økonomiregnskapet.

Eksempel: Bilene har kjørt samlet 10 000 
km og har et estimert forbruk av diesel på 
0,6 liter pr mil. For å finne mengden 
drivstoff for bilene:

1000 mil X 0,6 liter pr mil = 600 liter diesel

Eller bruk drivstoffkalkulatoren som et 
hjelpemiddel (se forrige plansje).



Transport

Klikk Ja dersom virksomheten 
har elbiler eller ansatte som har 
brukt egne private elbiler i 
tjenestereiser. Legg inn totalt 
antall kjørte km for elbilene. 



Transport
Klikk Ja hvis det er brukt 
fly i tjenestereiser. 

Legg inn antall flyreiser 
fordelt på Norden, resten 
av Europa og verden for 
øvrig. En reise inkluderer 
tur/retur. 

Virksomheter som får CO2 
– utslippet fra flyreiser 
direkte fra reiseselskapet, 
kan legge dette direkte inn 
i kolonnen «CO2-utslipp 
fra flyreiser».

NB! Ikke dobbeltrapporter. 
Rapporter enten på antall 
reiser eller CO2 - utslippet 
direkte. 

Husk og kommenter miljø-
prestasjonene og utviklingen.





BEST Totalentreprenør AS  investerer i 
elbiler.



Avfall - globalt miljøproblem

Hvert minutt havner 15 tonn plast i havet. 

Foto: Sølve Rydlan / NRK
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KILDESORTERING I OSLOSKOLEN 
-standardiserte beholdere



Gjenbrukskroken til Oslo VO Nydalen  
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Matsvinn

Miljøfyrtårn følger opp den målsetningen gjennom 
kriterium om matsvinn i : hotell- og serveringsbransjen, 
matindustrien, dagligvare, SFO/AKS/grunnskole og 
barnehage. 

Felles for disse bransjene er at matsvinnet skal måles og 
det skal gjøres tiltak for å redusere matsvinnet. 



Avfall

Viktige kriterier i Miljøfyrtårn:

✓ Avfallsreduksjon er hovedfokus.

✓ Avfallet skal kildesorteres.

✓ Ha oversikt over avfallsmengder

fordelt på de ulike avfallstypene.

✓ Ha en kildesorteringsinstruks.

Bama på Nyland Syd



Hvordan finne avfallsmengder? 
Hvordan finne avfallsmengder når leietakerne har felles avfallsløsning:

Avfallet veies ca. en uke. Da kan vi si noe om forventede årlige avfallsmengder og 
kildesorteringsgrad i prosent. 

Når bedriften har egen avfallsløsning og avtale med en renovatør? 

Bedriften kan da få avfallsmengder direkte fra renovatøren.

Avfallsmengdene 

dokumenteres, f.eks. i et 

veieskjema. 



Avfall

Velg og legg til avfallstyper 
som ble kildesortert

Kildesortert avfall 
summeres automatisk



Matsvinn

Avhenger av bransje. Rapporter på 
matsvinn og legg inn mengden. 
Mengden matavfall skal inneholde 
alt matavfall inkl. mengden 
matsvinn.  I dette eksemplet var 
det totalt 100 kg matavfall hvorav 
20 kg var matsvinn. 



Avfall
Hvis kg er ukjent, så kan dere bruke liter. I 
miljørapporten ligger det inne faste 
omregningsfaktorer som omregner 
automatisk fra liter til kg. Størrelsen på 
faktorene varierer med avfallstypene og 
hvordan de håndteres. 

Eksempel: Når papp og papir kastes løst i 
samme beholder.

2704 liter X 0,25= 676 kg

Den regner om automatisk fra liter til kg, 
men du må åpne opp miljørapporten på 
nytt igjen for å se endringen.

For å unngå feilkilder, anbefaler vi 
virksomheten å rapportere på kg og ikke 
liter.



Avfall

Velg og legg til 
restavfallskategori.

Regner ut automatisk 
total mengde avfall og 
kildesorteringsgrad.



«Bleier» i barnehage

Barnehagen skal 
rapportere på mengde 
bleier.





Gjennomførte tiltak og handlingsplan

✓ Bedriften skal rapportere på tiltak som ble gjennomført året før og lage
en handlingsplan for inneværende år. 

✓ Tiltak som stod handlingsplanen i fjorårets miljørapporten, skal
overføres som gjennomførte tiltak i innneværende miljørapport. Det 
forutsetter at tiltak(ene) faktisk ble gjennomført.



Gjennomførte tiltak og handlingsplan forts.

❑ Miljørapporten er en årsrapport der virksomheten dokumenterer sine 
miljøprestasjoner. Virksomheten må ikke være redd for å gjenta seg selv
år etter år. Miljørapporten skal leses og forstås av andre.

F.eks.:
– Faste aktiviteter som medarbeidersamtaler, vernerunde m.fl. rapporteres som

gjennomførte tiltak, samt legges inn i handlingsplanen for kommende år - dette gjør
virksomheten hvert år!

– Skriv ned hvilke avfallstyper dere kildesorterer og få med hvilke avfallsreduserende
tiltak dere jobber med og evt. planlagte tiltak (handlingsplanen).



Eksempel – Gjennomførte tiltak



Eksempel – Handlingsplan

I handlingsplanen skal dere legge inn konkrete 
miljømål for 2020.

• Legg inn HMS mål/miljøpolicy 
• Sykefravær i prosent
• Innkjøp

- totalt antall miljømerker til egen drift (frivillig)             
- miljøsertifiserte leverandører

• Energibruk (kWh per kvm)
• Transport  (forbruk av drivstoff i liter er frivillig) 
• Drivstofforbruk per mil 
• Avfall (restavfall i kg og kildesorteringsgrad i 

prosent)
• Kan også være flere, men det avhenger av hvilke 

bransje. 



Miljørapport ferdig – klikk «lever rapporten»

Ferdig? Klikk «lever 
rapporten»



Miljørapport levert – klikk «Se statistikk»

Etter miljørapport er levert 

kommer du automatisk til 

«statistikk».



Miljørapport levert – klikk «Se statistikk»

Vise klimaregnskap og hente miljørapporten som PDF fil.  
Kan også velge hvilke grader som skal skrives ut. 



Lag din egen graf



Eksempel klimaregnskap

Klimaregnskapet er basert på Greeenhouse gas Protocol Corporate Standard (forkortet 

GHG-protokollen). GHG-protokollen er den mest utbredte regnskapsstandarden til 
beregning av virksomheters utslipp av klimagasser.



Klima- og miljørapport

❑ Målene og tiltakene i klima- og miljørapporten skal godkjennes av ledelsen før den leveres. 

❑ Miljørapporten skal distribueres til:
- ansatte, men den bør også helst gjennomgås i plenum på et personalmøte.
- eierne og styret

❑ Skriv kort og presist med hele setninger og ha med gode forklaringer.

❑ Unngå setninger uten innhold – F.eks. «Neste år skal vi prøve å bli flinkere til sortere avfallet» 
eller «Vi gjør så godt vi kan».

❑ Miljørapportering gjør dere først og fremst for deres egen del, sammenligne med deg selv og 
eventuelt mot andre fra samme bransje.

❑ I løpet av hele året: tiltak som dere planlegger å gjennomføre, legges inn i en handlingsplan 
som virksomheten har i HMS systemet – dette er HMS arbeid i praksis! Dette vil lette arbeidet 
med å miljørapportere.



•Miljøfyrtårn må være godt forankret i ledelsen.

•Ha en fast miljøgruppe, f.eks. 3-4 personene. Del på arbeidsoppgavene i 
miljøgruppa. 

•Involvere medarbeiderne, spesielt «bjellekuene».

• Spill på følelser, eks. plasthvalen.

•Lov med masse humor i miljøgruppa ☺

•Markere/ feire resultater.

•Følge opp miljøarbeidet underveis. Miljøfyrtårnrutiner skal integreres i 
HMS – systemet. Unngå «skippertakmetoden.» 

Miljøledelse - noen suksesskriterier



Noen nyttige nettsider

• Nybilvelgeren: http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Nybilvelger

• Miljølære: http://www.miljolare.no/

• Energimerking: www.energimerking.no

• Miljødirektoratet: www.miljodirektoratet.no

• Svanen og EU-blomsten: www.svanemerket.no

• Er det farlig: www.erdetfarlig.no

• Miljøstatus: http://www.miljostatus.no/

• Avfallssymboler: www.avfallssymboler.no

• Kildesortering: http://sortere.no/

• LOOP: www.loop.no

• Miljøagentene (barnehager og skoler): www.miljoagentene.no

• Veiledning i økologisk mat (Debioinfo): http://www.serveringsmerker.no/mat/

• Difi: www.anskaffelser.no

• Mattilsynet: www.mattilsynet.no

http://www.vegvesen.no/kjoretoy/Kjop+og+salg/Nybilvelger
http://www.miljolare.no/
http://www.energimerking.no/
http://www.miljodirektoratet.no/
http://www.svanemerket.no/
http://www.erdetfarlig.no/
http://www.miljostatus.no/
http://www.avfallssymboler.no/
http://sortere.no/
http://www.loop.no/
http://www.miljoagentene.no/
http://www.serveringsmerker.no/mat/
http://www.anskaffelser.no/
http://www.mattilsynet.no/


Lykke til med 
miljørapporteringen!☺


