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MILJØfokus i din virksomhet - et konkurranse-
fortrinn

side 2/4

Private og offentlige virksomheter, medier og folk flest er i økende grad 
opptatt av hvordan virksomheter tar miljømessig, etisk og samfunnsmessig
ansvar. 

Det er bred enighet om at klimaendringen er vår største miljøutfordring, og kanskje også vår største
samfunnsutfordring. Klimaendringene skaper konflikt, sult og fattigdom, spesielt i områder som er i
dårlig stand til å møte utfordringene.

Bekymringene leder nå til handling. Skatter og avgifter legges om. Miljøforskning og - utvikling 
opprioriteres. Forbrukere tar miljøhensyn. Virksomheter tilpasser seg nye kostnadsbilder og 
markedskrav. 

Regjeringen har høye mål, men er avhengig av befolkningens og virksomhetenes 
støtte - ikke bare moralsk, men også i handling. Den har lansert kampanjen klimaløftet.
For virksomheter innebærer klimaløftet å:

· ha klimahandlingsplaner og -regnskap i egen virksomhet 
· øke kunnskapen om klima og å gjennomføre tiltak i egen virksomhet 
· engasjere kunder og forretningsforbindelser til også å bidra ved å redusere sine utslipp 
· frivillig kompensere helt eller delvis for egne utslipp ved å handle med klimakvoter.

En enkel start på miljøarbeidet - Miljøfyrtårn
Miljøfyrtårn er en nasjonal sertifiseringsordning for små og mellomstore private og offentlige 
virksomheter, som ønsker å møte miljøutfordringene på en offensiv måte. Det er et enkelt og rimelig
miljøledelsessystem. Ordningen støttes og anbefales av Miljøverndepartementet, og programmet driftes
av Stiftelsen Miljøfyrtårn med sin administrasjon i Kristiansand. Stiftelsen har ansvaret for utviklingen
av programmet, samt at de utdanner Miljøfyrtårn-konsulenter og Miljøfyrtårn-sertifisører. 

Miljøanalyse
Per i dag er rundt 1100 norske private og offentlige virksomheter Miljøfyrtårn-sertifisert. 
Over 50 forskjellige bransjer er representert i programmet, og felles for alle er at de har høstet mange
fordeler av å bli et Miljøfyrtårn. 
Virksomheten får, i samarbeid med en konsulent, gjennomført en miljøanalyse, hvor man gjennomgår
følgende temaer:

- Internkontroll
- Arbeidsmiljø
- Avfall, reduksjon og sortering
- Energibruk
- Vannforbruk
- Transport
- Forurensning
- Innkjøp, materialbruk.
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Ved hjelp av krav som er skreddersydd for den enkelte bransje, utarbeides en handlingsplan for hvilke
tiltak som må gjøres. Når alle tiltakene er iverksatt, er virksomheten klar for å bli sertifisert som
Miljøfyrtårn av en godkjent Miljøfyrtårn-sertifisør. 

Krav til miljødokumentasjon
Å være miljøsertifisert vil være et viktig konkurransefortrinn i en tid hvor både marked og myndigheter
stiller strenge krav til miljødokumentasjon. For eksempel er det i det nye anskaffelsesreglementet for
offentlige virksomheter åpent for å stille visse miljøkrav ved innkjøp. Miljøfyrtårn-sertifikatet gir 
dokumentasjon på miljøvennlig drift, samtidig som man enkelt oppfyller regnskapslovens krav om
miljørapportering.

En annen type løsning er nettverk av virksomheter innenfor samme bransje, hvor fra tre til ti virk-
somheter inngår et samarbeid med en felles Miljøfyrtårn-konsulent. Denne organiserer prosessen slik 
at virksomhetenes arbeid mot et Miljøfyrtårnsertifikat foregår i samlinger, hvor de i samarbeid kommer
fram til gode løsninger til eget bruk. Ved å gjennomføre dette som nettverk for flere virksomheter, vil
de ulike virksomhetene kunne dra nytte av hverandres løsninger.

Miljøfyrtårn i byggebransjen
Ulike aktører i byggebransjen begynner å bli godt representert blant Miljøfyrtårn-bedriftene, og det er
utarbeidet egne bransjekrav for bl.a. byggmestere, elektroentreprenører og malermestere. Stadig flere
bedrifter i byggebransjen velger å bli Miljøfyrtårn, og kan tilby sine kunder miljøvennlige tjenester.
OPAK ser på dette som en meget positiv trend i en bransje hvor fokus på miljø blir stadig viktigere.

Gevinster ved å være Miljøfyrtårn
Å bli Miljøfyrtårn-sertifisert har vist seg å være svært lønnsomt for den enkelte virksomhet. I tillegg 
til å bli miljøvennlig vil virksomheten kunne:

- spare driftsutgifter, som redusert ressursforbruk, reduserte avfallskostnader og redusert energiregning
- oppnå et bedre arbeidsmiljø og redusere sykefraværet
- få bedre tilgang på miljøinformasjon for virksomheten
- oppnå profilmuligheter og kundelojalitet
- få en positiv profil ved rekruttering av ansatte.

Lykke til med miljøarbeidet i din virksomhet og i din hverdag!

Oslo, 24.10.2007
for OPAK AS

Kristin Caroline Nilsen 
Miljørådgiver/siv.ing.



OSLO STAVANGER: BERGEN: TRONDHEIM TROMSØ
HOVFARET 13, PB. 128 SKØYEN Maskinveien 6 Solheimsgaten 16 Klæbuveien 196 B T: 22 51 77 00
0212 OSLO PB. 113 PB. 2363 Solheimsviken 7037 Trondheim
T: 22 51 77 00 4065 STAVAMGER 5824 BERGEN T: 73 82 46 00
F: 22 51 77 93 T: 51 44 38 38 T: 55 38 77 90

firmapost@opak.no www.opak.no ORG. NR. NO 960 816 862 MVA

Prisstigningsrapporten NR. 09/2007

side 4/4


