
Miljøledelse og sertifisering i 
framtidens byerframtidens byer

Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere

14. sept 2010



Innhold

-- Hva er miljøledelse?
-- Ulike ordninger
-- Hva passer for hvilke virksomheter
-- Status i Framtidens byer - målsettinger



Gratulerer!

3



Hva er miljøledelse?
• Miljøledelse vil si å integrere miljøhensyn i alle 

aspekter av driften av en bedrift. 
• I produksjonsbedrifter inkluderer dette også 

produktutviklingsfasen.
• Som et minimum må bedriften gjennomføre tiltak 

som sikrer at regelverkskrav oppfylles.
• Miljøledelse kan innebære miljøsertifisering, altså 

en ekstern gjennomgang av bedriftens mål og tiltak 
på miljøområdet.
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Miljøledelse
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Miljøledelse
ISO14001
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Sertifiseringsordninger
• Et vell av merkeordninger

Mest relevant: 
• Miljøfyrtårn• Miljøfyrtårn
• ISO 14001
• Svanemerket
• Grønt flagg
• EMAS
• Debio
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Hvilken for meg? 
• Hvem er du??

- Bransje?
- Marked?- Marked?

- Nasjonalt?
- Nordisk?
- Internasjonalt
- Offentlig / privat
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Hva ønsker du å oppnå?
• Bedre miljøytelse?
• Orden i sysakene?
• Bli kvalifisert for offentlige

anbud?anbud?
• Miljømerking for virksomheten eller produktet?
• Kapre miljøbevisste privatkunder?
• Selge stoler til forretningsmarkedet i Japan?
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ISO 14001
• Standard Norge. 
• Sertifiserer virksomheten. 
• Internasjonalt anerkjent. 

- ”Gangbar mynt”!- ”Gangbar mynt”!
• Miljøstyringssystem
• Ikke konkrete krav ut over 

myndighetskrav. 
• Sertifiseres av godkjend akkrediteringsinstans 

(norsk akkreditering) 
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EMAS
• Eco Management and Audit Scheme
• Sertifiserer virksomheten. 
• Europeisk – EU. Derfor også nevnt i norsk

lovverk, som eneste sertifiseringsordninglovverk, som eneste sertifiseringsordning
• Miljøstyringssystemet = ISO 14001. 
• Må sette strengere miljøkrav enn ISO 14001
• Må avgi årlig rapport, som må være offentlig. 
• Sertifiseres av akkrediteringsinstans (norsk 

akkreditering) 
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Miljøfyrtårn
• Norsk, utviklet i samarbeid med 

kommuner
• Sertifiserer virksomheter. 
• Konkrete krav – strengere enn lovens krav• Konkrete krav – strengere enn lovens krav
• Likevel relativt enkelt. 
• Utviklet egne krav pr bransje – til nå 84 bransjekrav. 
• Må bruke godkjent konsulent. 
• Kommunen er sertifiseringsorgan
• Resertifisering hvert 3. år. 
• Jevnlig innkskjerping av reglene. 
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Grønt Flagg
• FEE – Foundation for Environmental 

education – Eco Schools
• Kun skoler og barnehager. 
• Krever ikke at skolen / barnehagen ikke har mangler • Krever ikke at skolen / barnehagen ikke har mangler 

ihht lov om miljørettet helsevern (jf. Miljøfyrtårn)
• 6 mnd søknadsperiode. Gjennomføre miljøtiltak, 

lage miljøhandlingsplan
• Knyttes til undervisningen
• Søknadsrapport ligger til grunn for sertifisering. 
• Årlig ny miljøhandlingsplan 
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Svanemerket
• Nordisk
• Stiftelsen Miljømerking 
• For det meste produkter – 69 kategorier, tusenvis av 

kategorier. kategorier. 
• Stadig nye kategorier. 
• Konkrete krav til ytelse og dokumentasjon – langt 

forbi det som kreves av myndighetene
• Kjent blant folk flest – absolutt det merket med 

størst gjennomslag blant privatkunder. 
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Debio
• Medlemsorganisasjon (primærproduksjon,

foredling og miljøvern)
• Økologisk matvareproduksjon
• Innsatsvarer, dyrevelferd, mv• Innsatsvarer, dyrevelferd, mv
• Ikke miljøledelse, men krav til produksjon
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Virksomheten: marked

Norge Norden Europa Verden

Miljøfyrtårn
ISO 14001

ISO 14001
(EMAS)

ISO 14001
EMAS

ISO 14001
ISO 14001 (EMAS) EMAS
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Salg til private
Type virksomhet Merkeordning

Varer Svanemerket (Blomsten)

Matvarer Debio (økologisk)
Fair Trade (rettferdig handel)
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Fair Trade (rettferdig handel)

Tjenester: Hotell, 
rengjøring, trykkeri, 
renseri, vaskeri

Svanemerket, 
Miljøfyrtårn
ISO 14001

Andre tjenester Miljøfyrtårn
ISO 14001
(EMAS)



Offentlige anbud
Fase av anbudsprosessen Merkeordning

Kvalifikasjonskrav 
(virksomheten)

Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS

Spesifikasjon av produkt Svanemerket (Blomsten), 
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Spesifikasjon av produkt Svanemerket (Blomsten), 
Debio

Tildelingskriterier Svanemerket
Debio



Framtidens byer
By Målsetting Status Merknader

Bergen Alle resultatenheter skal 
miljøsertifiseres

Skulle vært ferdig 2009, 
men 2011 er mer realistisk. 

Bærum Miljømeke en ”Vesentlig 
andel” av virksomheter 
innen utgangen av 2011

Er i oppstartsfase. 
3 ISO 14001. 
Skoler & Bhg: Grønt flagg. innen utgangen av 2011 Skoler & Bhg: Grønt flagg. 
Miljøfyrtårn for øvrige 
virksomheter. 

Drammen Alle komm. 
Virksomheter skal være 
sertifisert i løpet av 2010

Ansatt egen person som 
dels har dette som sin jobb

Fredrikstad 50% miljøfyrtårnsertifi-
sert innen 2014 (=57)

Så langt: 36 av 57. Utfordring å få nye 
virksomheter med, 
samt å holde på de 
som er sertifisert. 
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Framtidens byer
• Fått tilbakemeldinger om målsettinger og foreløpig 

måloppnåelse
• Resultatene er varierte

• Målsettinger
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• Oppnåelse
• Framdrift

Utfordringer Suksesser

• Økonomi • Samlet sertifisering

• Prioritering og motivasjon • Grønn barneby

• Forankring • Forankring

• Forskrift for miljørettet 
helsevern



Framtidens byer
By Målsetting Status Merknader

Kristiansand Mål at alle enheter skal 
være sertifisert innen 
2011. 

2 store fellesprosjekter er 
underveis.
Grønt flagg for skole
Miljøfyrtårn på andre. 

Motivasjon og økonomi 
er utfordringer

Bra: prosjektledelse 
sentralt i sektor, sentralt i sektor, 
samarbeid, og god 
forankring. 

Oslo Alle virksomheter skal 

sertifiseres: Miljøfyrtårn 

eller ISO 14001/EMAS.

Så langt 330 enheter av ca 

750-800 enheter

Over 200 enheter kan 

ikke sertifiseres pga. 

manglende 

godkjenning etter 

forskrift for miljørettet 

helsevern i skoler og 

barnehager
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Framtidens byer
By Målsetting Status Merknader

Porsgrunn Målet er at alle 65 
virksomheter skal 
miljøfyrtårnsertifiseres.

5 er sertifisert. Utfordring å få den 
enkelte virksomhet til å 
prioritere arbeidet. Det 
er generelt en stor 
utfordring å finne rom utfordring å finne rom 
for miljø- og klimatiltak 
innenfor kommunens 
økonomiske rammer.

Sandnes Ukjent

Sarpsborg Sarpsborg (internt og 

eksternt) skal ha 25 

miljøsertifiserte 

virksomheter/bedrifter.

24  totalt i kommunen, 

hvorav 4 er kommunale. 

Forankring i 

kommunens adm. 

ledelse – arbeid som 

ikke er lovpålagt blir 

nedprioritert i tøffe 

økonomiske tider.
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Framtidens byer
By Målsetting Status Merknader

Skien Ikke politisk vedtak vedr 

prosentandelen

Intensjon om at minst 7 av 

kommunes verneombud 

skal ta miljøfyrtårn-

sertifiseringskurs i 

november 2010. Disse skal november 2010. Disse skal 

da i første omgang drive 

sine deler av 

organisasjonen fram til 

ferdig miljøfyrtårn-

sertifisering.

Stavanger 14 sykehjem miljøfyrtårn. 
28 skoler/barnehager fått 
grønt flagg (av 36 
søknader)
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Framtidens byer
By Målsetting Status Merknader

Trondheim Kommunen har en 

konsernsertifisering det 

vil si at alle enheter er 

ISO 14001-sertifisert, 

Alle 250 enheter har vært 

miljøsertifisert gjennom NS 

ISO 14001 siden 2006. 

Ca halvparten av 

Sikret god forankring i 
toppledelsen.
Målstyring på alle 
enheter ved at 
enhetsledere lager 

Mål om Grønt flagg for 

alle skoler og barnehager 

i løpet av 2012.

Ca halvparten av 

barnehagene og 2/3 av 

skolene har nå grønt flagg. 

Det er 91 barnehager og 35 

skoler med grønt flagg. 

Dette er flest i Norge.

enhetsledere lager 
miljøhandlingsplan i 
sin årlige lederavtale. 
Enhetsleder 
rapporterer 
måloppnåelse
Arbeidet med Grønn 
barneby er en 
suksess.

Tromsø Alle (ca. 100) enheter 

skulle søke sertifisering 

innen utgangen av 2008. 

Medio 2010 er 

måloppnåelsen 45%. 

Probl. med økonomi.
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