
Miljøsertifisering  

i Framtidens byer  

Spørreundersøkelse om 

Erik Høines, Bergfald Miljørådgivere, 23. april 2012 



Undersøkelse 2012 

 

• Enkel 

• Svar fra alle byene 

 

1. Mål for egen og privat sertifisering 

2. Status måloppnåelse 

3. Utfordringer 

4. Framtidens byers rolle 
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Byenes målsettinger 

11 byer: Alle egne enheter skal sertifiseres.  

 

Ulike tidsplaner – 2011-2020, noen har opptrappingsplaner.  

 

1 by: 5 pr år.  

1 by: 50% av egne virksomheter.  

 

Overvekt av Miljøfyrtårn.  

En del Grønt flagg for skoler og barnehager.  

Et par har ISO14001 som del av strategi. 
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Status 

• 1 by er helt i mål.  

 

• Flere er i rute og ganske nær ferdig.  

 

• Noen har langt igjen 
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Private 

Målsettinger 

• Varierende: eksempler:  

 «Ingen målsettinger om dette» 

 «500 ila 2014» 

 «Minst 5 pr år» 

 «[private bedrifter] miljøsertifiseres 2009-2012» 

 «Flest mulig» 

Status 

• Varierende. Variabel og til dels lite målbare mål gjør graden av 

måloppnåelse vanskelig å si noe om for mange.  

• Opplever vekst.  
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Utfordringer 

 

• Økonomi – kostnader til lisenser etc.  

• Personellmessige ressurser 

• Opplever ikke Miljøfyrtårn-sertifisering som status.  

• Ledelsesengasjement 

 

• Private: Innsalg («What’s in it for us»)? 
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Noen løsningsforslag 

• Inn i ordinær rapportering 

• Jobbe for at resertifiseringsordningen endres – for 

krevende med resertifisering hvert 3. år.  

• Jobbe for økt status.  

• Bruk av internkonsulenter.  

 

• Private: At kommunen bruker innkjøpsmakt.  
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Framtidens byers rolle 
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Spørsmål Poeng  

(1-5, 5 er viktigst) 

a)       Hvor viktig syns du det er at Framtidens byer 

jobber med å få flere virksomheter sertifisert?  

4,1 av 5 

b)       Hvor viktig syns du det er at Framtidens byer 

jobber for at sertifiseringsordningene skal bli bedre?  

3,8 av 5 

c)        Hvor viktig syns du det er at Framtidens byer 

jobber med fokus på resertifisering? 

3,7 av 5 



Tilleggskommentarer 

• Oppfølging av «Miljøledelse i bykommuner»  

• Gebyrer og rabatter 

• Revurdere resertifiseringsordning 

• Byene har mange like utfordringer: Framtidens byer 

er god arena.  

• Viktig med enkle(re?) rapporteringsordninger. 
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En by utmerker seg:  

Drammen 

• Mål: Alle egne virksomheter 

skal være sertifisert 

 

• Status: Oppnådd  

 

Hvordan har de fått til dette?  
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