
Her feirer vi vellykket miljøsertifisering!



God miljøledelse lønner seg!



• Daglig leder og eier: Ida Sofie Ask Bjaarstad

• Seniorkonsulent, Stiftelsen Miljøfyrtårn

• Web: Greencore.no

• LinkedIn: 

• Profil

• Greencore

MED PASSION FOR BÆREKRAFT

Greencore tilbyr miljøledelse, og bistår 
virksomheter med rådgivning i prosessen med 
miljø-sertifisering/resertifisering.

Misjon: Være pådriver for 
verdiskapning i den grønne
omstillingen.

http://www.greencore.no/
www.linkedin.com/in/ida-sofie-ask-bjaarstad-miljo
https://www.linkedin.com/company/greencore-as


Dokumentasjon på 
miljøarbeidet

✓ Norge: 8304

✓ Ringerike: 65 

✓ Hole: 8

✓ Jevnaker: 4 

✓ Modum: 13

✓ Krødsherad: 3

Norges mest brukte miljøsertifikat -
godkjent på lik linje med ISO 14001, og 
anerkjent av EU
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Hva er Miljøfyrtårn?

Et anerkjent og effektivt 
verktøy for sertifisering og 
miljøledelse, som hjelper 

virksomheter å skape 
konkurransefortrinn av 

bærekraft.
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Sertifikatet varer i 3 år 

Resertifisering
Dere får på plass gode 
rutiner og verktøy for 
kontinuerlig forbedring 



Hva sier Miljøfyrtårn-virksomhetene?
• Bankene tilbyr oss grønne lån

• Krav fra byggherre/leverandørene

• Blir aktuell for flere jobber

• Business – reell verdiøkning på virksomheten

• Har lært mye gjennom prosessen. “Fått orden» - opplever større grad av kontroll

• Kan “senke skuldrene” – har bevis på at vi har kontroll på alle krav som stilles I 
Internkontrollforskriften

• Stolt. Miljøfyrtårn er et kvalitetsstempel, og blir satt pris på. Mer 
oppmerksomhet

• Jobber for Vegvesenet – har miljø i vedtakene sine. Kan ikke bli satt til side i
anbud. 

• Fokus på sparing; reduksjon av tomgang, dieselforbruk, økonomisk kjøring

• Blir oppmerksom på leverandører og kunder – får mer orden på innkjøp

• Stolte og engasjerte ansatte



Konkurransefortrinn; du sikrer at 
virksomheten din er kvalifisert for, og 
styrker muligheten til å vinne flere 
offentlige anbudsprosesser.
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Lønnsomme resultater: 

- kan oppnå en mer 
lønnsom drift, dvs. spare 

penger på 
avfallsreduksjon, lavere 

energiforbruk og smartere 
transportløsninger
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Klimaregnskap når 
dere leverer inn 

årlig rapport



Bærekraft:

Invester i fremtiden – vis 
samfunnsansvar.

Bidra til utvikling av en mer 
bærekraftig verden.



av Miljøfyrtårn-sertifiserte virksomheter opplever i stor grad miljøforbedringer

Miljøfyrtårn-kundeundersøkelse 2020



er positivt innstilt til bedrifter med miljøsertifisering

ResponsAnalyse 2018



foretrekker å kjøpe produkter og tjenester fra bedrifter som er miljøsertifisert

ResponsAnalyse 2018



Attraktiv 
arbeidsgiver

Ser nye 
forretnings-
muligheter



Klar for grønn 
omstilling?

Bærekraft er i ferd med å gjennomsyre all offentlig ledelse og 
styring. Enda strengere krav og reguleringer ventes. Vær i forkant; 
start miljøsertifiseringen av din virksomhet i dag.


