




Grønn omstilling – hvordan komme i gang?

• Forankring – dette vil vi!

• Fundamentet - etablering av ledelsessystemer

• Miljøansvarlig - miljøfyrtårnansvarlig

• Etablering av miljøgruppe på tvers i konsern

• Selskapsvise ledermøter – arbeide gjennom linja

• Handlingsplaner – tiltak og oppfølging

• Årlige rapporteringer og forbedringstiltak

• Informasjon og involvering av de ansatte



Utgangspunktet

- NS-EN ISO 9001:2015 Ledelsessystem for kvalitet

- NS ISO 45001:2018 Ledelsessystem for arbeidsmiljø

- Miljøfyrtårn (ISO 19001) Ledelsessystem for miljø

Sunn fornuft satt i system



Kvalitet:

..hvordan lede virksomheten til rett kvalitet.  

Arbeidsmiljø (HMS, helse og sikkerhet/indre miljø) :

.. hvordan arbeide for å beskytte arbeidstakere mot 
sykdom og ulykker som skyldes forhold på arbeidsplassen

Ytre miljø:

… hvordan sikre at vårt fotavtrykk blir så lite som mulig på 
det ytre miljø? 

Vi skal ha de samme «kjørereglene» for alle virksomheter.

Hva handler det egentlig om?

Planlegge

Gjennomføre

Kontroller

Korrigere/ 

Følge opp

• NS-EN ISO 9001:2015

• NS ISO 45001:2018

• Stiftelsen Miljøfyrtårn



Alt henger sammen 

• Lover, forskrifter, 
standarder

• Myndighetskrav, 
kundekrav, eierkrav

• Kvalitet, miljø, arbeidsmiljø



Start, framdrift og prioritering

Ledelsessystemet overordna
Ledelsessystemets modul 2

Utførende nivå
Sertifisering Miljøfyrtårn

Overordna ledelsessystem for kvalitet, 

miljø og arbeidsmiljø/HMS.

Overordna 

- Nivå 1. Styringsdokument

- Nivå 2.  Prosedyrer/beskrivelser

- A. Kvalitet

- B. Arbeidsmiljø/HMS

- C. Org. stillinger/roller

- D. Ytre miljø

- Nivå 3. - Sjekklister og skjema 

Ledelsessystem for kvalitet, miljø og 

arbeidsmiljø/HMS – Operativ.

Utførende planlegging og 

gjennomføring. 

Utførende saksbehandlernivå

- Prosesser/arbeidsoppgaver

- Selskapsbehov

Montørnivå

- Arbeidsinstrukser 

- Skjema 

RK miljøgruppe – arbeidsgruppe for 

systematisk miljø og HMSK arbeid. 

Kontaktpersoner fra selskapene

- Mor

- Nærvarme

- Kople

- Føie (Nett)

- SMARTservice Norge

- Produksjon

Oppgaver knyttet til oppfyllelse av 

kriterier for sertifisering Miljøfyrtårn.  

Systematisk og jevnlig planlegging, 

gjennomføring og oppfølging. 
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Miljøfyrtårn er et ledelsessystem som fokuserer 
på miljøet og virksomhetens forhold til dette.

Hva er et Miljøfyrtårn?



MILJØ
Hvorfor skal vi bli et Miljøfyrtårn 

Bli bærekraftig

Oppnå konkurransefortrinn

Styrke merkevaren

Kutte kostnader

Sett mål og skap resultater

Senke sykefraværet

Få kvalitetsstempel

Bygge omdømme og lederskap



Hva kreves av oss som Miljøfyrtårn

Arbeidsmiljø Innkjøp Avfallshåndtering

Estetikk

TransportEnergi

Systematisk og målrettet arbeid 

HMS-årshjul, HMS- årlige oppgaver, handlingsplaner, 

kartlegging leverandører, klima- og miljørapport



Hva betyr det i det 
daglige arbeidet?

• Vi skal produsere så lite avfall som 
mulig og vi skal ta med avfallet 
tilbake til hjemmebasen og 
kildesortere det.

• Vi skal ta i bruk miljøvennlige 
produkter der det er mulig.

• Vi skal unngå unødvendig kjøring 
og tomgangskjøring.



Det handler om meg og mine holdninger

• Vi skal være ryddige i alt vi foretar 
oss.

• Vi skal vise våre kunder at vi 
tenker på god orden og ryddighet.

• Våre kunder og 
samarbeidspartnere skal ønske 
oss tilbake på neste oppdrag.



Helsebringende arbeidsmiljø

• Alle skal jobbe for et godt arbeidsmiljø 
som gjør at vi gleder oss til å gå på 
jobb.

• Vi skal passe på «kammeraten» vår.

• Vi skal snakke om arbeidsmiljøet og det 
ytre miljø slik at vi hele tiden forbedrer 
dette. 



Dokumentasjon

• Skriftlige prosedyrer,  beskrivelser og rutiner.

• Stillingsbeskrivelser

• Vernerunder

• Risikovurderinger

• Opplæring

• Avviksbehandling

• Handlingsplaner

• Årlige gjennomgåelser og revisjoner



Ingen kan gjøre ALT –
men alle kan gjøre NOE

Hva kan DU bidra med?



I praksis betyr dette f.eks…
• HMS i ryggraden – og i hjertet

• Melder avvik både mht. kvalitet, arbeidsmiljø og ytre miljø

• Reisepolicy

• Sikkerhet på arbeidsplassen – rømnings- brannøvelser

• Gjenbruk og fokus på å redusere bruk/kast, reduserer papirforbruk

• Miljøkrav i innkjøp/anskaffelser

• Ved matpauser – vannflasker, termos og mattermos er populære «gaver»

• Benytter gjenbruksartikler (glass, porselen osv) 

• Unngår kuvertartikler.

• Holder arbeidsplassen ryddig

• Kildesorterer avfall



Hva ønsker vi å oppnå?

Vi ønsker at det arbeidet virksomheten gjør 
skal sette et så lite miljøfotavtrykk som mulig.

Vi ønsker å vise omverdenen at vi er 
opptatt av at den jobben vi gjør skal 
være så lite forurensende som mulig.



Takk for meg


