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Beskytte miljøet

Forurensning

Klimapåvirkning

Klimatilpasning

Ressursutnyttelse

Biologisk mangfold

Økosystemer

Rødlistearter m/habitat

Svartlistearter

Støy, vibrasjoner, stråling

Natur og estetikk

Standard Norge - presentasjons norsk
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Drivere i utvikling av miljø- og samfunnsansvar

Myndighetskrav Markedskrav

Normer og verdier

Miljø og samfunnsansvar
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Miljøledelse - Miljø- og samfunnsansvar

• Proaktive virksomheter

• Reaktive virksomheter

Sirkulær økonomi     

Tradisjonell økonomi
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Sirkulær økonomi og innovasjon

Avfalls-

håndtering

Produksjon

Forbruk

Sekun-

dære.  

rå-

stoffer

Innovasjon 

Investering 

Overvåking
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Nye ISO 14001 Miljøledelsessystem

Ny struktur, identisk med ISO 9001 og andre

Analyse av kontekst

Demonstrasjon av lederskap

Miljømål i bedriftens overordnede strategi

Risikobasert metode

Innkjøp i et livsløpsperspektiv

Todelt kommunikasjonsplan

Fleksible dokumentasjonskrav

Forbedring av miljøprestasjon

Beskytte miljøet
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Nye Miljøfyrtårn

- Kriterier

- Verktøy 

- Prosess

- System og ledelse

- Ansatte 

- Konkret

- Arbeidsmiljø

- Innkjøp

- Transport 

- Avfall

- Energi

- Utslipp
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Sirkulær økonomi som innovasjonsdriver

Standard Norge - presentasjons norsk

Transport

Kunde / 
forbruke

AvfallRessurs

Innkjøp 

Kretsløp
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Eksempler 
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Synergier

• Miljøfyrtårn og ISO 14001 trekker i samme retning

− Fokus på sirkulær økonomi

− Innkjøp, transport og avfall

− Livsløpsvurderinger

− Ledelsesforankring

• Komplementerer hverandre

− Ansatte

− System

− Verktøy

− Klima- og miljørapport

Standard Norge - presentasjons norsk
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Prioriterte sektorer innenfor EØS-området 

• Bygg og anlegg

• Plast

• Biomasse og bio-baserte produkter

• Matavfall

• Kritiske råstoffer

Standard Norge - presentasjons norsk
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Miljøledelse og konkurransekraft

• Samordning av organisasjonens formål og dens miljømål

• Systematiserer sirkulær økonomi

• Forankring i ledelsen

• Fokus på innkjøp, transport og avfall

• Har grunnholdningen på plass

• Lettere for å kunne se muligheter

Standard Norge - presentasjons norsk
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Miljøledelse, innovasjon og konkurransekraft

• Samfunnskrav (f.eks. innenfor EØS):

− Virksomheter skal minimalisere sin negative miljøpåvirkning

− Virksomheter kan bruke ressurser, men ikke forbruke dem

− Produksjon og forbruk genererer ikke avfall, men nye ressurser/råstoffer

− Skitten, ressursødeleggende teknologi skal kontinuerlig fases ut

• Strategiske virkemidler for økt konkurransekraft

−Miljøledelse m/vekt på livsløp og kontinuerlig forbedring

− Kvalitet

−Økodesign

− Innovasjon

−Dokumentasjon av miljøprestasjon 

− Kommunikasjon og åpenhet

Ill: UiO



Ønsker du mer informasjon?

www.standard.no
www.miljofyrtarn.no

Prosjektleder - miljø, Knut Jonassen, 
kjo@standard.no

Leder, utvikling og rådgivning, Arne Ranneberg-Nilsen, 
arne@miljofyrtarn.no

Takk for oppmerksomheten

http://www.standard.no/
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