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BRG
Sparer både tid og penger som Miljøfyrtårn

– Vi måler og rapporterer både 
energibruk og sorteringsgrad. 

Dette er det penger i, 
og det er motiverende.

Knut Berg Bentsen – prosjekteringsleder 



GK Inneklima
Jobber mer effektivt og sparer penger på miljøtiltak

– Med energi som 
kjernekompetanse var det 
en selvfølge for GK 
Inneklima å bli Miljøfyrtårn.

Birgit Helene Stav – HR/HMS-sjef



Elektroxperten
Vil ikke utelukkes fra anbudskonkurranser

– For en stor installatør som oss, 
med 75 ansatte, er det viktig å 

ikke bli utelukket fra 
anbudsrunder på grunn av 

manglende miljøsertifisering.

Frode Johansen – daglig leder



Sønnico
– Miljøfokus gjør oss konkurransedyktige

– Vi har valgt Miljøfyrtårn som 
sertifiseringsordning og opplever at 
den er godt kjent i markedet! Det 
kvalifiserer oss til å delta i flere 
anbudskonkurranser, samtidig som det 
viser at vi som selskap tar vår del 
av miljøansvaret.

Birthe Nordseth – HR-direktør



Løvaas Maskin AS
Måtte ta grep for bedre rutiner og arbeidsmiljø

– Ved å investere i dette har vi 
i dag en bedre arbeidsplass,  

og vi har redusert vår 
miljøbelastning betydelig!

Arild Sundal – kvalitet og sikkerhetsleder



HTL Elektro Averøy
Sparer 30 000 kroner årlig på bruk av el-bil

– Vi ser frem til fortsettelsen 
som Miljøfyrtårn, og tror 
det er helt avgjørende 
for en grønn og 
bærekraftig business.

Kristoffer Andresen – teknisk ansvarlig



OBAS entreprenør
Har oppnådd 99,25 % sorteringsgrad på byggeplass

– Alle de hyggelige folkene 
som jobber her bidrar jevnt og 

trutt til å skape et bedre 
arbeidsmiljø. Som Miljøfyrtårn 

er vi blitt mye grønnere 
enn før!

Wenche Magnussen – kontorleder



Rasmussen og Skjelbred
Har endelig fått gode rutiner for avfallshåndtering

– Sertifiseringsprosessen har fått 
oss til å tenke mer på helheten og 

hvordan vi organiserer 
byggeplassen på. Vi har blitt bedre 

til å jobbe i samme retning.

Kai R. Skjelbred – byggmester



Byggherre Prosjekterende Byggefase Drift

- Felleskriterier
- Arkitekter og 
rådgivende 
ingeniører -
prosjekterende

- Felles kriterier
- Byggeier 
- Byggentrepenør
- Malermester
- Elektroentrepenør
- Ventilasjonsentrepenør
- Maskinenttrepenør
- Rørlegger
- Murmester

- Felles kriterier 
- Arkitekter og 
rådgivende 
ingeniører -
prosjekterende

- Felles kriterier
- Byggeier

Bygg- og anlegg



Sertifiseringer i byggenæringen

Miljøfyrtårn BREEAM Svanemerket
Helhetlig sertifisering og 
miljøledelse, som inkluderer 
både driften av bygget der 
virksomheten holder til – og
aktiviteten som pågår i 
virksomheten.

BREEAM NOR: 
miljøklassifisering av 
byggeprosjekter.
BRREAM IN-USE: 
miljøklassifisering av driften av 
bygget. 

Produktmerke der bygget 
vurderes ut fra et 
livssyklusperspektiv, inkludert 
både byggeprosess og bruk. 
Har krav til eneboliger, 
rekkehus, leilighetsbygg og 
barnehager/skoler. 

Sikrer en miljøvennlig drift 
med gode rutiner og 
kontinuerlig forbedring innen 
arbeidsmiljø, 
avfallshåndtering, energibruk, 
innkjøp og transport.

Sikrer kvalitet i 
byggeprosjektet, og et 
miljøvennlig og bærekraftig 
bygg. 

Sikrer kvalitet på 
byggematerialer, kjemiske 
produkter og energiforbruk  
bygg, og kvalitetsstyring av 
byggeprosess.

Anerkjent av EU og Norske 
myndigheter iht. forordning 
1221/2009 – Artikkel 45. 

Egen internasjonal 
organisasjon. World Green 
Building Council 

Nordisk miljømerke


