
Sandnes kommune: Klimaregnskap og 
forbedringsområder

Pr. 15.06.2021



Miljøfyrtårn: Sandnes kommune 
totalt

Miljøfyrtårn er delt inn i Bransjer(kriteriesett) f.eks. barnehager, 
sykehjem, grunnskoler, omsorgsboliger, idrettsanlegg, anleggsgartner, 

bilpleie



Miljøfyrtårn

▪ Hva må gjøres?

▪ Klimaregnskap(årlig)

▪ Årlig klima og 
Miljørapport

▪ Miljøkartlegging –
hovedgrunnlaget for å 
bli sertifisert

Leietak
er/Bygg

eier

Fagkriteriet

Felles 
kriterie

▪ Hva ønsker en å oppnå?: Lenke: 
https://vimeo.com/387386894

▪ Utfylling av Miljørapport: lenke: 
Hjelp i jobben – Miljøfyrtårn 
(sharepoint.com)

▪ Lenke ideer er til tiltak: Miljøtips

▪ Består Miljøfyrtårn av?

▪ System kriterier

▪ Arbeidsmiljø

▪ Innkjøp

▪ Energi

▪ Transport

▪ Avfall og ombruk

▪ Estetikk

https://vimeo.com/387386894
https://sandneskommune.sharepoint.com/sites/hjelp-i-jobben/SitePages/Home-Miljofyrtarn.aspx
https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/


2019 2020

Leverte klimarapporter 138 174
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AT VIRKSOMHETEN OPPFYLLER 
KONKRETE OG RELEVANTE 

KRAV.  KRAVENE ER DELT I TO; 
STRAKSTILTAK (SKAL-KRAV),  

ANBEFALTE KRAV (BØR- KRAV)

CA. 75 % AV KRAVENE ER 
LOVPÅLAGTE. 

KRAVENE (KRITERIESETTENE) ER 
TILPASSET BRANSJE OG 

UTFORDRINGER. 

BYGGER PÅ HMS-SYSTEMET (IK) I 
VIRKSOMHETEN.

Hva betyr Miljøfyrtårn sertifisering?



Miljøfyrtårn: Totalt oversikt CO2
Klimaregnskapet består av scope. 

• Scope 1 består av biofyringsolje, olje, gass, bioenergi basert på pellets, bensin, 
biodiesel(B100), Biodiesel(B30), og diesel. 

• Scope 2; Energi
• Scope 3; Restavfall og flyreiser.

Endringene innenfor områdene i tonn CO2:
• Avfall og ombruk: 13,97
• Transport og anleggsmaskiner: 954,52
• Flyreiser: -1212,82
• Energi:-1162,64

Endringene er som følger i tonn CO2;
• Scope 1: 153,77
• Scope 2: -361,91
• Scope 3: -1212,85
• Totalt: -1420,99

år 2019 år 2020 Endring

Avfall og ombruk 533,26 547,23 13,97

Transport og anleggsmaskiner 359 1313,52 954,52

Flyreiser 1266,89 40,07 -1 226,82

Energi 5707,47 4544,83 -1162,64
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Klimaregnskap Sandnes kommune utvikling

2019 2020 Endring

scope 1 i tonn CO2 1458,34 1612,11 153,77

scope 2 i tonn CO2 4608,14 4246,23 -361,91

scope 3 i tonn CO2 1800,15 587,3 -1212,85
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Sandnes kommunr klimaregnskap utvikling



Miljøfyrtårn Sandnes kommune : utvikling klimaregnskap

• Helse og velferd har størst numerisk nedgang i tonn CO 
2 utslipp.

• Byutvikling har økning da en i da en har fått med utslipp 
fra lastebiler( godt hjulpet av SSB)

• Rådhuset har nedgang da  konsekvensen av endring i 
organisering av AMU er tatt noe som gjør at reiser og 
bilbruk er flyttet til tjenesteområdene de ansatte 
tilhører.

2019 2020 Endring

Landet 113,7 49,5 -64,2

Rogaland 111,9 35,2 -76,7

Sandnes 51,4 5,3 -46,1
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Organisasj
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Rådhus Sum

2019 2867,25 2742,59 928,13 237,83 670,77 119,04 0 0 301,01 7866,62

2020 1806,42 2079,98 614,8 286,35 1443,04 48,94 1,22 2,08 162,49 6445,32

Endring -1060,83 -662,61 -313,33 48,52 772,27 -70,1 1,22 2,08 -138,52 -1421,3
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Klimaregnskap utvikling tjenesteområder



Gjennomførte tiltak

▪ :Samfunnsansvar

▪ Kommunen har dokumentert sitt samfunnsansvar for egne virksomheter i 

kommuneplanen og styrket det videre i ny Miljøplanen for Sandnes kommune. Mål satt for 

CO2 reduksjon 

▪ Nye etiske regler for medarbeidere og etiske retningslinjer for folkevalgte.

▪ Ny strategi for Strategi for ledelse og medarbeiderskap

▪ Systemkriterier. 

▪ Systemer for å melde og rette opp avvik. Systemet brukes aktivt i avvikshåndtering, men kan også 

tas mer systematisk i bruk ift ROS analyser og vernerunder. 

▪ Oversikt over alle sentrale roller innen HMS og Miljøfyrtårn, og disse dokumentene utarbeides 

fortløpende i sertifiseringsarbeidet. 

▪ Aktivitetsplan over hovedaktiviteter innen HMS og Miljøfyrtårn er laget i de fleste enhetene. 

▪ Oppdaterte risikovurderinger som omfatter indre og ytre miljø med handlingsplan, må oppdateres 

på de fleste enhetene. 

▪ IInformasjon om Miljøfyrtårn arbeidet- på internett (Miljøfyrtårn- Sandnes kommune sine egne 

virksomheter og Sertifisering virksomheter i Sandnes kommune) og intranett. For ansatte som 

arbeider med sertifisering er eget team i teams laget for arbeidet.

Totalt 2016 Totalt 2017 Totalt 2018 Totalt 2019 Totalt 2020

Avvik 5918 8246 9320 10619 10210
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https://sandneskommune.sharepoint.com/:w:/r/sites/Etikkogvarsling/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b1BB0951D-8B18-4915-A75D-8568C7CDF8E7%7d&file=Medarbeidere%20endelig.docx&wdLOR=c542BCAF6-EC30-4B6B-B50A-D5104C77E147&action=default&mobileredirect=true
https://sandneskommune.sharepoint.com/:w:/r/sites/Etikkogvarsling/_layouts/15/Doc.aspx?sourcedoc=%7b375FFC09-C5CC-437D-AAD1-646C0CB03715%7d&file=Folkevalgte%20%20endelig.docx&wdLOR=c8EA2BAE0-778D-4FC2-BF39-7501A6854346&action=default&mobileredirect=true
https://www.sandnes.kommune.no/politikk-og-administrasjon/Jobb-i-Sandnes-kommune/strategi-for-ledelse-og-medarbeiderskap-2020-2024/
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/Miljoledelsessystem/
https://www.sandnes.kommune.no/teknisk-og-eiendom/Miljoledelsessystem/sertifisering-virksiomheter-i-sandnes-kommune/
https://sandneskommune.sharepoint.com/sites/hjelp-i-jobben/SitePages/Home-Miljofyrtarn.aspx


Gjennomførte tiltak
▪ Arbeidsmiljø

▪ Ny bedriftshelsetjeneste, 

▪ Ny organisering AMU rådhuset, 

▪ Generelle arbeidsmiljøundersøkelser, 

▪ Fokus på langsiktig skadeforebyggende arbeid og sikre tett oppfølging og arbeidstilpasning. 

▪ Legger også til rette for fysisk aktivitet/trening i og utenom arbeidstiden (f.eks. bedriftsidrettslag og fri svømming)

▪ Avfall

▪ Kildesortering av avfall gjennomføres og avfall statistikk fås på de fleste kommunale bygg/virksomheter som kommunen eier. 

▪ Kildesortering på bygg som kommunen ikke  eier gjøres, men avfall statistikk ikke fullstendig

▪ Energi

▪ Ny miljøplan viser energiattest over eide bygg kommunen har. 

▪ Leide bygg har en ikke tilsvarende oversikt over hvilke som har energiattest. 

▪ Sandnes eiendom har driftssystemer for effektiv energibruk, og kontroller at det fungerer optimalt opp mot alt av energikrevende utstyr og brukerbehov.

▪ Energiforbruk på bygg kommunen leier har en ikke fullstendig oversikt over energiforbruk

▪ Transport 

▪ Tilbyr de ansatte hjemjobbhjembillett. 

▪ Vi erstatter kommunale kjøretøy og maskiner med nullutslipps versjoner så langt det er mulig. 

▪ Vi lager oversikt over den kommunale kjøretøy og maskinpark årlig. 

▪ Det gjennomføres skrittellerkonkurranser, "sykle til jobben"-aksjon og liknende

▪ Innkjøp

▪ Årlig oversikt over vesentlige leverandører med Milljøledelsessystem lages . 

▪ Midlertidig strategi for kortreist og økologisk mat er laget.

▪ Tosidig og i sort/hvitt som standard, og sett opp individuell aktivering av printer med kode eller kort før utskrift. E-poster og sakspapirer leses på skjerm, og dokumenter håndteres mest mulig 
elektronisk.



Forbedringsområder
▪ Samfunnsansvar-

▪ For egne virksomheter har en ikke tall tilbake til 2009. Vanskelig da å vise oppnåelsen på 40%  reduksjon i CO2 utslipp.

• Bør etablere mål pr. tjenesteområde eller pr. bransjekriteriesett

▪ Systemkriterier. 

▪ Varierende bruk  av avvikssystem

▪ Varierende bruk av risiko og sårbarhetsvurderinger

▪ Arbeidsmiljø; 

▪ Bedre dokumentasjon av vernerunder, etablert dialog om arbeidsmiljøet , Ledelsens gjennomgang, risikovurdering farlige stoffer 

med handlingsplan, substitusjonsvurdering stoffer



Forbedringsområder
▪ Avfall:

▪ Manglende struktur på krav til avfall statistikk(har 3 selskaper på eide bygg)

▪ Manglende oversikt på leide bygg. Vanskelig å få inn avfall statistikk fra byggeier

▪ Energi

▪ På eide bygg arbeider eiendom med å få inn  alle kommunale bygg på Forsand

▪ På leide bygg er det vanskelig å få inn tall fra byggeier

▪ Transport 

▪ Mangler grønn reisepolitikk for å redusere reise og transport

▪ Mangler adm system for biler og mekanisk utstyr som går på strøm eller annet drivstoff. Dette for mer effektiv drift og rapportering 
på bil og maskinpark

▪ Innkjøp

▪ Mangler system eller tilpasning av eksisterende systemer for å få oversikt over vesentlige leverandører med 
Milljøledelsessystem(EMAS; ISO14000, Miljøfyrtårn)

▪ Mangler system eller videreutvikling av system som viser oversikt over 3 parts miljømerkede produkter, lenke: Forbrukerrådets 
merkeoversikt - Forbrukerrådet : Forbrukerrådet (forbrukerradet.no)

https://www.forbrukerradet.no/merkeoversikten/


Vedlegg 1: 
tjeneste 
områder



Miljøfyrtårn: Hovedkontor

Miljøfyrtårn delt inn i Bransjer(kriteriesett) f.eks. felleskriterier

Forslag tiltak i HMS- og andre handlingsplaner: Miljøtips
Lese innhold kriteriesett: Sertifiseringskriterier

https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/
https://www.miljofyrtarn.no/sok-sertifiseringskriterier/


Sandnes rådhus(hovedkontor)

▪ Følgende endringer i 2020:

▪ Alle enheter som er på rådhuset er lagt 
til det tjenesteområdet som de tilhører, 
jfr. Endringene gjennomført med 
struktur AMU

▪ Det er da avfall , energi som ligger igjen 
på rådhuset

▪ Følgende bygg skal være med:

▪ Rådhuset

▪ Administrasjonsbygg på Forsand( 
mangler tall)

▪ Elvegaten 25

▪ IT sin avfall statistikk



Miljøfyrtårn: oppvekst barn og 
unger

Miljøfyrtårn delt inn i Bransjer(kriteriesett) f.eks. barnehager, 
helsestasjoner og felleskriterier



Oppvekst barn og unge  2020

Avfall og ombruk
Transport og

anleggsmaskiner
Flyreiser Energi

år 2019 150,23 5,4 6,6 765,9

år 2020 95,48 19,52 14,32 485,48

Endring -54,75 14,12 7,72 -280,42

-400

-200

0

200

400

600

800

1000

to
n

n
 C

O
2

Klimaregnskap utvikling
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scope 1 i tonn CO2

scope 2 i tonn CO2

scope 3 i tonn CO2

tonn CO2

scope 1 i tonn CO2 scope 2 i tonn CO2 scope 3 i tonn CO2

Endring -5,73 -260,57 -46,71

2020 30,78 474,22 109,62

2019 36,51 734,79 156,33

Klimaregnskap utvikling

Viktigste tiltak:
• Registrering hos Mattilsynet
• Godkjenning av Miljørettet Helsevern
• Energiattest
• ROS analyse
• Årsplan barnehage
• Matsvinn
• HMS kalender
• Avfall statistikk
• Oversikt transport
• Oversikt kjøpte varer
• HMS plan med tiltak Miljø og HMS



Miljøfyrtårn: Helse og velferd
Miljøfyrtårn delt inn i Bransjer(kriteriesett) f.eks. sykehjem, 

hjemmetjenester, omsorgsboliger, 
legekontorer/legevakt/Helsestasjoner

Forslag tiltak i HMS- og andre handlingsplaner: Miljøtips
Lese innhold kriteriesett: Sertifiseringskriterier

https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/
https://www.miljofyrtarn.no/sok-sertifiseringskriterier/


Helse og velferd 2020

Avfall og ombruk
Transport og

anleggsmaskiner
Flyreiser Energi

år 2019 148,24 189,15 1086,76 1442,46

år 2020 208,24 270,91 6,48 1320,98

Endring 60 81,76 -1080,28 -121,48
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Klimaregnskap utvikling

Viktigste tiltak:
• Energiattest
• HMS plan med tiltak Miljø og HMS
• Kvalitetskalender
• ROS analyse med handlingsplan
• Rutiner for å ivareta ansattes sikkerhet
• Ergonomi og fokus på tunge løft
• Behandling av medisinsk og smittefarlig avfall
• Vurdere å etablere uteområder som engasjerer og aktiviserer beboerne
• Arbeidsplasskartlegging i hjemmet til brukeren skal gjøres før tjenesten 

iverksettes(hjemmesykepleie)
• Dispensere for håndhygieneprodukter (såpe og desinfeksjonsmiddel) er 

tilgjengelig alle steder hvor personalet og besøkende har behov for å vaske 
hendene, 

• Avfall statistikk
• Registrering av kantiner og mottakskjøkken hos Mattilsynet
• Matsvinn
• Oversikt transport og flyreiser
• Oversikt kjøpte varer
• Godkjent bedriftshelsetjeneste
• Oppdatert stoffkartotek for farlige kjemikalier og biologiske materialer 

som benyttes i virksomheten
• Ansatte skal tilbys opplæring i miljøvennlig, økonomisk og defensiv kjøring 
• De ansatte skal få tilbud om profesjonell traumebehandling etter særlig 

belastende hendelser
• Legekontoret/legevakten/helsestasjonen skal ha passende verneutstyr og 

akuttbehandlingsutstyr
• Kjemikalier og medisiner som gir minst mulig ulempe for de ansatte skal 

benyttes. 



Miljøfyrtårn: Oppvekst skole
Miljøfyrtårn delt inn i Bransjer(kriteriesett) - Grunnskole og SFO

Forslag tiltak i HMS- og andre handlingsplaner: Miljøtips
Lese innhold kriteriesett: Sertifiseringskriterier

https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/
https://www.miljofyrtarn.no/sok-sertifiseringskriterier/


Oppvekst skole 2020

Avfall og ombruk
Transport og

anleggsmaskiner
Flyreiser Energi

år 2019 195,49 2,16 47,77 2497,18

år 2020 192,07 0 8,93 1878,95

Endring -3,42 -2,16 -38,84 -618,23
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klimaregnskap utvikling

Viktigste tiltak:
• Registrering hos Mattilsynet
• Godkjenning av Miljørettet Helsevern
• Energiattest
• ROS analyse
• Bruke miljø som tema på aktivitetsdag eller fagdag
• System for sikker oppbevaring, håndtering og merking av kjemikalier (stoffer og stoffblandinger) som 

benyttes i undervisningen. 
• Førstehjelpskurs for å sikre at det til enhver tid er personell tilstede i virksomheten som har et oppdatert 

førstehjelpskurs. 
• Skolen skal jobbe for at elever kommer seg mest mulig miljøvennlig til og fra skolen. 
• Redusere matsvinn og gjennomføre fast årlig måling
• HMS kalender
• Avfall statistikk
• Oversikt transport
• Oversikt kjøpte varer
• HMS plan med tiltak Miljø og HMS

år 2019 år 2020 Endring

scope 1 i tonn CO2 790,89 251,75 -539,14

scope 2 i tonn CO2 1708,44 1627,2 -81,24

scope 3 i tonn CO2 243,26 201,03 -42,23
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Utvikling klimaregnskap 



Miljøfyrtårn: Byutvikling og 
teknisk

Miljøfyrtårn delt inn i Bransjer(kriteriesett) ; idrettsanlegg, badeanlegg 
og bassengbad, anleggsgartner, renholds bedrift, byggentreprenør, 

rørlegger, anleggsgartner



Byutvikling og teknisk 2020

år 2019 år 2020 Endring

scope 1 i tonn CO2 160,09 1048,95 888,86

scope 2 i tonn CO2 480,09 381,14 -98,95

scope 3 i tonn CO2 29,72 12,59 -17,13
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klimaregnskap utvikling

Avfall og
ombruk

Transport og
anleggsmaskine

r
Flyreiser Energi

år 2019 2,79 122,15 11 77,36

år 2020 0,65 1019,51 3,53 28,46

Endring -2,14 897,36 -7,47 -48,9
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Byutvikling og teknisk- viktigste tiltak
▪ Energiattest

▪ HMS plan med tiltak Miljø og HMS

▪ Kvalitetskalender

▪ ROS analyse med handlingsplan

▪ Avfall statistikk

▪ Oversikt transport

▪ Oversikt kjøpte varer

▪ Fast kontaktperson for henvendelser fra leietakerne

▪ Én gang i året skal det innhentes informasjon fra alle leietakere for å få tilbakemelding om forholdene i anlegget og for forslag til forbedringer

▪ Det skal foreligge en instruks eller et informasjons-skriv over de viktigste HMS rutinene for  anlegget

▪ Virksomheten skal ha et oppdatert stoffkartotek for farlige kjemikalier og biologiske materialer som benyttes i virksomheten.

▪ Alle kjemikalier/produkter skal være vurdert iht. substitusjonsplikten i produktkontrollovens § 3a.

▪ Virksomheten skal ikke bruke eller omsette produkter som inneholder helse- og miljøfarlige stoffer oppført på REACH sin liste over begrensninger (REACH vedlegg XVII). Stoffer som står på 
kandidatlisten i REACH (SVHC-Lista) eller Den norske prioritetslisten skal ikke brukes eller omsettes dersom det finnes mindre farlige alternativer

▪ Byggeiere og andre virksomheter som disponerer utearealer skal arbeide for bevaring og/eller positiv tilrettelegging for natur på eget område.

▪ Virksomheten skal ikke plante ut eller med hensikt spre eller flytte plantearter som er forbudte å omsette. 

▪ Idrettsanlegg med kunstgressbaner skal innføre rutiner og tiltak for å hindre og redusere utslipp av gummikuler/mikroplast i naturen.

▪ Det skal etableres retningslinjer overfor sponsorer slik at bannere og annet informasjons /sponsormateriell skal minimeres, kunne gjenbrukes og være minst mulig miljøbelastende.

▪ Driftsadministrasjonen skal ha rutiner for kontinuerlig opprydding , også for annet enn avfall (f.eks tagging, renhold av sanitæranlegg)



Byutvikling og teknisk- viktigste tiltak
▪ Tilstrekkelig med personlig verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være tilgjengelig 

▪ Ved all bruk av motorisert redskap skal det være gitt opplæring slik FOR 2011 12 06 1357, forskrift om utførelse av arbeid, krever

▪ Vannforbruket skal måles månedlig eller oftere. Det skal også beskrives hvilke tiltak som gjøres for å redusere forbruket

▪ Virksomheten skal benytte prinsippene for integrert plantevern (IPV) til å utarbeide en plan for å kontinuerlig redusere forbruket av kjemiske plantevernmidler. 

▪ Gjødsling av plener og andre grøntarealer skal skje i henhold til en gjødselplan/vedlikeholdsplan som utarbeides basert på jordprøver og kunnskap om jordas næringsinnhold.

▪ Virksomheten skal gjennomføre tiltak for å tilrettelegge for økt biologisk mangfold i egne parker og/eller i prosjekter

▪ Virksomheten skal ha rutiner for å sikre at det gjennomføres forebyggende tiltak for å unngå spredning av arter regulert i forskrift om fremmede organismer ved flytting, lagring og deponering av 
jordmasser. 

▪ Virksomheten skal ikke plante ut eller med hensikt spre eller flytte plantearter som er forbudte å omsette

▪ Når klor brukes som desinfeksjonsmiddel, skal det med jevne mellomrom tas prøver av fritt og bundet klor. Det skal rapporteres på forbruk (liter) av desinfeksjonsmiddel inkludert 
bassengkjemikalier som klor og syrer.

▪ Ved ethvert bassengbad skal det være utstyr for måling av pH verdi

▪ Ved ethvert bassengbad skal det tas analyser av vannkvalitetsparametere med tilstrekkelig prøvetakingsfrekvens for å holde oversikt over bassengvannets kvalitet

▪ Håndtering og lagring av kjemikalier, spesielt syrer og klor, skal skje på en forsvarlig måte.

▪ Det skal vurderes å installere anlegg som kan gjenvinne overskuddsvarmen fra dusjvann samt overskuddsvarmen fra spylevann når man spyler med bassengvann. 

▪ Ved nyetablering eller rehabilitering av anlegg skal de mest miljøvennlige løsningene velges, basert på dagens teknologiske løsninger som finnes i markedet i dag

▪ . Alle dusjkanner, flasker og kanner som benyttes til oppbevaring av vaskekjemikalier skal være merket med permanent etikett. Dette gjelder både i konsentrert og utblandet form.

▪ Alle renholdere skal ha grunnopplæring i faget. I tillegg skal renholderen få opplæring i / informasjon om den enkelte virksomhet hvor renholdet skal utføres. 

▪ Antall renholdmidler skal begrenses så langt det er mulig og midlene skal være tilpasset oppgavene og lokalene der de brukes.

▪ Det skal i størst mulig grad brukes tredjeparts miljømerkede  kluter, mopper og andre renholdstekstiler. Kriteriet gjelder ved nyinnkjøp.



Miljøfyrtårn: Kultur og næring
Miljøfyrtårn delt inn i Bransjer(kriteriesett) f.eks. scenekunst, bibliotek, 

enkle serveringssteder

Forslag tiltak i HMS- og andre handlingsplaner: Miljøtips
Lese innhold kriteriesett: Sertifiseringskriterier

https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/
https://www.miljofyrtarn.no/sok-sertifiseringskriterier/


Kultur og næring 2020

Avfall og ombruk Flyreiser Energi

år 2019 7,88 11,93 218,03

år 2020 8,26 3,51 274,59

Endring 0,38 -8,42 56,56
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Klimaregnskap utvikling

Viktige tiltak:
• personlig verneutstyr av egnet type og god kvalitet skal være tilgjengelig
• skal ha utarbeidet en brannsikkerhets- og beredskapsplan som skal være kjent og 

tilgjengelig for medarbeiderne. 
• skal ha rutiner for måling og kontroll av de viktigste fysiske arbeidsmiljøfaktorene som 

for eksempel støy, vibrasjoner, støv, kjemikalier, gass og røyk. 
• skal minimere bruken av glykol- og mineraloljebasert scenerøyk 
• strobelys og/eller glykol- eller mineraloljebasert scenerøyk benyttes på en forestilling 

skal publikum varsles om dette i forkant av forestillingen.
• Arbeidsavtaler og forsikringer av innleid personell og midlertidig ansatte skal foreligge 

skriftlig.
• skal ikke praktiseres frislipp av ballonger, lykter, plastbasert konfetti og glitter, eller 

andre effektmaterialer som kan bidra til forsøpling.
• Innkjøp og bruk av materialer og utstyr, for eksempel byggematerialer, rekvisitter, 

kostymer, teatersminke og reklamemateriell, skal være minst mulig miljøbelastende. 
• Virksomheten skal arbeide kontinuerlig for å redusere egne klimagassutslipp fra 

transport
• Det skal være et system for kildesortering av avfallet i hele lokalet, og avfallsbeholderne 

skal merkes tydelig.
• Ved arrangementer som medfører støy på eller utover anbefalt varslingsgrense på 92 

dB skal godkjent hørselvern være lett tilgjengelig for publikum.
• Boksamlinger og himlinger skal rengjøres jevnlig for støv.
• Biblioteket skal aktivt bygge opp litteratur (bøker/tidsskrifter) om miljøspørsmål.
• Biblioteket skal aktivt bruke utstillingsmuligheter i hall/andre lokaler for å få fram 

miljøbudskap (kunnskap om natur og informasjon om miljøarbeid i kommunen), gjerne i 
samarbeid med lag og institusjoner, skoler eller andre aktører.

• Det  skal tilrettelegges for sykling (ansatte/publikum). Tilstrekkelig med sykkelstativ av 
god kvalitet, helst med overbygg slik at syklene holder seg tørre.

• Gamle bøker og tidsskrifter skal resirkuleres



Miljøfyrtårn: Organisasjon
Miljøfyrtårn delt inn i Bransjer(kriteriesett) f.eks. Felles kriterier

Forslag tiltak i HMS- og andre handlingsplaner: Miljøtips
Lese innhold kriteriesett: Sertifiseringskriterier

https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/
https://www.miljofyrtarn.no/sok-sertifiseringskriterier/


Organisasjon2020

▪ Godkjent bedriftshelsetjeneste

▪ Vernerunder

▪ Medarbeidersamtaler

▪ Ledelsens gjennomgang

▪ HMS plan med tiltak Miljø og HMS

▪ Kvalitetskalender

▪ ROS analyse med handlingsplan

▪ Oversikt transport

▪ Oversikt kjøpte varer



Miljøfyrtårn: Økonomi
Miljøfyrtårn delt inn i Bransjer(kriteriesett) f.eks. Felles kriterier

Forslag tiltak i HMS- og andre handlingsplaner: Miljøtips
Lese innhold kriteriesett: Sertifiseringskriterier

https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/
https://www.miljofyrtarn.no/sok-sertifiseringskriterier/


Økonomi 2020

Godkjent bedriftshelsetjeneste
Vernerunder
Medarbeidersamtaler
Ledelsens gjennomgang
HMS plan med tiltak Miljø og HMS
Kvalitetskalender
ROS analyse med handlingsplan
Oversikt transport
Oversikt kjøpte varer



Miljøfyrtårn: Foretak
Miljøfyrtårn delt inn i Bransjer(kriteriesett) f.eks. Felles kriterier, havner

Forslag tiltak i HMS- og andre handlingsplaner: Miljøtips
Lese innhold kriteriesett: Sertifiseringskriterier

https://www.miljofyrtarn.no/miljotips/
https://www.miljofyrtarn.no/sok-sertifiseringskriterier/


Foretak 2020



Vedlegg 2; 
Bransjeoversikt
Norge, Rogaland , Sandnes. 
Bransjer: barnehager, skoler, 
helsestasjoner, omsorgsboliger, 
sykehjem, hjemmetjenester, 
idrettsanlegg, badebasseng, 
scenekunst, anleggsgartner 



Barnehager

år 2019 år 2020 Endring

Norge 184,79 234 49,21

Rogaland 157,45 137,27 -20,18

Sandnes 153,81 135,5 -18,31
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Barnehager Gjennomsnittlig energiforbruk pr.m2 pr. 
virksomhet

år 2019 år 2020

Norge 141611,84 181203,65

Rogaland 147180,37 129224,97
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Barnehager: Gjennomsnittlig energiforbruk pr. 
virksomhet KWH

år 2019 år 2020

Norge 10,1 11,2

Rogaland 9 9,2

Sandnes 8,7 9,5
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Barnehager: Sykefravær i prosent, pr. virksomhet

år 2019 år 2020

Norge 18 21,74

Rogaland 20,5 17,35

Sandnes 20,73 17,72
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Barnehager: gjennomsnittlig CO2-utslipp per 
virksomhet



Grunnskole og SFO

år 2019 år 2020 Endring

Norge 157,14 117,47 -39,67

Rogaland 117,79 113,58 -4,21

Sandnes 115,93 110,82 -5,11
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Skole; gjennomsnittlig energiforbruk pr.m2 pr. 
virksomhet

år 2019 år 2020

Norge 962645 728745

Rogaland 600325 555662

Sandnes 592793 545292
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Skole: Gjennomsnittlig energiforbruk pr. 
virksomhet KWH

år 2019 år 2020

Norge 6,9 7,3

Rogaland 6,7 7,4

Sandnes 6,9 7,5
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Skole: Sykefravær i prosent, pr. virksomhet

år 2019 år 2020

Norge 284,13 105,86

Rogaland 88,12 68,63

Sandnes 85,71 64,99
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Skole: gjennomsnittlig CO2-utslipp per 
virksomhet



Sykehjem

år 2019 år 2020

Norge 1474133 1203560

Rogaland 1227273 1086960

Sandnes 1238522 1104562
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Sykehjem: Gjennomsnittlig energiforbruk pr. 
virksomhet KWH

år 2019 år 2020

Norge 9,6 10,8

Rogaland 9,6 9,8

Sandnes 10,1 10,5
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Sykehjem: Sykefravær i prosent, pr. virksomhet

år 2019 år 2020

Norge 214,97 159,44

Rogaland 169,91 137,17

Sandnes 157,26 131,62
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Sykehjem: gjennomsnittlig CO2-utslipp per 
virksomhet



omsorgsboliger

år 2019 år 2020 Endring

Norge 204,21 193,13 -11,08

Rogaland 178,79 183,68 4,89

Sandnes 226,03 164,94 -61,09
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Omsorgsboliger; gjennomsnittlig energiforbruk pr.m2 pr. 
virksomhet

år 2019 år 2020

Norge 9,6 10,4

Rogaland 9,5 9,3

Sandnes 9,7 9
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Omsorgsboliger: Sykefravær i prosent, pr. virksomhet

år 2019 år 2020

Norge 101,66 82,06

Rogaland 47

Sandnes 25,22
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Omsorgsboliger: gjennomsnittlig CO2-utslipp per 
virksomhet


