
Involvering av ansatte gir gode 
holdinger og fornøyde medarbeidere.. 

 

techno logy  
co n su l t i n g  

”Vi vil gjøre alt for å ivareta vårt 
miljøansvar i fremtiden. Vi vil også 
øve ytterligere press på våre 
samarbeidspartnere for at også de 
følger etter i våre ”fotspor”.  
- Vi vil på det sterkeste anbefale 
Erling som veileder for våre 
samarbeidspartnere!” 
 
- Monica Fjerdingen Iselvmo (daglig leder) 
og Torstein Fjerdingen Iselvmo 
(styreleder/prosjektleder) i MT Byggteknikk 
AS. 

 

 

 

 

Miljørådgiver 
www.balansepluss.no 

 

  
 

 

 

 

Erling Vebenstad er sertifisert miljøfyrtårnkonsulent 
frå Stiftelsen Miljøfyrtårn og frå miljømerket Svanen. 
Erling har sin aktivitet i Oslo og Akershus, i 
Trondheim og på Nordmøre. 

 
KONTAKT OSS: 
I økokommunen Tingvoll: 6628 Meisingset 
Oslo: Turbinveien 3, 0195 Oslo 
Tlf: 413 800 30 
e-post: p@balansepluss.no 

 
 

 

MILJØSERTIFISERING 

 



 

www.balansepluss.no 

Erling Vebenstad er rådgiver innen miljø og kvalitet, coach og terapeut 
MILJØFYRTÅRN –  SVANEMERKING –  ISO SERTIFISERING  -  SAMFUNNSANSVAR  
 

MILJØFYRTÅRN 
Miljøfyrtårn er egnet for små og mellomstore bedrifter og er den klart største 
ordningen i Norge, med over 4500 sertifiserte virksomheter over hele landet. 
 

Å være Miljøfyrtårn innebærer systematisk arbeid med miljøtiltak i hverdagen. 
Virksomhetene oppfyller krav og gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og 
godt arbeidsmiljø. Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike bransjer og sertifikatet 
tildeles etter en uavhengig vurdering.   
 

Sertifikatet er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp. 

MILJØMERKET SVANEN 
Svanen er et miljømerke for 
produkter. Miljømerket skal 
sammenfatte miljøinformasjon 
og å gjøre det enklere for 
forbrukerne å ta informerte valg. 
 

Jeg har mange års erfaring som rådgiver fra offentlige og private 
virksomheter innen hotell og reiseliv, bygg og anlegg,             
kjøpesenter, skoler og barnehager  
og kontorbedrifter. 

 

 

SAMFUNNSANSVAR/CSR* 
Samfunnsansvar handler om hvordan virksomhetene opptrer overfor sine interessenter 
og om hvordan verdiskaping skjer. Det vil si hvordan bedrifter produserer varer og 
tjenester på en lønnsom, anstendig og bærekraftig måte.   
ISO 26000 og Miljøfyrtårn er egnet for virksomheter som ønsker å dokumentere 
samfunnsansvar.  
* CSR – Corporate Social Responsibility 
 

ISO FOR MILJØ, KVALITET 
ISO benyttes av gjerne av større 
virksomheter innen miljø og 
kvalitet som har sine aktiviteter 
internasjonalt og innen olje og 
gassvirksomhet. 
 

HVORFOR BLI MILJØSERTIFISERT? 
- Involvering av ansatte gir gode holdninger, 

fornøyde medarbeidere og et godt arbeidsmiljø 
- God planlegging og ”riktig første gang” er 

ressursbesparende og gir best kvalitet 
- Fokus på forbruk og innkjøp gir reduserte 

kostnader og mindre avfall  
- Bli en foretrukket leverandør ved anbud og 

forespørsler  
- Gjennomføre risikovurderinger og 

skadeforbygging 
- Dokumentering av miljø- og samfunnsansvar  
- Økt konkurransekraft og bedre lønnsomhet  

- Enkel miljørapportering ved årsoppgjør 

 

 


