
I forbindelse med den ekstraordinære situasjonen
knyttet til koronautbruddet, har vi samlet svar på ofte

stilte spørsmål på vår hjemmeside:
https://www.miljofyrtarn.no/korona/

(https://www.miljofyrtarn.no/korona/)

Årlig klima- og miljørapport for
2012
Destinasjon Trysil SA

Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra
til bedre styring på miljøarbeidet deres. Den viser virksomhetens
miljøbelastning og hvilke miljømål dere har oppnådd. Prestasjonene vises
grafisk og gir en god oversikt til ledelse, ansatte og omverden.

En viktig del av miljøarbeidet er å inspirere omgivelsene ved å
synliggjøre mål, tiltak og resultater på miljøfeltet. Derfor skal alle
Miljøfyrtårnvirksomheter offentliggjøre sin klima- og miljørapport for
omverdenen (KriterieID 7). Dette inkluderer feltene handlingsplan og
gjennomførte tiltak. Det er derfor viktig at sensitive opplysninger ikke
legges inn i rapporten. Lykke til med rapporteringen!

For hver indikator vil du få opp hjelpetekst når du klikker på ikonet !

Systemindikatorer

Finn frem i rapporten
Tilbake til virksomheten (/Organizations/OrganizationInformation/5306)

Se statistikk (/EnvironmentalReport/Statistics/61351)

Sist lagret 27.05.2013 10:25:07

Systemindikatorer Arbeidsmiljø

Innkjøp Energi

Transport og anleggsmaskiner

Avfall og ombruk Gjennomførte tiltak

Handlingsplan med mål

https://www.miljofyrtarn.no/korona/
https://rapportering.miljofyrtarn.no/Organizations/OrganizationInformation/5306
https://rapportering.miljofyrtarn.no/EnvironmentalReport/Statistics/61351


Ønsker du at miljørapporten skal være tilgjengelig for andre
Miljøfyrtårn-virksomheter

  nei  ja

Omsetning (frivillig å fylle ut) !

millioner kroner (eksklusiv mva.)

Forrige rapport: 11.00

Antall årsverk for rapporteringsåret !

(Gjennomsnitt for året)

Forrige rapport: 7.00

Kommentarer !

8 ansatte hvorav 3 på deltid

Arbeidsmiljø

11.00

7.00



Sykefravær i prosent
Her kan du legge inn din virksomhets sykefravær og se det opp i
mot målet dere satte dere i handlingsplanen i fjor.
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Kommentarer !

Ingen jobbrelaterte sykemeldinger

Innkjøp

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut) !

5.00

Forrige rapport: 5.00

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som
Miljøfyrtårn, ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.

2,00

1.50



!
5.00

Forrige rapport: 5.00

Antall økologiske varer til egen drift (Debio/Ø-merket, EUs
økologimerke, KRAV). (frivillig å fylle ut)

0.00

Forrige rapport: 0.00

Dersom punktene ovenfor ikke passer for din virksomhet kan du fylle ut %
andel av innkjøpsvolum

Ønsker dere å registrere deres miljøvennlige innkjøp i
prosentandel? (frivillig å fylle ut)

  Ja  Nei

Har dere produkter for videresalg til markedet?
  Ja  Nei

Antall miljømerkede produkter for videresalg til
markedet

!
2.00

Totale mengder årlig forbrukt papir (frivillig å fylle ut) !

Kg Forrige rapport: 950.00

Kommentarer !



Energi

Energibruk 91070  kWh

Elektrisitet !

kWh

Olje !

0.00  kWh
 liter

Gass (oppvarming) !

0.00  kWh
 kg

Fjernvarme !

kWh

Bioenergi basert på pellets eller flis !

kWh

Oppvarmet areal i kvadratmeter !

210

Forrige rapport: 300.00

 Energibruk pr kvadratmeter$

433.67 kWh

Oppvarmet areal !

kvadratmeter Forrige rapport: 300.00

Hvilken energikarakter har bygget ditt? !
        Ingen  B  C  D  E  F  G  A

Kommentarer !

DT leier at areal på 210 m2 av et bygg på ca 1200 m2. Huseier er i 

41424.00

49646.00

0.00

210.00



prosess med å få huset energimerket 

Transport og anleggsmaskiner

Totalt forbruk drivstoff !

1329.00  liter
 n.a.

Totalt forbruk drivstoff

615.00  liter
 n.a.

Antall kjørte kilometer !

kilometer Forrige rapport:
25575.00

Har dere brukt fly som transportmiddel?
  Ja  Nei

Antall flyreiser i Norden !

(tur/retur)

Antall flyreiser i resten av Europa

(tur/retur)

Antall flyreiser i resten av verden

(tur/retur)

CO2-utslipp fra flyreiser !

tonn CO2

25575.00



Har dere gjennomført video- og/eller webmøter?
  Ja  Nei

Antall gjennomførte video- og/eller webmøter !

5.00

Kommentarer !

Bedriften eier ikke egne biler. Angitt opplysninger gjeldet kun bruk av 
privatbil i jobb.

Avfall og ombruk

Kildesortert avfall 4001

Papp og papir (løst i kontainer / stativ) !

65.00  kilo
 liter

Papp og papir (løst i beholder)

208.00  kilo
 liter

Papp og papir (komprimert)

3500.00  kilo
 liter

Matavfall

156.00  kilo
 liter

Emballasjeplast og annen mykplast

27.00  kilo
 liter



Organisk avfall (hageavfall o.l.)

0.00  kilo
 liter

Glass og metall

10.00  kilo
 liter

Fett fra fettutskiller (frivillig)

0.00  kilo
 liter

Trevirke

0.00  kilo
 liter

Annet plastavfall (kanner, paller, fat, osv)

0.00 kilo

EE- avfall

35.00 kilo

Annet (Kommentér)

kilo

Farlig avfall (fast og flytende)

0.00 kilo

Antall årsverk

7.00

 Kildesortert avfall fordelt på antall årsverk$

571.57

Restavfall 156



Total mengde avfall er: 4157  kg
96  % er kildesortert

Restavfall (med emballasjeplast) !

156.00  kilo
 liter

Restavfall (uten emballasjeplast)

0.00  kilo
 liter

Restavfall (komprimert)

0.00  kilo
 liter

Antall årsverk

7.00

 Restavfall fordelt per årsverk$

22.29

Kommentarer !

Den forholdsvis store mengden komprimert papiravfall er overskudd av 
brosjyrer og magasiner. Et klart miljømål må være å i størst mulig grad 
produsere riktig mengde informasjon til gjester på papir.

Gjennomførte tiltak



Arbeidsmiljø

Arbeidsplass vurdering, med påfølgende tiltak. Bedre renhold, avtale 
med miljøregistrert renholdsfirma. Kjøleanlegg montert.

Innkjøp og materialbruk

Miljømerket kopipapir, innstruks om mest mulig lesing av dokumenter på 
skjerm. Printer/kopimaskin innstillt på tosidig svart/hvite kopier. Det 
kjøpes kun inn miljømerkete datamskiner/printere etc.

Avfall

Avfallssortering innført. Anmodning til våre leverandører om å levere 
med minst mulig embalasje.

Energi

Bedriften har en prosentandel av energiforbruket i huset. Huseier har 
etterisolert en del av loft og er i prosess for å isolere hele loftet. Dette vil 
redusert energiforbruket totalt og vår andel vil bli redusert. Nattsenking 
av temperatur og varmegjennvinning finnes i ventilasjonssystemet. 
Geografisk beliggenhet har stor innvirkning på energi forbruk. Trysil - 

Transport

Instruks om mest mulig samkjøring og rasjonell utkjøring til 
distribusjonspunktene av brosjyrer

Utslipp til luft og vann

Utslipp til vann kun via kommunens renseanlegg.

Annet

Handlingsplan med mål



Generell informasjon

Arbeidsmiljø: Mål, sykefravær

%

Arbeidsmiljø: Tiltak

Årlig gjennomgang av arbeidsplasser, stimulere til økt fysisk aktivitet 
ved sponset treningskort og skikort. Legge større vekt på trivselsfaktor 
på arbeidsplassen. Felles matpauser, sos arr minst to ganger pr år

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)

produkter

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører

leverandører

Innkjøp og materialbruk: Tiltak

Bevisst velge miljømerkete produkter

Energi: Mål

kWh per kvadratmeter

Energi: Tiltak

Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)

liter

Transport: Tiltak

Ytterligere redusere tjenestereiser ved mer bruk av nettmøter.

Avfall: Mål, Restavfall

2.00

8.00

8.00

400.00

1100.00



kg

Avfall: Mål, Kildesortering

%

Avfall: Tiltak

Redusere overbestilling av magasiner og brosjyrer som resulterer i en 
betydlig reduksjon i sortert avfallsmengde

Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak

Velge miljømerkete produkter, vaskemidler etc.

Annet

150.00

95.00


