
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
2014
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

Omsetning (frivillig å fylle ut) !

millioner kroner (eksklusiv mva.)

Forrige rapport: 13.00

Antall årsverk for rapporteringsåret !

(Gjennomsnitt for året)

Forrige rapport: 5.00

Kommentarer !

Arbeidsmiljø

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

Se statistikk (/EnvironmentalReport/Statistics/71998)

Sist lagret 14.03.2017 14:55:07

Systemindikatorer Arbeidsmiljø

Innkjøp Energi

Transport og anleggsmaskiner

Avfall og ombruk Klimaregnskap

Gjennomførte tiltak

Handlingsplan med mål

12.80

5.80

https://www.miljofyrtarn.no/korona/
https://rapportering.miljofyrtarn.no/Organizations/OrganizationInformation/5306
https://rapportering.miljofyrtarn.no/EnvironmentalReport/Statistics/71998


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 !

Innkjøp

2,00

2.00



Visste du at det offentlige og private gjør innkjøp for flere hundre milliarder
kroner årlig? Klare miljøkrav og- kriterium resulterer i kjøp av varer og
tjenester som belaster miljøet mindre; mindre ressursbruk, mindre
energibruk, mindre avfall og mindre bruk av helse- og miljøskadelige
kjemikalier.

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

6.00

Forrige rapport: 5.00

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

!
5.00

Forrige rapport: 5.00

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

  Ja  Nei

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

Kg Forrige rapport: 720.00

Kommentarer !

Det produseres mindre brosjyremateriell.

Energi

550.00



Visste du at bygningsmassen står for omtrent 40 prosent av Norges totale
energibruk? Potensialet for å redusere energibruk og utslipp av
klimagasser innenfor bygg er stort, og det lønner seg å investere i
energieffektiviseringstiltak.

Energibruk 79553  kWh

Fjernvarme !

kWh

Elektrisitet !

kWh

Oppvarmet areal i kvadratmeter !

210

Forrige rapport: 210.00

 Energibruk pr kvadratmeter$

378.82 kWh

Kommentarer !

Bygget varmes opp ved fjernvarme produsert av avfall fra skogbruket. Vi 
betaler en prosentandel av forbruket i hele bygget.

Transport og anleggsmaskiner

Visste du at utslipp av klimagasser fra transport har økt med 30 prosent
de siste ti årene, og utgjør nå 32 prosent av de samlede
klimagassutslippene i Norge. Veitrafikken er den største utslippskilden.
Overgang til mer miljøvennlige transportmåter, tekniske tiltak og tiltak for å
redusere transportbehovet kan bidra til å redusere utslippene. Trenger du
hjelp til utregning av drivstofforbruk eller kjørte km? Trykk her for
drivstoffkalkulator til hjelp i utregning:
https://rapportering.miljofyrtarn.no/Help/Download/150789
(https://rapportering.miljofyrtarn.no/Help/Download/150789)

42285.00

37268.00

https://rapportering.miljofyrtarn.no/Help/Download/150789


Sum drivstofforbruk 681  liter

Diesel

liter

Bensin

liter

Antall kjørte kilometer !

8338

Forrige rapport: 11544.00

 Drivstofforbruk pr mil$

0.82 liter

Bruker dere elbil i tjeneste?
  Ja  Nei

606.00

75.00



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

Kommentarer !

På grunn av store avstander gjennomføres webmøter der det er praktisk 
mulig.

Avfall og ombruk

Visste du at avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet?
Dette henger sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i
samme tempo som i dag, vil vi doble avfallsmengden nok en gang innen
2030. For å skaffe materialer til å lage alle produktene som ender som
avfall, bruker vi stadig mer naturressurser.

Kildesortert avfall 907

1.00

1.00

0.00



Papp og papir (løst i beholder)

750.00  kilo
 liter

Matavfall

52.00  kilo
 liter

Emballasjeplast og annen mykplast

55.00  kilo
 liter

Glass og metall

10.00  kilo
 liter

EE- avfall

40.00 kilo

Antall årsverk

5.80

 Kildesortert avfall fordelt på antall årsverk$

156.38

Restavfall 120



Total mengde avfall er: 1027  kg
88  % er kildesortert

Restavfall (uten emballasjeplast)

120.00  kilo
 liter

Antall årsverk

5.80

 Restavfall fordelt per årsverk$

20.69

Kommentarer !

Klimaregnskap

Visste du at klima- og miljørapporten inneholder en innebygd
klimakalkulator? Ved å fylle ut feltene under temaene energi, transport og
restavfall i klima- og miljørapporten, kan du hente ut en oversikt over din
virksomhets CO2 utslipp. Klimaregnskapet kan du se på deres side i
portalen når du har levert klima- og miljørapporten.

Gjennomførte tiltak



Arbeidsmiljø

Arbeidsplassene vurdert og tiltak gjennomført. God oppfølging av 
renhold og ventilasjonsanlegg. Kontrollert ved målinger. 

Innkjøp og materialbruk

Miljømerket kopipapir, instruks om mest mulig lesing av dokumenter på 
skjer. Miljømerket maskinvare prioriteres.

Avfall

Avfallsorteringen fungerer meget bra. Våre leverandører følges opp med 
pålegg om minst mulig emballasje.

Energi

Bedriften har en prosentandel av totalt energiforbruk i  bygget og har 
ikke 100 % kontroll av forbruk. Forbruk avhengig av utetemperatur  i et 
relativt barskt klima.

Transport

Samkjøring og samordnet brosjyredistribusjon fungerer godt

Utslipp til luft og vann

Utslipp til vann kun gjennom kommunens renseanlegg.

Annet

Handlingsplan med mål



Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet !

Arbeidsmiljø: Mål, sykefravær

%

Arbeidsmiljø: Tiltak

Sponsing av ski og treningskort. Årlig gjennomgang av arbeidsplassene.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)

produkter

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører

leverandører

Innkjøp og materialbruk: Tiltak

Bevisst velge miljømerkede produkter.

Energi: Mål

kWh per kvadratmeter

Energi: Tiltak

Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)

liter

Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil !

liter pr.mil

Transport: Tiltak

2.00

8.00

8.00

380.00

1000.00



Samkjøring benyttes i størst mulig grad.

Avfall: Mål, Restavfall

kg

Avfall: Mål, Kildesortering

%

Avfall: Tiltak

Minske antallet kilo ved å tilpasse papirbrosjyrer etter forbruk.

Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak

Ingen skadelige utslipp

Annet

130.00

90.00


