
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
2017
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:
17531.00

Antall årsverk for rapporteringsåret !

(Gjennomsnitt for året)

Forrige rapport: 6.00

Kommentarer !

Arbeidsmiljø

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

Se statistikk (/EnvironmentalReport/Statistics/109219)

Sist lagret 23.03.2018 13:18:29

Systemindikatorer Arbeidsmiljø

Innkjøp Energi

Transport og anleggsmaskiner

Avfall og ombruk Klimaregnskap

Gjennomførte tiltak

Handlingsplan med mål

6.00

https://www.miljofyrtarn.no/korona/
https://rapportering.miljofyrtarn.no/Organizations/OrganizationInformation/5306
https://rapportering.miljofyrtarn.no/EnvironmentalReport/Statistics/109219


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

1,00

2.50



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) !

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

Kommentarer !

Energi



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 80794  kWh

Fjernvarme !

kWh

Elektrisitet !

kWh

Oppvarmet areal i kvadratmeter !

210

Forrige rapport: 210.00

 Energibruk pr kvadratmeter$

384.73 kWh

Kommentarer !

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)

50858.00

29936.00

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


Sum drivstofforbruk 1359  liter

Bensin

liter

Diesel

liter

Antall kjørte kilometer !

21418

Forrige rapport: 9439.00

 Drivstofforbruk pr mil$

0.63 liter

Bruker dere elbil i tjeneste?
  Ja  Nei

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)

412.00

947.00

5.00



CO2-utslipp fra flyreiser !

tonn CO2

Kommentarer !

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 5752



Matavfall

156.00  kilo
 liter

Glass og metall

30.00  kilo
 liter

Emballasjeplast og annen mykplast

26.00  kilo
 liter

Papp og papir (løst i kontainer / stativ) !

4500.00  kilo
 liter

Trevirke

0.00  kilo
 liter

Annet plastavfall (kanner, paller, fat, osv)

1000.00 kilo

EE- avfall

40.00 kilo

Antall årsverk

6.00

 Kildesortert avfall fordelt på antall årsverk$

958.67

Restavfall 193



Total mengde avfall er: 5945  kg
96  % er kildesortert

Restavfall (komprimert)

0.00  kilo
 liter

Restavfall (uten emballasjeplast)

193.00  kilo
 liter

Antall årsverk

6.00

 Restavfall fordelt per årsverk$

32.17

Kommentarer !

Oppussing av lokalene, derfor mye avfall i år

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

Oppussing av lokalene som har ført til mer naturlig lys på 
kontorplassene. 

Innkjøp og materialbruk

Vi har høsten 2017 gått fra en fysisk turistinformasjon med mange 
brosjyrer til en digital løsning. Vi har derfor gått til innkjøp av et visst 
antall skjermer, men dette er en engangs investering og vil i lengden 
spare miljøet. På neste års rapport vil vi se en stor forbedring her.

Avfall

Vi har fortsatt med bevisstgjøring på viktigheten av sortering av avfall og 
sorterer alt avfall vi har.

Energi

Kontorene leies og det brukes fortsatt fjernvarme som oppvarming. 
Elektrisistet brukes til oppvarming og vi er bevisste på å skru av lys når vi 
ikke er tilstede.

Transport

Her har antall kilometer økt betraktelig fra fjoråret. Det er på grunn av 
stisykkelutbyggingen og trafikken det har medført. De ansatte på 
kontoret er bevisste på å ha telefonmøter isteden for å kjøre lange 
avstander.

Utslipp til luft og vann

Kun til offentlig nett som tidligere

Annet

Handlingsplan med mål



Miljøpolicy med konkrete mål for helse, miljø og sikkerhet !

Samme som tidligere år: Vi vil med vårt miljøarbeide forebygge ulykker, 
miljø- og helseskader for å skape trivsel på arbeidsplassen Destinasjon 
Trysil. Driften skal gi minst mulig påvirkninger på det ytre miljø. Våre 
tjenester skal være sikre for våre gjester. Dette skjer ved at helse, miljø 
og sikkerhet planlegges og prioriteres på lik linje med service, vertskap 

Arbeidsmiljø: Mål, sykefravær

%

Arbeidsmiljø: Tiltak

Det ble dessverre ikke rom for hev- og senkpulter i budsjettet som var 
planlagt. Vi vil i løpet av 2018 ha en gjennomgang av pulter og stoler slik 
at de som trenger det vil få disse tilpasset på annet vis.
Vi har egen gruppe som har ansvar for å finne på aktiviteter utenom 
jobb, som også inkluderer familene til de ansatte.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)

produkter

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører

leverandører

Innkjøp og materialbruk: Tiltak

Undersøke om bedriften er miljøsertifisert før inngåelse av nye 
kontrakter. Kjøpe svanemerkede produkter så langt det lar seg gjøre.

Energi: Mål

kWh per kvadratmeter

Energi: Tiltak

Her har det gått opp fra i fjor. Vi leier kontorer i et hus hvor det er flere 
som leier. Vi blir fakturert en fjerdedel av forbruket. Vi ser ikke at vi har 
brukt mer enn tidligere år. Vi vil fortsette å være bevisste på dette og ta 
kontakt med huseier for å høre om han vet hva som kan være grunnen til 
at energiforbruket har økt.

Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)

liter

Transport: Mål, drivstofforbruk pr. mil !

liter pr.mil

Transport: Tiltak

Fortsette å være bevisste på samkjøring og bruk av telefonmøter. 

2.50

7.00

350.00

0.75



Avfall: Mål, Restavfall

kg

Avfall: Mål, Kildesortering

%

Avfall: Tiltak

Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak

Annet

150.00


