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kommunikasjonsbyråer
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Media- og kommunikasjonsbyråer har små 

direkte utslipp. Samtidig har dere en 

betydelig mulighet til å påvirke miljøet 

gjennom kundene dere jobber med, rådene 

dere gir og kommunikasjonen dere utvikler. 

I tillegg opplever mange stadig høyere 

forventninger fra kunder, ansatte, 

jobbkandidater og samarbeidspartnere.

For byråer som ønsker å ta et tydelig standpunkt og være best mulig rustet 

til å møte fremtidige krav, vil Miljøfyrtårn være et ypperlig verktøy. 1 av 3 av 

de 75 største byråene er allerede sertifisert.

Miljøfyrtårn er Norges mest anerkjente miljøledelsessystem. Det legger til 

rette for systematisk miljøarbeid, blant annet gjennom et årlig 

klimaregnskap. Enkelt, konkret og lønnsomt.

På de neste sidene kan du lese mer om Miljøfyrtårn: hvorfor 1 av 3 av de 

75 største byråene allerede er sertifisert og hvordan man går frem.

Ta kontakt med Pål Svenssen med spørsmål eller for å melde din interesse: 

pal@svenssenesg.no / 48 49 86 68.

Pål Svenssen, daglig leder

mailto:pal@svenssenesg.no
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Hva er Miljøfyrtårn?
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Miljøfyrtårn er Norges mest 
anerkjente miljøledelsessystem 
og sertifiseringsordning

Med Miljøfyrtårn får du en 
oppskrift på hva din 
virksomhet må gjøre og 
redskaper for å gjøre det, 
inkludert årlig klimaregnskap

+8500
virksomheter

Konkret &
enkelt

Av de 75 største byråene i 
Norge, så er allerede 24 
Miljøfyrtårnsertifisert

1 / 3
av de 75 største 

byråene



Hvorfor Miljøfyrtårn?
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Mer miljøvennlig drift

Øke konkurransekraften 
og salget

Styrke omdømmet

Mer attraktiv 
arbeidsplass

76% av Miljøfyrtårn 
opplever i stor grad mer 
miljøvennlige drift

75% foretrekker å 
kjøpe produkter og tjenester 
fra miljøsertifiserte bedrifter

Mange anbudskonkurranser 
krever miljødokumentasjon

68% av Miljøfyrtårn 
opplever stor grad av 
omdømmeforbedring

Mange opplever å bli mer 
attraktive i rekrutterings-
prosesser, økt internt 
engasjement og redusert 
sykefravær



Miljøfyrtårn er 
Norges mest 
anerkjente 

miljøledelses-
system. Enkelt, 

konkret og 
lønnsomt.
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Hvordan blir vi Miljøfyrtårn?
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Flott, du har bestemt deg 
for å bli Miljøfyrtårn! Oppstart med kurs eller 

enkeltrådgivning

Oppfylle kriterier og 
iverksette tiltak Uavhengig sertifisør gjør 

kontroll

Godkjenning! Du er 
Miljøfyrtårn!
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Om kurset

7

Kurset er skreddersydd 
media- og kommunikasjons-
byråer, med relevante maler, 
verktøy og diskusjoner.

Deltagende virksomheter bør 
ha en motivert prosjektleder, 
som kan jobbe med 
miljøforbedringer mellom 
kursdagene.

Kurset gjennomføres 
gjennom 5 ukentlige 
webinarer på 1,5 timer 
hvert. 

Deltagere får også bistand 
mellom webinarene – man 
skal være sertifiseringsklar.

Miljøledelse, HMS & 
arbeidsmiljø, innkjøp, energi, 
transport, avfall og estetikk

Skreddersydd byråer

Motivert prosjektleder

Motivert prosjektleder

7
Miljøtemaer



Pris

8

Pris for konsulentkurs: kr 9 500,- eks. mva.
Prisen inkluderer kurs og to individuelle møter med rådgiver.

I tillegg kommer etableringsgebyr, årlig serviceavgift og bruk av 
sertifisør. Alt inkludert ca. kr 22 500,- eks. mva første året og kr 
3 000,- i påfølgende år.

Alternativt tilbyr vi en-til-en rådgivning. Dette koster kr 18 900,-

(+ gebyr og bruk av sertifisør. Totalt ca. kr 32 000,-).

En-til-en rådgivning tilpasses deres behov og jeg holder i større 
grad i utfylling av dokumentasjon. 

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/om-oss/priser-og-kostnader/


Om Pål Svenssen
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Pål er utdannet 
siviløkonom fra London 
School of Economics, har 
jobbet tett med små og 
store bedrifter – inkludert 
Apple, Amazon, 
Schibsted og Ringnes – i 
Norge og internasjonalt i 
snart 20 år.

Han er brennende opptatt av å formidle miljøledelse, samtidig som 
deltagerne på kurset skal oppleve kommersielle fordeler, som salg-
og omdømmeløft, mer motiverte ansatte og tryggere drift og 
leverandørkjede. Pål har fokus på å levere så effektive og 
engasjerende kurs som mulig.

Pål er vert for podcasten
Bærekraftslederne, der ledende
norske næringslivsledere.forteller om sitt engasjement og arbeide 
innen bærekraft.



+47 48 49 86 68

svenssenesg.no
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