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Rutiner for innsamling av data 

• Alle sertifiserte virksomheter må 
årlig rapportere på en rekke 
indikatorer i Innrapporteringen 

• Anbefaler å etablere rutine for 
innsamling av data for hver 
indikator 

• Miljøfyrtårn har en mal for hvordan 
rutinen for innsamling av data kan 
se ut
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Hvorfor etablere rutiner for innsamling 
av data?

• det ligger klart når det er tid for rapportering.
Sikrer at det blir opprettet 
systemer for hvordan data 
innsamles i løpet av året

• tallene blir sammenlignbare over tid

• endringer i virksomhetens miljøprestasjoner blir 
synlige og pålitelige

Sikrer en konsistent metodikk 
for datainnsamling hvert år 

• gir personen mandat til å etterspørre data fra andre 
personer i virksomheten

• lettere for ny Miljøfyrtårnansvarlig å vite hvordan data skal 
innsamles

Innsamlingen av data blir 
enklere for 

Miljøfyrtårnansvarlig
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Rutiner for fremskaffing av indikatordata 

Indikator Tema Beskrivelse av datainnsamling Loggføring av endringer i innsamlingsmetode

Avfall: Matavfall (kg) Avfall Vi får ikke tall for renovatør og gjennomfører derfor veieuker. 
Vi gjennomfører en veieuke i februar og en veieuke i oktober 
(varsel lagt i årshjulet). Vi har en egen mal for å føre inn 
resultatene fra veieukene («lenke»). Vi beregner det totale 
matavfallet ved hjelp av Miljøfyrtårns veieskjema («lenke»).

- I 2020 gikk vi fra en veieuke til to veieuker.

Antall flyreiser i 
Norden/Europa/Verden

Transport Data innsamles av økonomiavdelingen. Kontakt Ola 
Nordmann. 

- I 2017 gikk vi fra å innhente data på CO2-

utslipp fra reisearrangør til å føre inn 

antallet av flyreiser innen hver distanse.

Energiforbruk: Elektrisitet 
(kWh)

Energi Vi har tre strømmålere. Etterspør tall fra Kari Nordmann ved 
Bygg. Tallene oversendes separat for hver måler og på 
månedlig basis. Tallene må summeres før de føres inn.

- I 2019 fikk vi måler på Bygg C, der vi 

tidligere estimerte strømforbruket ut fra 

bygningstypen. Dette gjør at det er et 

hopp i statistikken mellom 2019 og 2020.
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Veiledning til indikatorer i Innrapporten

• Enkel veiledning  fra hovedkontoret til underliggende enhet

• Mål: bedre datakvalitet på det som rapporteres inn

• Sende en beskjed til underliggende enheter om hvor de skal finne sine tall i innrapporten

• Denne støtten ligger i ansvarsfordelingsskjemaet

• https://vimeo.com/400896821

https://vimeo.com/400896821
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Framgangsmåte

• Velg en indikator i 
ansvarsfordelingen

• Trykk på opprett

• Lage en kommentar/tekst fra HK til 
UE

• Last inn siden på nytt (ansv.ford.)

• Sjekk hos UE om kommentarer er på 
indikatoren

• Kan redigere teksten
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NB! Endring 
Handlingsplan med mål

• Handlingsplan med mål i Innrapporten tas 
bort fra 2022

• Data som ligger i rapporter fra 2022 og 
bakover i tid blir overført til Målmodulen i 
styringsverktøyet

• Dette er en teknisk overføring blir gjort av 
Miljøfyrtårn de neste to ukene

• Mål som skal settes for 2023 legges inn i 
Målmodulen i styringsverktøyet

• Det kommer mer info og veiledning i 
nyhetsbrev i starten av januar


