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Til: 
Se adresseliste, side 3. 

 

Høring: 
Nytt kriteriesett for scenekunst  
 

Høringsfrist: 30.04.2020  
 
Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å sende ut forslag til et nytt kriteriesett for teatre, kulturhus, konserthus og 
andre liknende virksomheter. Kriteriesettet skal dekke miljøaspektene rundt oppsett og gjennomføring av 
teaterstykker, konserter og andre forestillinger, noe som ikke har blitt ivaretatt av Miljøfyrtårns kriterier tidligere. 
 
Bakgrunnen for de nye kriteriene er at Miljøfyrtårn arbeider kontinuerlig med å videreutvikle kriterieporteføljen for å 
sikre at alle virksomheter sertifiseres på bransjerelevante kriterier. Det er stort fokus på miljø og bærekraft i 
kulturbransjen for tiden, og flere virksomheter har ønsket seg mer dekkende kriterier. Kriteriene er utviklet av 
Stiftelsen Miljøfyrtårn med innspill fra bransjeorganisasjoner og fagmiljøer.  
 
En Miljøfyrtårn-sertifisert virksomhet innen scenekunst skal ha fokus på:  
 

• At det fysiske arbeidsmiljøet for faste og midlertidige ansatte er godt ivaretatt.  

• At transport av ansatte, innleide artister og utstyr skjer på mest mulig miljøvennlig måte.  

• At innkjøp og materialbruk skjer med minst mulig miljøbelastning.  

• At publikum har mulighet til å ta miljøvennlige valg.  

 
 
Målgruppe:  
Virksomheter som produserer og/eller setter opp forestillinger eller konserter. Kriteriesettet er primært ment for 
arrangører av kulturopplevelser i ett fast bygg, for eksempel teatre, konserthus og kulturhus, men det kan også 
benyttes av orkestre og andre som opptrer på ulike scener. Kriteriene dekker ikke matservering, så virksomheter 
som også tilbyr dette må benytte andre kriteriesett i tillegg. 
 
Festivaler og andre midlertidige arrangementer fortsetter å bruke kriteriesettet Grønne arrangement.  
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Implementering av de nye kriteriene 
Virksomheter i målgruppen som allerede er Miljøfyrtårn-sertifisert med andre kriteriesett må ta inn de reviderte 
kriteriene ved resertifisering.  
 
 
Høring:  
Miljøfyrtårn ønsker høringsinnspill på reviderte bransjekriterier og tilhørende indikatorer i klima- og miljørapporten. 
Se vedlegg 1.  
 
I høringsrunden kan det foreslås: 
 

• Nye kriterier 

• Endringer av kriterieformuleringer 

• Fjerning av enkeltkriterier   

• Nye relevante indikatorer til den årlige Klima- og miljørapporten 

• Fjerning av indikatorer til den årlige Klima- og miljørapporten  

• Andre innspill  

 
Høringsforslaget er lagt ut på Miljøfyrtårns hjemmeside, under «pågående revisjonsprosesser» 
 
Innspillet sendes på e-post, kari.hegtun@miljofyrtarn.no. 
 
Spørsmål om høringen kan rettes til saksbehandler. 
 
 
 
Med vennlig hilsen     
 
 
 
 
 

Kari Hegtun  Lisbeth Schnug Melhus  
Miljøfaglig rådgiver Fungerende leder, miljøfaglig utvikling  
Stiftelsen Miljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn 
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Vedlegg: 
 
Vedlegg 1 Nytt kriteriesett for scenekunst  
Vedlegg 2 Mal for transportrutine – scenekunst   
Vedlegg 3  Mal for rutine for materialbruk 
 
 

Adresseliste:  
 
Hovedadresser: 
Miljøfyrtårn – konsulenter 
Miljøfyrtårn – sertifisører 
Alle samarbeidspartnere 
 
Gjenpartsadressater: 
Miljøfyrtårn-virksomheter innen scenekunst  
Klima- og Miljødepartementet 
Kulturdepartementet 
Miljødirektoratet 
Framtiden i Våre Hender 
Norsk teater- og orkesterforening  
Norske Kulturhus  
Norske Konsertarrangører  
  
Stifterne: 
Bedriftsforbundet  
Hovedorganisasjonen Virke 
Landsorganisasjonen i Norge  
Næringslivets Hovedorganisasjon  
Kommunenes Sentralforbund  
Innovasjon Norge 
Bergen kommune  
Drammen kommune  
Kristiansand kommune  
Larvik kommune  
Oslo kommune  
Ringsaker kommune  
Stavanger kommune  
Tromsø kommune  
Trondheim kommune  



 
 

 

Ålesund kommune  
Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud fylkeskommune) 
Nordland fylkeskommune 
 
Intern fordeling:  
Alle ansatte 


