Bransjekriterier som krever besøk i felten
Sertifiseringsmøte skal som en hovedregel finne sted der aktiviteten og miljøaspektene er.
Som hovedregel er det på selve lokasjonen for eksempel i selve industrilokalet eller på selve
sykehjemmet.
Enkelte virksomheter som skal sertifiseres eller resertifiseres utfører hoveddelen av sin
aktivitet andre steder enn der sertifiseringsmøtet finner sted.
I slike tilfeller skal sertifisør utøve stikkprøvekontroll på ett utvalgt sted i felten. Stiftelsen
Miljøfyrtårn har utarbeidet denne veiledningen for å kunne avtale ekstra timebruk (opptil en
time) i forkant av sertifiseringsmøtet ved behov. Listen er veiledende, og skal benyttes med
bruk av sunn fornuft og dialog med kunden. Ved tvil, kontakt Stiftelsen Miljøfyrtårn.
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Byggeier – næringseiendom, altså utleier av bygg til andre
Besøk i felten, stikkprøve på næringsbygg, ca. 2-3 bygg.
Malermester, Elektroentreprenør, Ventilasjonsentreprenør,
Maskinentreprenør, Rørlegger, Murmester, Byggentreprenør.
Besøker arbeidsplass der det er hensiktsmessig i nærheten. Hvis jobber som
underentreprenør for en veletablert stor entreprenør som har ISO 14001
sertifisering og som driver seriøst og ordentlig, besøkes ikke byggeplassen.
Hvis håndverker er underleverandør til ukjent hovedleverandør gjennomføres
befaring. Små jobber i private hus: ikke hensiktsmessig med befaring.
Sertifisør må utøve skjønn.
Alpinanlegg - besøkes på vinteren og i selve anlegget.
Grønne arrangement. Store arrangement som skal ha en egen
Miljøfyrtårnsertifisering kontrolleres først i forkant av arrangementet på
dokumentasjon og så i praksis under selve arrangementet.
Grønne konferanser. Er som regel en del av flere tjenester enten hotellet eller
konferansestedet det leverer. Sertifiseres på dokumentkontroll og med
befaring i forkant i lokasjonene hvor Grønn konferanse skal finne sted. Her
må det skilles mellom enkeltkonferanser og treårige tilbud, på samme måte
som Grønne arrangement.
Sykehjem/Beboerinstitusjon - besøk i selve sykehjemmet/ institusjonen.
Brann- og feiervesen - befaring på stedet på brannstasjon. Feiervesen,
sertifiserer system, ikke befaring på et oppdrag.
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