
 
 

  
 

Grønne arrangement og grønne konferanser 
Ofte stilte spørsmål   
 
 
Hva er forskjellen på kriteriesettene Grønne arrangement og Grønne konferanser? 
Kriteriesettet Grønne konferanser fokuserer på miljøaspektene ved konferanser og andre innendørsarrangementer 
der de mest vesentlige miljøaspektene kommer fra innkjøp, matservering og deltakernes transportbehov. Kriteriene 
fokuserer på å ivareta disse aspektene mest mulig miljøvennlig. Målgruppen for kriteriesettet er både 
konferansearrangører som for eksempel hoteller og andre lokaler som tilbyr konferansefasiliteter til kunder, og 
virksomheter som arrangerer egne konferanser.  
 
Kriteriesettet Grønne arrangement brukes til å sertifisere festivaler, idrettskonkurranser, markeder og andre større, 
midlertidige arrangementer. Alle arrangement som holdes utendørs skal benytte dette kriteriesettet, siden 
kriteriene også ivaretar miljøaspekter knyttet til påvirkning på natur, hensyn til verneområder/kulturminner, rydding 
av avfall og støy. Virksomheter som arrangerer flere ulike arrangement kan også sertifiseres med dette kriteriesettet. 
Større arrangement med egne ansatte bør likevel sertifiseres for seg for å sikre at miljøaspektene blir godt forankret 
og ivaretatt.  
 
Når skjer sertifiseringen av et arrangement? 
Sertifiseringen skjer i forkant av arrangementet. Grunnlaget for sertifisering er planlagte tiltak og utarbeidede 
rutiner. I motsetning til andre virksomheter trenger ikke enkeltstående arrangementer å fylle ut klima- og 
miljørapporten før arrangementet, men de forplikter seg til å levere rapporten etter at arrangementet er avholdt.  
 
Hva er forskjellen på ettårige og treårige sertifikater? 
Arrangementer og konferanser kan sertifiseres med enten ettårige eller treårige sertifikater. Enkeltstående 
arrangementer som kun skjer én gang eller arrangementer som forandrer lokasjon fra gang til gang sertifiseres 
vanligvis med et ettårig sertifikat. Faste, gjentakende arrangementer som holdes på samme sted (for eksempel årlige 
festivaler) sertifiseres med et vanlig treårig sertifikat.  
 
Må vi oppfylle felleskriteriene og kriteriene for leietaker/byggeier når det kun er et enkeltstående arrangement 
som sertifiseres? 
Alle virksomheter skal oppfylle felles kriterier og kriterier for leietaker/byggeier, også enkeltstående arrangementer. 
En del av disse kriteriene vil nok ikke være relevante, og disse kan markeres som «ikke relevant» i 
miljøkartleggingen. Felleskriteriene omfatter i tillegg kontordrift og arbeid i forkant og etterkant av arrangementet, 
som også skal tas hensyn til i sertifiseringen. Dette gjelder spesielt årlige arrangementer som har faste ansatte 
gjennom hele året.  
 



 
 
 
Hvordan brukes sjekklistene for konferanser og arrangement?  
Konferansearrangører, eventbyråer og virksomheter som arrangerer flere ulike arrangementer må fylle ut en 
sjekkliste for hvert enkelt arrangement som skal markedsføres som et grønt arrangement/grønn konferanse. 
Sjekklista skal fylles ut i samarbeid mellom virksomhetene som er ansvarlige for gjennomføring av 
konferansen/arrangementet, så man sikrer at alle samarbeidspartnere gjør sin del av å oppfylle kriteriene. Ferdig 
utfylt sjekkliste skal lastes opp under «Dokumenter» i Miljøfyrtårnportalen av virksomheten som er sertifisert med et 
av disse kriteriesettene.  
 
Vi er et sertifisert konferanselokale. Må alle konferanser som holdes her oppfylle kravene, hvis ikke kundene 
ønsker det?  
Det er valgfritt for virksomhetene som arrangerer om hver enkelt konferanse skal oppfylle kravene fra Miljøfyrtårn, 
men arrangøren skal tilby dette til kunden. Hvis kunden vil markedsføre konferansen som en grønn konferanse skal 
sjekklista fylles ut i samarbeid mellom kunde og arrangør. Dersom kunden ikke ønsker å arrangere en grønn 
konferanse er det greit, men da kan konferansen heller ikke markedsføres som Miljøfyrtårn. Arrangøren rapporterer 
årlig på antall grønne konferanser som har blitt avholdt i klima- og miljørapporten.  
 
Organisasjonen min er sertifisert, og vi skal holde en konferanse. Kan den sertifiseres som en grønn konferanse?  
For at konferansen skal bli sertifisert finnes det tre alternativer:  

1. Opprette konferansen som en egen virksomhet i portalen og sertifisere den separat (gjelder i hovedsak store 
konferanser).  

2. Legge til kriteriesettet Grønne konferanser ved resertifisering av organisasjonen. Da kan de fylle ut sjekklista 
med miljøkrav for hver konferanse de skal ha, og markedsføre egne konferanser som grønne.  

3. Holde konferansen i et konferanselokale som er sertifisert med kriteriesettet Grønne konferanser. Da kan 
organisasjonen oppfylle kravene i samarbeid med konferanselokalet og markedsføre konferansen som 
grønn, men det vil være konferanselokalet som er hovedansvarlig for sertifikatet.  

 
Vi er en frivillig organisasjon som skal holde et arrangement kun basert på frivillighet. Kan vi sertifisere det?  
Arrangementet kan sertifiseres så lenge organisasjonen har en person som kan ta på seg oppgaven som 
Miljøfyrtårnansvarlig og en ledelse som sørger for forankring av kravene.  
 
Vi er et eventbyrå som arrangerer både konferanser og arrangement. Hvilket kriteriesett skal vi benytte?  
Vurder i samarbeid med konsulent hvilket av kriteriesettene som best dekker miljøaspektene fra de hoveddelen av 
arrangementene dere arrangerer.  
 
Når får vi diplomet?  
Sertifiseringen skjer i forkant av arrangementet så dere skal ha et diplom når arrangementet skjer. Kontakt 
kommunen hvis dere vil arrangere diplomutdeling når arrangementet starter, noen kommuner tilbyr det.  


