
 
 
   
Rutine for sertifisering av mindre enheter (satellitter) 

  

Formål   

Formålet med rutinen er å sikre likebehandling av virksomheter som ønsker å inkludere satellitter 
(tilhørende lokasjoner) i sitt Miljøfyrtårn-sertifikat. Ordningen med satellitter skal tilrettelegge for en 
mest mulig hensiktsmessig sertifiseringsprosess for virksomheter som har små enheter tilknyttet 
driften.  

  

Presiseringer 

• Å sertifisere lokasjoner ved bruk av satellitter er ikke standard framgangsmøte per 
november 2021. Det stilles derfor en del spesifikke krav til opprettelse av satellitter. 

• Virksomheter som har lokasjoner uten ansatte, trenger ikke opprette satellitter. For 
eksempel virksomheter som leier lagerplass på annen adresse. 

  

  

Prosedyre og handlinger 

Steg 1: Vurdere om krav til satellitt er oppfylt 

Konsulent vurderer om tilhørende lokasjon kan være satellitt basert på kravene nedenfor. Miljøfyrtårn 
gjør kun en vurdering ved spesielt behov. For eksempel i tilfeller der konsulent ønsker bistand eller 
virksomheten ikke har en tilknyttet konsulent.  

  

Krav for å være satellitt – enkeltstående virksomhet 

Alle krav må være oppfylt. 

• Satellitt har tre (3) eller færre årsverk. Satellitt skal inngå som en del av sertifikatet til 
hovedlokasjon. Praktisk betydning: Satellitt skal inngå i sertifiseringsprosessen til 
hovedlokasjon, og kan dermed ikke bli del av sertifikatet til hovedlokasjon mellom 
sertifiseringsprosesser (førstegangs, resertifisering). 

• Satellitt er i samme organisasjon som hovedlokasjon 
• Satellitt har samme styrings/kvalitetssystem som hovedlokasjon 
• Satellitt kan ikke ha andre vesentlige miljøaspekter enn hovedlokasjon. Praktisk 

betydning: Dersom lokasjonen som ønsker å være satellitt, trenger andre 
bransjekriteriesett enn hovedlokasjon, er det ikke mulig å være satellitt. Lokasjonen 
må i så fall ha et eget sertifikat. Eksempel: Hovedlokasjon sertifiseres på Felleskriterier, Leietaker 
og Byggentreprenør. Lokasjonen som ønsker å være satellitt trenger Felleskriterier, Leietaker og 
Mekanisk verksted  Lokasjonen kan ikke være satellitt og må ha eget sertifikat.  

• Satellitt kan sertifiseres med samme kriteriesett som hovedlokasjon eller færre 
kriteriesett. Praktisk betydning: Dersom satellitt kun trenger Felleskriterier og 



 
 
   

Leietaker/Byggeier for å sertifiseres, er det i orden selv om hovedlokasjonen også 
trenger bransjekriterier. 

• Satellitt skal knyttes til en hovedlokasjon som er villig til å ta ansvar for at begge 
oppfyller sertifiseringskriteriene. Det vil si at sertifiseringsobjektet er hovedlokasjon 
og satellittlokasjon samlet. Hovedlokasjon har ansvaret for å fylle ut 
miljøkartleggingen på vegne av begge. 

• En lokasjon kan ikke være satellitt dersom følgende kriteriesett benyttes: 
o Betongvareindustri 
o Bilverksted 
o Bilpleie 
o Brann- og feiervesen  
o Galvanisk bedrift 
o Gjenvinningsbedrift 
o Glassbearbeidende industri 
o Havner 
o Mekanisk verksted 
o Plastindustri 
o Pukk- og grusverk 
o Pulverlakkering 
o Rederi – innenriks 
o Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel 
o Trebearbeidende industri 

  

Dersom tilhørende lokasjon ikke oppfyller alle kravene til satellitt, må den ha et eget sertifikat.  

  

Krav for å være satellitt – i hovedkontormodellen 

• Satellitt har fire (4) eller færre årsverk 
• Satellitt er i samme organisasjon som hovedlokasjon 
• Satellitt har samme styrings/kvalitetssystem som hovedlokasjon 
• Satellitt kan ikke ha andre vesentlige miljøaspekter enn hovedlokasjon. Praktisk 

betydning: Dersom lokasjonen som ønsker å være satellitt, trenger andre 
bransjekriteriesett enn hovedlokasjon, er det ikke mulig å være satellitt. Lokasjonen 
må i så fall ha et eget sertifikat. Eksempel: Hovedlokasjon sertifiseres på Felleskriterier, Leietaker 
og Byggentreprenør. Lokasjonen som ønsker å være satellitt trenger Felleskriterier, Leietaker og 
Mekanisk verksted  Lokasjonen kan ikke være satellitt og må ha eget sertifikat.  

• Satellitt kan sertifiseres med samme kriteriesett som hovedlokasjon eller færre sett. 
Praktisk betydning: Dersom satellitt kun trenger Felleskriterier og Leietaker/Byggeier 
for å sertifiseres, er det i orden selv om hovedlokasjonen også trenger 
bransjekriterier. 

• Satellitten skal knyttes til en hovedlokasjon som er villig til å ta ansvar for at begge 
oppfyller sertifiseringskriteriene. Det vil si at sertifiseringsobjektet er hovedlokasjon 



 
 
   

og satellittlokasjon samlet. Hovedlokasjon har ansvaret for å fylle ut 
miljøkartleggingen på vegne av begge. 

• En lokasjon kan ikke være satellitt dersom følgende kriteriesett benyttes: 
o Betongvareindustri 
o Brann- og feiervesen  
o Galvanisk bedrift 
o Gjenvinningsbedrift 
o Glassbearbeidende industri 
o Havner 
o Mekanisk verksted 
o Plastindustri 
o Pukk- og grusverk 
o Pulverlakkering 
o Rederi – innenriks 
o Tankanlegg/engroshandel med drivstoff og brensel 
o Trebearbeidende industri 

  

Dersom tilhørende lokasjon ikke oppfyller alle kravene til satellitt, må den ha et eget sertifikat.  

  

Steg 2: Konsulent legger til info om hovedlokasjon og satellitt i Portalen 

Konsulent oppretter hovedlokasjonen og tilhørende satellitter som egne virksomheter i Portalen. 
Satellitter skal registreres med adresse, antall årsverk, kriterier og egen Miljøfyrtårnansvarlig. Årsverk 
hos satellitt skal registreres hos hovedlokasjon som et totalt antall årsverk (hovedlokasjon + 
satellitt(er)). 

  

Steg 3: Informasjon til Miljøfyrtårn 

Konsulent sender e-post til post@miljofyrtarn.no med informasjon om satellitt og organisering etter 
at hovedlokasjonen og satellitt(er) er opprettet i Portalen. Deretter kan Miljøfyrtårn lagre e-posten og 
opprette en avklaring i portalen på virksomheten. Miljøfyrtårn oppretter en org.topp hvor man knytter 
hovedlokasjonen til, og legger deretter til satellitter under hovedlokasjonen. Dette gjøres for at det 
skal være mulig å hente ut aggregert regnskap. Hver satellitt skal fylle ut egen klima- og miljørapport, 
med minimum tall for temaene avfall, energi og transport.  

  

Steg 4: Inkludering av satellitt i miljøkartleggingen 

Når hovedlokasjonen oppretter miljøkartleggingen skal det komme tydelig frem at kartleggingen også 
omfatter satellitter. Funksjonalitet i Portalen sikrer at navn på satellitter blir inkludert i sertifikatet til 
hovedlokasjonen.  

  

 Miljøkartlegging 

mailto:post@miljofyrtarn.no


 
 
   
Satellitt fyller ikke ut en egen miljøkartlegging, men inngår i miljøkartleggingen til hovedlokasjonen 
som den sertifiseres sammen med. Satellitt har mulighet til å fylle ut egen miljøkartlegging, men denne 
kan bare godkjennes av internrådgiver. Derfor lite aktuelt for enkeltstående virksomheter, men kan 
være aktuell for HK.  

 

Tilsyn av sertifisør  

Satellitter skal tilfredsstille kriteriene til Miljøfyrtårn på samme måte som virksomheter som 
sertifiseres på et eget sertifikat. Ettersom ordningen er lokasjonsbasert, betyr det at hovedlokasjonen 
har ansvaret for at miljøaspektene hos satellitt er tatt hensyn til i utfylling av sin miljøkartlegging. 
Satellittens miljøaspekter skal dermed svares ut av hovedlokasjonen, og det er dette sertifisør skal 
undersøke på et sertifiseringsmøte. 

  

Hovedlokasjonen kan velge å gjennomføre fysisk møte med sertifisør hos satellitten. Det vil i så fall 
erstatte kravet om en framvisning av lokasjonen på et videomøte. Sertifisør kan oppdage avvik på 
satellittene når det gjelder hvordan deres miljøaspekter er svart ut av hovedlokasjon i miljøkartlegging. 
I slike tilfeller må hovedlokasjon korrigere avviket på vanlig måte før det kan lukkes og virksomheten 
sertifiseres. 

  

Relevant dokumentasjon vedrørende satellitten(e) skal ligge i Portalen og være tilgjengelig for 
sertifisør. Eksempelvis dokumentasjon på etablerte rutiner for avfall, arbeidsmiljø, energi, innkjøp og 
transport. Dette kan eventuelt beskrives i hovedlokasjonens dokumenter/rutiner. 

 
 

 


