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Miljøsertifisering til Fosen-bedrift
Einar Brekstad AS mottok under torsdagens formannskapsmøte i Ørland
sitt bevis på at bedriften nå er sertifisert som Miljøfyrtårn.
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Ordfører Tom Myrvold (H) ga bedriften beviset på sertifiseringen, og Einar
Brekstad AS blir dermed den femte bedriften i kommunen som har
sertifiseringen Miljøfyrtårn.
Fra før av har Ervikhaug AS, Bjørn Norset AS, Hvitsand Entreprenør,
Rædergård Entreprenør og Vinmonopolet sertifiseringen.

Visse krav må oppfylles
Bjørn Tore Myhre er miljøfyrtårn-ansvarlig i Einar Brekstad AS, og forteller
at bedriften har jobbet systematisk for å få sertifiseringen, og at det er visse
krav som må opprettholdes også i fremtiden for at bedriften skal kunne
fortsette å kalle seg Miljøfyrtårn.

 NYHETER

- Det flotte høstværet
fortsetter
Et høytrykk som ligger over
Skandinavia vil sørge for behagelige
temperaturer og flott høstvær også denne
uka, opplyser meteorologen. LES MER
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- For å bli opptatt som Miljøfyrtårnbedrift er det noen krav som må være
oppfylt. Såkalte bransjekrav som omhandler hvordan vi som bedrift skal
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Det er også blitt slik at enkelte og spesielt statlige organer krever at

Enige om både
utbygging og
rehabilitering på
Mælan skole

bedriftene innehar et eller annet form for medlemsskap i en
miljøorganisasjon for å få være med på en anbudsregning, opplyser han.

Det ble enighet om rådmannens innstilling
pluss et tilleggspunkt i diskusjonen om

Må sende inn miljørapport

Mælan skoles framtid i forhold til nybygg
eller rehabilitering i kommunestyret i Rissa
denne uka. LES MER

jobbe for å bli mer bevisst på miljøaspektet i jobbsammenheng, forteller
Myhre.

- Etter tre år må vi re-sertifiseres for å kunne kalle oss miljøfyrtårnbedrift.
Dette medfører at vi ikke kan glemme de kravene som vi måtte oppfylle
første gang, men bevise at vi kan vise til forbedringer på mange områder,
sier han.
Hvert år må bedriften sende inn en miljørapport som sier noe om hvordan de
har håndtert kravene. Kravene omhandler blant annet avfallshåndtering,
personalpolitikk, bilkjøring, tjenestereiser, og kvalitetssikring av prosedyrer
og rutiner.
- Dette med kvalitetssikring av prosedyrer og rutiner er vel det som det har
vært mest arbeid med, samt å få dette ut i arbeidsstyrken om hvordan vi skal
forholde oss til dette med rutiner og prosedyrer i arbeidsdagen, forteller
Myhre.

Overraskende
mengder miljøgifter i
støv
Ansamlinger av støv og hybelkaniner i
hjemmet kan utsette oss for høyt nivå av
giftige kjemikalier fra hverdagsprodukter.
Forskere i Norge sier vi ikke vet nok om hvor
farlig dette kan være. LES MER

Ingen kjørte i fylla
Politiet hadde lørdag en ruskontroll på
Opphaug i Ørland kommune. LES MER

Mer å lese på Fosna-Folket:

Færre hytter og
scooterløyper
Fosen
Hestesportsenter
ut på tvangssalg
Anbefal

- Håper Ørland
berger

Mann til
legevakta etter
festslagsmål

– Vi må begynne å si nei til flere
hyttebygginger og scooterløyper i
reinbeiteområdene, sier Terje Haugen.
LES MER

Del Registrer deg for å se hva dine venner anbefaler.
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