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Resultater

Modul Poengsum Prosent

E Miljø & Klima 93 56%

S Sosiale forhold 79 48%

G Økonomi & Drift 57 45%

Sertifiseringsmerke
Ecofric AS har oppnåd bronsje i Ecofrics bærekraftssertigserinV. li har 

tota9t oppnådd 22v poenV a4 6m3 uT9iVe. ,i9de9inVen er et be4is på at 

4i har et stort fokTs på a99e bærekraftens tre ouråder: Sosia9e forho9dM 

øi9jK oV y9iua oV Se9skapsstGrinV. Ecofric AS har inteVrert bærekraft i 

4irksouhetenM har fokTs på koupetansehe4inV oV har i4erksatt "ere ti9tak 

innen de "este de9er a4 bærekraftens tre ouråder.
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Om oss
Ecofric hje9per suå oV ue99oustore bedrifter ued å p9assere bærekraft på aVendaenM 4ed å VjKre det 

9KnnsoutM enke9t oV re9e4ant å jobbe ued bærekraft. li tror at h4is 4i ska9 skape en endrinV i 4erden uå 

a99e bedrifter 4ære uedM ikke bare de a99er stKrste. Derfor jobber Ecofric ued de suå oV ue99oustoreM så 4i 

sauuen jobber uot å 9Kse 4åre fe99es prob9euer. Ijennou den -diVita9e bærekraftsa4de9inVen- ti9 EcofricM 

kan a99e suå oV ue99oustore bedrifter de9ta i det VrKnne skiftet Tten å kaste bort tid e99er penVer.

Vår bærekraftsvisjon
Ecofric hje9per suå oV ue99oustore bedrifter ued å p9assere bærekraft på aVendaenM 4ed å VjKre det 

9KnnsoutM enke9t oV re9e4ant å jobbe ued bærekraft. li tror at h4is 4i ska9 skape en endrinV i 4erden uå 

a99e bedrifter 4ære uedM ikke bare de a99er stKrste. Derfor jobber Ecofric ued de suå oV ue99oustoreM så 4i 

sauuen jobber uot å 9Kse 4åre fe99es 

Våre prioriterte bærekraftsmål

Bærekraftsmål Beskrivelse

SDG 17. Samarbeid for å nå målene Vi tror at hvis vi skal skape en endring i verden må vi samarbeide mot å nå målene. Det finnes 
mange eksperter innen mange områder, og ingen vil være ekspert på alt. Derfor samarbeider 
Ecofric med bedrifter, akademia og forskning, fordi vi tror det er løsning for å nå målene.

SDG 13. Stoppe klimaendringene Vi tror at hvis vi skal skape en endring i verden må alle bedrifter være med, ikke bare de aller 
største. Derfor jobber Ecofric med de små og mellomstore, så vi sammen jobber mot å løse 
våre felles problemer og stoppe klimaendringene.

SDG 12. Ansvarlig forbruk og produk-
sjon 

Gjennom bevisstgjøring og forståelse for forbruk og produksjon hjelper Ecofric bedrifter med 
å oppnå ansvarlig produksjon og forbruk.
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Økonomi & drift
B denne de9en kart9eVVes det h4ordan bedriften stGres i daV oV h4a sou er nå4ærende statTs på bedriftens 

bærekraftsarbeid. yart9eVVinVen Vir innsikt i uT9iVheterM TtfordrinVer oV risiko for 4irksouhetenM h4or forL

uå9et er å identigsere freutidiVe forbedrinVsouråder oV ti9tak. Iod se9skapsstGrinV er nKd4endiV for en 

bærekraftiV Tt4ik9inV ti9 det beste for både eiereM ui9jK oV saufTnn.

Kategori Antall spørsmål besvart Poeng

Strategi 6 av 6 17 av 30

Kommunikasjon 2 av 2 1 av 16

Økonomi 3 av 3 26 av 35

Risiko 2 av 2 9 av 20

Muligheter 2 av 2 15 av 19

Leverandører 3 av 3 15 av 35

Omgivelser 1 av 1 3 av 3

Innovasjon 1 av 1 7 av 9

Total: 20 av 20 93 av 167

Kriterier
Strategi

Spørsmål Poeng

2.1.1 Hvordan er bærekraft forankret i styret, ledelsen og blant ansatte? 7 av 9

2.1.2 Legg inn bedriftens bærekraftsvisjon 1 av 2

2.1.3 Legg inn bedriftens bærekraftmisjon og strategi 2 av 3

2.1.4 Har dere definert hvilke bærekraftsmål som er viktigst for bedriften? 3 av 5

2.1.5 Hvordan er bærekraft implementert i virksomhetens drift gjennom f. eks. vedtekter, strategi og 
planer? 

4 av 6

2.1.7 Har dere en plan for hvordan  bærekraftsmål og visjon skal oppnås? 0 av 5

Kommunikasjon

Spørsmål Poeng

2.2.1 Til hvem kommuniserer bedriften bærekraftsmålene og bedriftens visjon? 1 av 7
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2.2.2 Hvordan deler bedriften informasjon om eget bærekraftsarbeid? 0 av 9

Økonomi

Spørsmål Poeng

2.3.1 Hvilke påstander om bærekraft i bedriftens økonomifunksjon er korrekte? 10 av 15

2.3.2 Hvilke påstander om sirkulærøkonomi er riktige for bedriften deres? 12 av 15

2.3.4 Identifiser områder hvor bedriften kan spare penger 4 av 5

Risiko

Spørsmål Poeng

2.4.1 Hvilke potensielle typer risiko kan bedriften stå overfor i fremtiden? 4 av 5

2.4.2 Hvordan håndterer bedriften risiko og  avvik? 5 av 15

Muligheter

Spørsmål Poeng

2.5.1 Innen hvilke områder har dere identifisert nye muligheter? 4 av 5

2.5.2 Hvordan håndterer bedriften nye idéer og muligheter? 11 av 14

Leverandører

Spørsmål Poeng

2.6.2 Hvordan stiller bedriften krav til leverandører, partnere og andre dere jobber med i forhold til 
bærekraft?

1 av 10

2.6.3 Hvilke tiltak gjør bedriften for å få leverandører til å levere mer bærekraftig? 3 av 11

2.6.4 Hvilke påstander om grønne innkjøp er gjeldende for bedriften? 11 av 14

Omgivelser

Spørsmål Poeng

2.7.2 Hvem samarbeider bedriften med på bærekraft i dag? 3 av 3

Innovasjon

Spørsmål Poeng

2.8.1 Hvordan bidrar bedriften til innovasjon og lokal bærekraftig utvikling? 7 av 9
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Sosiale forhold
B denne de9en kart9eVVes sosia9e forho9d oV h4ordan bedriften i4aretar ansatte Tto4er på9aVte kra4. øan får 

innsikt i h4a bedriften VjKr for sine ansatteM 9oka9saufTnn oV andre berKrte i 4erdikjeden. Dette sGn9iVVjKr 

h4ordan bedriften tar ans4ar for sine ouVi4e9serM h4ordan de kan bidra ti9 nGe 9KsninVer oV bedre sosia9e 

forho9dM saut h4ordan bedriften kan 4ære ued å bGVVe et sterkere 9oka9saufTnn.

Kategori Antall spørsmål besvart Poeng

Ansatte 9 av 9 56 av 111

Bærekraftsressurser 2 av 2 5 av 5

Kompetanse 1 av 1 3 av 3

Samfunnsansvar 5 av 6 15 av 48

Total: 17 av 18 79 av 167

Kriterier
Ansatte

Spørsmål Poeng

3.1.2 Hvilke tiltak har bedriften for å redusere sykefraværet? 5 av 16

3.1.4 Hvilke tiltak har bedriften for å minimere gjennomtrekk (“turnover”) av ansatte? 7 av 10

3.1.8 Hvilke tiltak har bedriften for likestilling mellom kjønnene? 5 av 9

3.1.9 Hvordan er aldersfordelingen i bedriften? 2 av 2

3.1.10  Hvilke tiltak har bedriften for å utvide aldersfordelingen? 3 av 16

3.1.11  Hvilke håndbøker, prosesser og rutiner har bedriften? 11 av 16

3.1.12  Hvilke ansattfordeler tilbyr bedriften sine ansatte? 6 av 15

3.1.13  Hvordan bidrar bedriften til like muligheter uavhengig av funksjonutfordringer, etnisitet, kjønn eller 
legning?

10 av 14

3.1.14  Hvordan bidrar bedriften til ansattes utvikling og mestring? 7 av 13

Bærekraftsressurser

Spørsmål Poeng

3.2.1 Hvem har en ansvarsrolle eller hovedansvar for bærekraft i bedriften? 3 av 3

3.2.2 Har den/de ansvarlige for bærekraft tilstrekkelig myndighet til å jobbe med bærekraft i bedriften? 2 av 2
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Kompetanse

Spørsmål Poeng

3.3.1 Hvem i bedriften har kompetanse på bærekraft? 3 av 3

Samfunnsansvar

Spørsmål Poeng

3.4.1 Har bedriften beskrevet sitt samfunnsansvar? 2 av 2

3.4.2 Hvilke ordninger og veldedige/ideelle formål støtter bedriften? 2 av 5

3.4.3 Hvilke grupper mennesker utenfor arbeidslivet hjelper bedriften inn i eller tilbake til arbeidslivet? 3 av 6

3.4.4 Har bedriften et samfunnsregnskap som viser finansiell og ikke-finansiell verdi for samfunnet? 0 av 5

3.4.5 Hvilke påstander om ansvar, åpenhet og aktsomhet er gjeldende for bedriften? 4 av 19

3.4.6 Hvordan samarbeider bedriften med akademia? 6 av 11
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Miljø & Klima
B denne de9en kart9eVVes bedriftens neVati4e Kko9oViske fota4trGkk. Det identigseres ti9tak sou bidrar ti9 å 

uiniuere fota4trGkkene oV h4a bedriften kan VjKre for å redTsere s9KsinV. (edriften får o4ersikt oV kontro99 

o4er eVet forbrTkM Tts9ipp oV neVati4e Kko9oViske fota4trGkkM for 4idere å kTnne jobbe uot Vode 9KsninVer. 

øå9et er å ta 4are på natTrM k9iua oV jorden sou fornGbar ressTrs.

Kategori Antall spørsmål besvart Poeng

Sløsing 1 av 1 3 av 3

Klima 3 av 3 8 av 12

Energi 3 av 3 14 av 21

Vann 2 av 3 6 av 18

Avfall 2 av 3 12 av 19

Transport 1 av 1 6 av 14

Miljø 3 av 3 8 av 42

Total: 15 av 17 57 av 129

Kriterier
Sløsing

Spørsmål Poeng

4.1.1 Innen hvilke områder sløser bedriften med ressurser? 3 av 3

Klima

Spørsmål Poeng

4.2.1 Har bedriften et klimaregnskap? 3 av 6

4.2.2 Hvilke klimamål har bedriften, og når skal målene nås? 2 av 3

4.2.3 Har bedriften en plan for håndtering og reduksjon av eget direkte og indirekte utslipp? 3 av 3

Energi

Spørsmål Poeng

4.3.1 Hva er bedriftens mål for å redusere eget strømforbruk i nåværende regnskapsår? 2 av 2

4.3.2 Har bedriften en plan for å redusere eget strømforbruk? 3 av 3

4.3.3 Hvilke tiltak har bedriften for å optimalisere eget strømforbruk? 9 av 16
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Vann

Spørsmål Poeng

4.4.1 Hva er bedriftens mål for å redusere eget vannforbruk i nåværende regnskapsår? 2 av 2

4.4.2 Har bedriften en plan for å redusere eget vannforbruk? 0 av 3

4.4.3 Hvilke tiltak gjør bedriften for å optimalisere eget vannforbruk? 4 av 13

Avfall

Spørsmål Poeng

4.5.1 Hva er bedriftens mål for reduksjon av eget avfall i nåværende regnskapsår? 1 av 5

4.5.2 Har bedriften en plan for avfallshåndtering - og reduksjon? 0 av 3

4.5.3 Hvilke tiltak har bedriften for å sikre og redusere eget avfall? 11 av 11

Transport

Spørsmål Poeng

4.6.1 Hvordan har bedriften tilrettelagt for klimavennlige reiser til og fra jobb? 6 av 14

Miljø

Spørsmål Poeng

4.9.1 Hvilke tiltak bidrar bedriften med innen naturvern/opprydding? 0 av 12

4.9.2 Hvordan støtter eller jobber dere med lokale, nasjonale eller internasjonale aktører/intiativ som 
innen miljø og bærekraft?

4 av 10

4.9.3 Hvordan bidrar dere til biodiversitet og grønne arealer? 4 av 20

9 / 10



Oppsummering

Om Ecofric Sertifiseringen

Bnforuasjonen oV resT9tatene i bærekraftsrapporten er hentet fra Ecofric sin bærekraftsertigserinV. )KsninL

Ven er en diVita9isert se94sertigserinVs9KsninVM oV er basert på ESI ØEn4ironuenta9M Socia9 and Io4ernance8M 

a9tså se9skapets e4ne ti9 å i4areta ui9jKuessiVe oV sosia9e forho9dM saut se9skapsstGrinV.

B sertigserinVen s4arer bedriften på en rekke spKrsuå9 innen de tre bærekraftsourådene L 5konoui oV driftM 

sosia9e forho9d oV k9iua oV ui9jK. ,ota9t 4Trderes bedriftens bærekraftsarbeid Tt ifra %3 indikatorer. Dersou 

bedriften oppnår uer enn 0  a4 tota9t oppnåe9iV poenVM 4i9 bedriften b9i bærekraftsertigsert ued enten 

VT99M sK94 e99er bronse:

Bronse: 50-69% Sølv: 70-89% Gull: 90%

Samtykke

Ecofric AS bekrefter at opp9GsninVene sou Vitt i denne rapporten er korrekte. Ecofric oV annen 

tredjepart VjennouVår oV kontro99erer Ecofric AS resT9taterM oV Ecofric oV annen tredjepart kan 

anuode ou re4isjoner e99er dokTuentasjon for inforuasjonen sou er 9aVt inn.

Ecofric AS bekrefter at 4irksouheten dri4es i tråd ued Vje9dende 9o44erkM oV er ikke in4o94ert i 

noen foru for korrTpsjon e99er h4it4askinV. Ecofric AS i4aretar 4ern a4 uenneskerettiVheter oV 

tar a4stand fra a99e foruer for VrKnn4askinV.

Signatur

Dato:

Lars Sandtorv, Daglig leder
lars@ecofric.com

+4790955111

Dato:

Geir Norlund, Styrets leder
geir@ecofric.com

+4798226173 
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