
FACILITY SER VIOES

ISS Facility Services AS- Svanemerking

I desember 2013ble renholdsavdelingen i Longyearbyen og Svea Svanemerket.
Prosessen startet allerede tidlig i2012med å samle inn informasjon om hva vi måtte ha på plass for å kunne få dette til.

I startfasen brukte vi Arctic Safety ved Snorre W Steen til å hjelpe oss, men etter hvert kom vi i gang, og sto på egne
bein.

Etter å ha satt ned en arbeidsgruppe her pà Svalbard fikk vi med oss fagavdelingen iOslo, og første februar 2013
leverte vi en søknad til Svalbard Miljøvernfond. Søknaden var pà Kr. 434000,—.
29 04 13fikk vi tilsagn på Kr. 16000O,-til konsulenttjenester og kursing i prosjektet.

Tom Arild Andreassen hadde ansvaret for prosjektet, og undertegnede hadde ansvaret for implementering av
svanemerket kjemi, og kursing av de ansatte.

I siste halvdel av 2012ble det bestemt at hele ISS Facility Services AS skulle svanemerkes, og da fikk vi mer og mer
drahjelp fra fagavdelingen iOslo.

Samtidig begynte opplæringen av våre ansatte i Longyearbyen og Svea.

Temaer vi hadde stor fokus på var:

Hvorfor gjør vi dette, og hva kan vi oppnå ved à bli svanemerket.

All kjemi skulle være svanemerket.
Alt av papir og konvolutter skulle være svanemerket
Vi hadde fokus på drivstoff bruk (ikke bruke bil unødvendig, unngå tomkjøring etc.)
Energiforbruket på hovedkontoret (slå av lys, fylle maskiner i vaskeriet etc.)
Innkjøp (fikk leverandørene til å prioritere miljømerket kjemi)
Avfall (sortere i seks fraksjoner)

Vi regnet med at vi med økt fokus på miljøet kunne redusere kjemibruk med det halve.
Redusere bruk av søppelsekker og søppelposer med 20%
Redusere energiforbruket med 10%

Vi jobbet også med holdningsendringer i forhold til at mange av våre medarbeidere kommer fra andre kulturer.
Det og ikke tømme papirsøppel før posen er full, kan være vanskelig å forstå når kunden mener søppelposen skal
skiftes hver dag. Derfor var også dialogen til våre kunder en viktig brikke i dette arbeidet.

Det at vi bor på Svalbard var en viktig del av opplæringen, og det at vi skal overlevere dette unike landet til våre barn i
best mulig stand, slik at de også kan få muligheten til og oppleve dette unike.

ISS Facility Services AS er en stor bedrift med fjorten tusen ansatte, og i løpet av 2014ble alle avdelingene i Norge
Svanemerket. Hele prosessen har vært utrolig positiv, og oppfattes positivt av våre ansatte.

De fleste av vàre kunder opplever det også positivt, men dessverre er det noen som ikke bryr seg i det hele tatt, og ikke
forstår at dette er en del av en stor pakke som skal til for à kunne ta vare på Svalbard i framtiden.

01.01.14 mistet vi kontrakten med Stor Norske i Svea, og den nye leverandøren valgte og ikke videreføre svanemerket.

I Longyearbyen har vi valgt à vente med og svanemerke vaskeriet, selv om vi også der bare bruker svanemerket kjemi,
og har det samme fokuset pà miljøet som vi har pà renhold.

L n year yen 14.01.14

å Æfáltidàtk
Gustav alsvi
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ISSLongyearbyen - Svanemerket

 

ISSFacility ServicesAS- Longyearbyen ble i dag Svanemerket for sin renholdsdel av
selskapet.

Publisert 06.1 2.201 3 Sist endra 06.12.2013

Svalbards miljøvernfond gratulerer ISSmed oppnådd delmål i prosjektet- Svanemerking.

lSSLongyearbyen leverer omfattende renholdstjenester og har over mange årjobbet for å
redusere sin miljøpåvirkning fra virksomheten. I dag ble dette markert ved at selskapet mottok
bevis for at de fyller kriteriene for Svanemerking.

 
Prosjektet bidrar til utvikling av et bærekraftig og miljøvennlig næringsliv på Svalbard og har
motatt kr 160 000 i støtte fra Svalbards miljøvernfond.

http://www.sysselmannen.no/Svalbards-miljovernfond/Nyheter/ISS—Longyearbyen———...12.01.2015


