Svalbard husky – Sertifisering
Sertifiseringsmøte ble gjennomført 5. mai 2024 Robert Nilsen, daglig leder og sertifisør Yngve Voktor,
på vegne av Tromsø kommune.
Følgende krav er benyttet i prosessen frem til sertifisering av Svalbard Husky som Miljøfyrtårn.
Generelle krav, lastet ned 23. september 2013 Krav til organisert reiseliv, lastet ned 23. september
2013
Kravene til sertifisering er godkjent av Miljøfyrtårn opplyser konsulent
Svalbard Husky AS er en familiebedrift. Bedriften har 2 årsverk, men 5 personer på lønningslisten,
hvorav tre står på tilkalling, opplyser daglig leder. Bedriften har følgende tre lokaliteter,
hjemmekontor, skifterom og hundegård.
Generellt:
Bedriften, Svalbard husky har benyttet seg av konsulentfirmaet Arctic Safety, ved konsulent Snorre
W. Steen i Longyearbyen.
Bedriften er en familiebedrift, ble kjøpt av daglig leder i 2010.
Sertifisør er av den oppfatning av at det har vært en god prosess frem til sertifisering, noe som også
konsulentrapporten samt alle planer, sjekklister og instrukser bærer preg av. Disse er meget godt
utarbeidet.
Gjennom samtalen med daglig leder samt visuell befaring er oppfatningen til sertifisør bare blitt
ytterligere bekreftet.
Innkjøpene foretas av daglig leder. Bedriften transporterer sine gjester ut til hundegården ved at de
samler opp gjestene for felles transport ut til hundegården som er utgangspunkt for
hundesledeturene. Bedriften arrangerer to turer per dag (halvdagsturer).
En gjennomgangstone for bedriftens lokaler er ryddighet og orden, herunder hundegården.

Spesielt
Svalbard husky har siden bedriften ble etablert i 2010 hatt et sykefravær på 0 %.
Svalbard husky benytter seg av egen vindmølle til drift av lysanlegget i hundegården. Dette har latt
seg realisere gjennom blant annet Miljømidler fra Sysselmannen på Svalbard.
Daglig leder opplyser at de i løpet av sommeren flytter inn i egne lokaler. Dette gjør dem i stand til å
samlokalisere kontorlokaler, verksted og skifterom (lokaler hvor reiselivsgjestene skifter til riktig
utstyr for hundesledeturen). Her vil det i løpet av sommeren også bli bygget eget/nytt fryserom for
oppbevaring av hundefor. I dag oppbevares dette i frysecontainer på havna. Leverandøren av
fryserommet er Miljøfyrtårnsertifisert. Overskuddsvarmen fra fryserommet vil benyttes til
oppvarming av lokalene i de øvrige lokaler i bygget.
I dag leier bedriften lokaler som benyttes til skifterom for gjestene. Dette betyr at Svalbard husky
ikke kan måle energi forbruket., noe de nå kan gjøre etter at de flytter inn i nye lokaler.

Miljø
Daglig leder og miljøfyrtårnkonsulent har utarbeidet en miljøpolitikk for Svalbard Husky AS. Denne
sier noe om de overordnede føringer for miljøarbeidet og er forankret hos daglig leder.

‐ Svalbard Husky As arbeider systematisk for å tilrettelegge for og tilby en miljøvennlig opplevelse av
Svalbardnaturen
‐ politikken skal oppnås ved å minimere miljøbelastende aktiviteter, innkjøp og forbruk, samt å
informere gjester og ansatte om miljøskånsom adferd.

HMS
Svalbard husky har laget HMS‐system og prosedyrer som i varetar ikke bare de ansatte og
reiselivsgjestene men også hundene. Her nevnes: Varslingsplan ved alvorlige ulykker, forfrysninger,
møte med isbjørn, akutt medisinsk problem, uhell med snøanker, oppgavebeskrivelse roller, sjekk av
oppstalling/kjettinger (hund), informasjon og sikkerhetsopplæring av våre gjester, påseling av spann,
mistet spann, løpetid, foring av hundene, daglig stell, slåsskamper, rømning/løse hunder,
skader/sykdom (hunder), sosialisering, vanning av hundene, snødrift (hundegård), snørydding,
estetikk og utsjekk av nye aktivitetsledere.
Vernerunder fortas daglig opplyser daglig leder.
Prosedyrer for registrering av kilometerstand på biler, prosedyre for innkjøp og kildesortering.
Handlingsplan
Bedriftens handlingsplan for 2014, komplementeres med innflytting i egne lokaler, hvor
overskuddsvarme fra fryserom skal benyttes til oppvarming av andre lokaler i bygget.

Ingen avvik
Konklusjon
Sertifisør mener at bedriften sammen med miljøfyrtårnkonsulent har gjennomført en god vel
gjennomarbeidet prosess frem til sertifiseringsdato, det vises forøvrig til denne
sertifiseringsrapporten. Prosessen har vært godt forankret hos daglig leder, noe som forsterkes
gjennom følgende utsagn fra daglig leder; "Svalbard Husky As driver miljøarbeid og ivaretakelse av
Svalbardnaturen gjennom å være en reiselivsbedrift og opplevelsesbedrift med hund."
Svalbard Husky sertifiseres som Miljøfyrtårn fra og med i dag, 5. mai 2014 for tre år, frem til 5. mai
2017.

Yngve Voktor
sertifisør
På vegne av Tromsø kommune

Tromsø, 07.05.2014.

