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Miljøansvar i praksis

- Vi har en filosofi hos oss om at vi er 
nødt til å bidra til et godt miljø. Hvis alle 
hadde levd slik vi gjør i Norge hadde 
vi trengt to jordkloder. Norge er blant 
de 20 verste landene i verden når det 
gjelder forbruk, sier daglig leder ved 
Inventum RTD, Finn Løkås.
Han tok et kurs på 30 studiepoeng innen 
miljøledelse på Universitetet i Nordland 
for snart to år siden.
- Det var et svært bra kurs hvor jeg 
lærte hva miljø egentlig er for noe. Den 
informasjonen vi får gjennom media er 
svært overflatisk. Miljø betyr en bæ-
rekraftig utvikling og vi mennesker 
forbruker mer i dag enn det jorda kan 
produsere, sier han.
De har valgt å sertifisere seg i Miljø-
fyrtårn som er en norsk sertifisering.
- Det er veldig handlingsorientert og går 
mer på det praktiske enn det formelle, 
sier Løkås.
Inventum RTD har vært sertifiserte siden 
2009. Det innebærer at de hver dag må 

Daglig leder ved Inventum RTD AS, Finn Løkås og hans ansatte er svært opptatt av å 
ta vare på miljøet. Han håper at flere bedrifter i Mo i Rana vil blir Miljøfyrtårn. 

Inventum RTD AS er en miljøbe-
visst bedrift som har skjønt at 
ved å spare miljøet, sparer de 
også kostnader.

arbeide systematisk med miljøtiltak. 
Bedriften må derfor gjennomføre tiltak 
og oppfylle ulike krav for en mer miljø-
vennlig drift og et godt arbeidsmiljø.  Det 
må levere årlige miljørapporter og hvert 
tredje år blir virksomheten resertifisert.

Oppnåelig for de fleste. 
- I Mo i Rana er det ikke mange mil-
jøsertifiserte bedrifter sett i forhold til 
andre steder. Du skal ikke lenger enn 
til Mosjøen og Bodø, hvor langt flere 
bedrifter er sertifiserte, sier Løkås.

Inventum RTD gjennomfører flere ulike 
tiltak, blant annet innen oppvarming og 
energi, drivstoff, og avfallssortering. 
De ansatte i bedriften oppmuntres til å 
være miljøbeviste på det meste av det 
de gjør. Dette har bidratt til at Inventum 
sparer penger, samtidig som de holder 
det ryddig og pent rundt seg.
- Vi er opptatt av gjenbruk og kaster 
ikke utstyr som er i orden, men gir det 
videre. Ting som ikke fungerer leverer 
vi inn til resirkuleringsstasjoner, sier 
Løkås og fortsetter:

- Mat og energi er de to tingene som er 
ansett som det viktigste miljøspørsmålet 
i verden i dag. Vi er bevisste på å utnytte 
energiforbruket, og vi tenker også over 
hvordan vi forvalter maten.
Inventum RTD kjøper energi fra Mo 
Fjernvarme AS. De dokumenterer 
forbruket og sender ut en oversikt en 
gang i året. 

Lite restavfall
- Da det var som tørrest i vinter bestemte 
vi at strøbilen skulle slutte å strø sand 
utenfor inngangen vår. Dette var for å 
unngå svevestøv. Nå har vi i stedet en 
liten strøvogn med småstein som vi 
administrerer selv, sier han.
Det inngår også at man i arbeidsmedfør 
skal reise kollektivt, eller flere sammen 
i en bil hvis mulig. Selv sykler Løkås fra 
hjemmet sitt på Skonseng og til jobben 
i Mo Industripark hele sommerhalvåret. 
Det er krav om at bedriften må ha under 
å ha under 25 prosent restavfall i året. 
Inventum RTD har bare 16 prosent re-
stavfall i året, noe som ansees å være 
svært bra. 
Finn Løkås håper at flere bedrifter vil 
sette seg mål om å bli miljøfyrtårn i 
framtida.

Sterk på presentasjonen 
– svak på tiltakene
- Regjeringen presenterer mi-
neralnæringen og grunnforut-
setningene for å lykkes svært 
bra. Tiltakene er imidlertid ikke 
er så ambisiøse. Det blir derfor 
svært spennende å se hvordan 
næringsdepartementet vil jobbe 
videre med tiltakene.

Dette sier styreleder Susanne Næver-
mo-Sand i Mineralklynge Nord i en 
kommentar til mineralmeldingen som 
næringsminister Trond Giske la frem 
onsdag 13. mars. 
Susanne Nævermo-Sand mener det 
er en god bredde og gode strategier i 
mineralmeldingen. Dette er en melding 
som bransjen har ventet med spenning 
på, og som blant annet ble etterlyst under 
GeoNord-konferansen i månedsskiftet 
januar – februar i Mo i Rana.
- Meldingen presenterer et svært bra 
bakteppe og et meget godt handlings-

rom for næringsutvikling i Nord-Norge. 
Mineralklynge Nord er tatt med som et 
tiltak, og generelt sett er Nord-Norge 
svært godt presentert i meldingen, sier 
Nævermo-Sand.
Hun mener at mineralstrategien må sees 
i sammenheng med nordområdesatsin-
gen, og derfor legges det et meget stort 
ansvar på næringen i Nord-Norge for å 
få satt ut i livet en holdbar og langsiktig 
mineralutvikling i landsdelen.
- Her har Mineralklynge Nord en klar 
posisjon, og vi skal videreføre vårt arbeid 
for landsdelen, sier hun.
Et annet område i mineralmeldingen, 
som styrelederen i Mineralklynge Nord 
vil trekke frem som meget bra i meldin-
gen, er at den åpner for samhandling på 
tvers av næringer og for samhandling 
med kultur- og miljøvernaktører.
Hun peker også på at meldingen åpner for 
at den norske mineralnæringen gjennom 
denne meldingen kan posisjonere seg for 
det internasjonale markedet.
- I forhold til den svenske mineralmel-
dingen er den derimot svak på tiltak. Der 

er svenskene langt mer konkret på det de 
skal jobbe med, sier Susanne Nævermo-
Sand, styreleder i Mineralklynge Nord.

Fire hovedmål
I sin pressemelding viser Nærings- og 
handelsdepartementet til at det skal 
satses aktivt på å kartlegge mineralres-
sursene i Norge. Målet er at 75 prosent 
av Norge skal kartlegges med avansert 
utstyr.
- Lønnsomme mineralbedrifter gir 
økt verdiskaping og arbeidsplasser 
i distriktene. Nye mineralprosjekter 
kan gi store positive ringvirkninger i 
norske lokalsamfunn, sier nærings- og 
handelsminister Trond Giske.
Pressemeldingen peker på at Norge skal 
være et attraktivt land å drive mineral-
virksomhet i, og at myndighetene skal 

bidra med gode rammebetingelser. 
- Mineralbedriftene må selv utnytte 
mulighetene. Mineralvirksomhet skal 
drives bærekraftig. Bedriftene må ta 
i bruk moderne teknologi og effektive 
driftsmetoder, sier Giske.
Regjeringen har fire hovedmålsetninger 
for mineralnæringen. Disse er:

1.  En verdiskapende og lønnsom mi- 
 neralnæring med god vekstkraft.
2.  Norsk mineralnæring skal være  
 blant verdens mest miljøvennlige  
 og aktivt søke fremtidsrettede  
 løsninger.
3.  Forutsigbar og effektiv saksbe- 
 handling skal være en rettesnor  
 for alle statlige, regionale og kom- 
 munale myndigheters praktisering  
 av regelverk overfor næringen.
4.  Vekstkraften i næringen skal  
 styrkes gjennom fortsatt satsing  
 på mineralkartlegging, tilgang på 
 informasjon om norske mineralres- 
 surser, bedre ressursplanlegging,  
 fortsatt utvikling av mineralfor- 
 valtningen og satsing på kunnskap  
 og tilgang på kompetent arbeidskraft.


