
 

  



 

Få hjelp av erfarne rådgivere med å implementere ISO 
Standarder og tilpasse ledelsessystemene til egen bedrift. 

 

ISO 9001 

 

 

• Øke kundetilfredshet, inntekt og 
markedsandeler 

• Bedre koordinering av organisasjonens 
prosesser 

• Redusere feilproduksjon og øke 
fortjenesten 

ISO 14001 

 

 

• Kutt kostnadene ved å redusere 
avfallsmengden og energiforbruket 

• Forbedre kredittverdigheten 

• Redusere risiko for miljøulykker 

ISO 45001 

 

 

• Redusere antall skader og ulykker på 
arbeidsplassen og øke produktiviteten 

• Gjøre det enklere å oppfylle lov- og 
forskriftskrav 

• Skape en sikker og attraktiv arbeidsplass 

• Redusere utgifter knyttet til sykefravær 
og ulykker 

 



 

 

 

EPIM JQS 

 

 

• Ivareta tilfredsstillende verdiskapning og 
kostnadseffektivitet for utbygging og drift 
i olje og gass industrien 

• Bedre og enklere markedsadgang til olje 
og gass industrien 

• Skape en sikker og attraktiv arbeidsplass 
 

 

ISO 50001 

 

 

• Redusere utgifter knyttet til energiforbruk 

• Redusere utslipp av klimagasser 

• Tiltrekke deg nye kunder 

GDPR, ISO 27001 

 

 

• Overholde lover, forskrifter og kundekrav 

• Unngå bøter 

• Sikre tilgang til konfidensiell eller sensitiv 
informasjon 

 

  



 

ISO 22000 

 

 

• Vise evne til å kontrollere 
matvaresikkerhet og sikre at matvarene er 
trygge som menneskeføde 

• Forstå hva som er relevante risikoer for 
konsumentene 

• Økt inntekt og markedsandel. 

 

Global G.A.P IFA akvakultur 

 

 

• Dekker hele prosessen fra fôr og stamfisk, 
via yngel- og matfiskproduksjon, til fisken 
forlater anlegget. 

• Trygghet for produsenter og konsumenter 

• Høyere effektivitet på styring av 
produksjonsprosesser 

• Bedre og enklere markedsadgang 
 

 

ASC- Lakseoppdrett 

 

 

• Fokus på produksjon og direkte 
innsatsfaktorer 

• Økt inntekt og markedsandel. 

• Ivareta gode arbeidsforhold 

• Positiv innvirkning på nærområdet hvor 
oppdrett drives 

 

 

   



 

Hvem vi er 

KUPA har i dag 20 engasjerte og høyt kompetente medarbeidere som til 
sammen har bred kunnskap og lang erfaring innenfor våre satsingsområder. 
Derfor er KUPA blant de ledende leverandører av rådgivning, analyser og 
utredninger knyttet til utvikling i nord. 

Vi arbeider over hele Nord-Norge og har kontor i Harstad, Tromsø, Narvik og 
Finnsnes. 

Kunde 

Vi har flere kunde små og store, i mange bransjer. 

Ta kontakt med oss dersom du ønsker å få oppgitt referanseperson hos en 
gitt kunde. 

 

    
 

Global G.A.P. 

ISO22000 
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Global G.A.P. 

    
ISO 9001:2015 

 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

ISO45001:2018 

NORSOK S-006N 

HMS&K 

Prekvalifisering Achilles 

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

ISO 45001:2018 

  
 

 
 

 

Gap analyse for 

ASC Laks Standard 

ISO14001:2015 

 

NORSOK S-006N  

ISO 9001:2015 

ISO 14001:2015 

ISO45001:2018 

 

ISO 27001:2013 

Normen Personvern og 

informasjonssikkerhet 

Prekvalifikasjon mot FMC 

NORSOK S-006N 

ISO 9001:2015 

 

 

 

 

ISO 9001:2015 ISO 9001:2015 

 

CE Mark ISO 9001:2015 
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