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Miljøfyrtårn er en sertifiseringsordning for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise 
samfunnsansvar. En sertifisert virksomhet oppfyller kriterier tilpasset egen drift og bransje, og 
gjennomfører tiltak for en mer miljøvennlig drift og et godt arbeidsmiljø.  

Et Miljøfyrtårn-sertifikat tildeles etter en uavhengig vurdering av en sertifisør. Hvert tredje år blir 
virksomheten resertifisert.  

Stiftelsen Miljøfyrtårn har ansvar for å kvalitetssikre konsulenter og sertifisører som bistår virksomheter i 
sertifiseringsprosessen. Stiftelsen drifter også Miljøfyrtårnportalen, virksomhetens digitale 
miljøledelsesverktøy, der virksomheten dokumenterer sitt miljøarbeid og måler sine miljøprestasjoner. 

 

Vår virksomhet er/ skal bli Miljøfyrtårn og aksepterer følgende vilkår.  
 

1. Faktura for etableringskostnaden sendes ved formell oppstart av sertifiseringsprosessen, som skjer 

ved opprettelse av Miljøkartleggingsskjemaet. Etableringskostnaden betales innen den frist som 

fremgår av utsendelsen. Dette gjelder selv om sertifiseringsprosessen ikke er ferdig. Deretter vil årlig 

serviceavgift faktureres første kvartal hvert år. Gjeldende priser er publisert på www.miljofyrtarn.no 

 

2. Vi vil gi sertifisør og eventuell konsulent tilgang til vårt område i Miljøfyrtårnportalen.  

Vi kan selv fjerne tilganger som ikke lenger er hensiktsmessige. Vi er ansvarlig for alle brukere som 

opprettes under virksomhetens område i portalen. 

3. Når endringer av vår drift kan påvirke vår sertifiseringsstatus er det vårt ansvar å gi beskjed til 

Stiftelsen Miljøfyrtårn. Forhold som fusjon, flytting og utvidelse nevnes spesielt. 

4. Vi rapporterer årlig våre miljøprestasjoner gjennom klima- og miljørapporten i Miljøfyrtårnportalen.  

5. Vi er kjent med at bransjekriterier oppdateres løpende, og at resertifisering skjer etter gjeldende  

kriterier.  

 

6. Det er vårt ansvar å gjennomgå gjeldende kriterier og bestille sertifisør i god tid før 

sertifiserings/resertifiseringsfrist. 

7. Vi er kjent med og aksepterer at det kan bli aktuelt å inndra vårt Miljøfyrtårnsertifikat om vi ikke 

tilfredsstiller de kriterier vi er sertifisert etter, eller på andre måter bryter de regler som gjelder. 

8. Vi vil løpende holde vår kontakt- og fakturainformasjon i Miljøfyrtårnportalen oppdatert. 

 

9. Vi er for øvrig kjent med de rutiner og regler som gjelder og at disse finnes på www.miljofyrtarn.no 

og i Miljøfyrtårnportalen. Disse reglene inngår som vedlegg til denne avtalen.  

 

 

http://www.miljofyrtarn.no/
http://www.miljofyrtarn.no/


Stiftelsen Miljøfyrtårn: vilkår for Miljøfyrtårnsertifisert virksomhet 
 

2 
 

Følgende nevnes spesielt; 

 Vi vil levere miljørapport for foregående år innen 1. april hvert år. 

 Seks måneder før utløpsdato vil vi motta e-post med varsel om resertifisering og vi plikter å 

bestille sertifisør i god tid før utløpsdato. 

 Dersom et sertifikat går ut på dato vil virksomheten ikke lenger ha gyldig sertifikat. Virksomheten 

vil, dersom den ikke blir resertifisert innen fire måneder etter utløpsdato for sertifikatet, miste 

sitt medlemskap i Stiftelsen Miljøfyrtårn og sertifikatet blir inndratt. Dette blir varslet skriftlig.  

 Vi er kjent med gjeldende kostnader og rutiner for fakturering. 

 Utmelding av Stiftelsen Miljøfyrtårn skal skje skriftlig. Ønsker virksomheten å melde seg ut av 

Stiftelsen Miljøfyrtårn, skal det skje skriftlig innen 31.12 dersom virksomheten ikke skal faktureres 

årlig serviceavgift for påfølgende år.   

10. Vi er kjent med og aksepterer at administratorer i Stiftelsen Miljøfyrtårn samt kommunens 

Miljøfyrtårnkoordinator (kontaktperson for Miljøfyrtårnarbeidet i kommunen) har tilgang til å lese 

vår informasjon i Miljøfyrtårnportalen. 

 

11. Vi er kjent med at en eventuell konsulent ikke er ansatt av Miljøfyrtårn, og at Stiftelsen Miljøfyrtårn 

ikke har erstatningsansvar i forhold til det arbeidet som er utført av konsulenten. 

 

 12. For sertifisering av virksomheter i kommuner og konsern/kjeder etter hovedkontormodellen gjelder i  

        tillegg en egen avtale. 

 

Kristiansand 20. september 2016 


