
Miljøfyrtårnkommuner tar 
miljøansvar i praksis 



Norges mest brukte miljøsertifikat
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og 
vise samfunnsansvar. Stiftelsen Miljøfyrtårn sertifiserer offentlige og private virksomheter ved hjelp av 
bransjespesifikke krav,  og virksomhetene må levere årlige miljørapporter. Sertifikatet er anerkjent ved 
offentlige anbud.  

Miljøfyrtårnsertifisering brukes av stadig flere kommuner og fylkeskommuner som system for miljø-
ledelse. Målet er å oppnå lokale klimamålsettinger og effektivisering i forhold til energibruk, håndter-
ing av avfall, transport og HMS. 

Systematisk miljøfokus er et stadig viktigere konkurransefortrinn for norske bedrifter. Forskning viser 
at nystartede virksomheter som blir Miljøfyrtårn er mer effektive enn andre, og at disse jevnt over 
har en høyere grad av innovasjon. Sertifiserte Miljøfyrtårnvirksomheter viser seg over tid også å ha et 
gjennomsnittlig lavere sykefravær enn andre. 

Verden står overfor store miljøutfordringer knyttet til klimaendringer, ressursbruk og forurensing. 
Kommuner oppfordres til å ta sin del av ansvaret gjennom innføring av system for miljøledelse og 
Miljøfyrtårnsertifisering. 

Mer enn 300 kommuner har i dag fattet politisk vedtak om å tilrettelegge for Miljøfyrtårnsertifisering i 
sin kommune. Disse kan smykke seg med tittelen “Miljøfyrtårnkommune”. 

Som Miljøfyrtårnkommune og pådriver skal kommunen aktivt tilrettelegge for sertifiserte virksom-
heter ved å vekte miljøsertifisering ved anbud og innkjøp. 

Bli Miljøfyrtårnkommune!
For svært mange er Miljøfyrtårn et konkret virkemiddel for å møte klimautfordringene lokalt. 
Stiftelsen har i prinsippet delegert sertifiseringsmyndigheten til den enkelte kommune.

Gjennom den årlige miljørapporteringen tilrettelegger Miljøfyrtårn for at virksomheter kan lage  
klimahandlingsplaner og klimaregnskap. Dermed får kommune-Norge et verktøy i den lokale  
klimapolitikken. 

For å kunne bruke Miljøfyrtårn som miljø- og næringspolitisk virkemiddel, må kommunen fatte 
politisk vedtak om å bli Miljøfyrtårnkommune og løse lisens fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. To eller flere 
kommuner kan samarbeide om en felles lisens i regionen. Inngå gjerne regionavtaler med andre 
Miljøfyrtårnkommuner i området. Gjensidig utveksling av ideer, sertifisører, kunnskap og ressurser er 
fordeler ved regionale nettverk. Kontakt oss gjerne for råd. 

Det er viktig at ressurspersoner kommer på plass, med klart definerte roller og oppgaver. En Miljø-
fyrtårnkoordinator må utnevnes. Mer om Miljøfyrtårnkoordinators rolle og oppgaver kan du lese i en 
egen folder på nettsidene våre miljofyrtarn.no. 

Miljøfyrtårnkoordinatoren har ansvar for å arrangere utdeling av Miljøfyrtårndiplom til alle virksom-
heter i kommunen som blir sertifisert. Dette er en flott anledning for ordfører eller rådmann til å 
belønne lokalt næringsliv, samtidig som kommunens miljøarbeid profileres. 

Kommunen kan være et forbilde ved å vedta Miljøfyrtårnsertifisering av egne enheter. Kommunen 
skal legge tilrette for sertifisering av offentlige og private virksomheter, enten ved å utdanne egne 
sertifisører eller ved å inngå avtale med private sertifisører i området. Les mer om sertifisering på våre 
nettsider. 

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


Verktøy for effektiv miljøledelse 

Modellen sikrer god forankring av miljøstyringssystemet der ansvaret hører hjemme. Gjennom 
prosessen avklares det hvilke miljøkrav som oppfylles av hovedkontoret (rådmannens stab) og 
hva som står igjen for lokal oppfølging i den enkelte underliggende enhet (eksempelvis sykehjem, 
barnehage, svømmehall, brannstasjon). 

Miljøfyrtårns hovedkontormodell er et effektivt verktøy for miljøledelse i store organisasjoner. 

Slik kontakter du Stiftelsen Miljøfyrtårn

www.miljofyrtarn.no
www.facebook.com/miljofyrtarn

Telefon: 38 00 80 60
E-post: post@miljofyrtarn.no

Adresse:  
Sjølystveien 5, Postboks 514, 4665 Kristiansand

Verktøyet gir: 
 - enklere sertifisering
 - sterkere forankring
 - bedre informasjonsflyt 
 - mer rasjonell resertifisering
 - tidsbesparelser
 - reduserte kostnader
 - økt kunnskap og engasjement

Se våre nettsider eller kontakt oss 
for mer informasjon. 

Kommunen er et forbilde og en pådriver i samfunnet. Ved å gå foran og sertifisere egne 
virksomheter tar kommunen miljøansvar. Ved å legge tilrette for at fremtidsrettede ledere i 
privat næringsliv kan miljøsertifisere sine virksomheter, blir kommunen i sannhet også en 
foregangskommune innen klima og miljø. 

http://bit.ly/1eIPfd0
http://on.fb.me/K1zGlp
http://www.miljofyrtarn.no/sertifiseringsmodeller

