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Miljøfyrtårnkoordinator i kommunen
Som miljøfyrtårnkoordinator har du en rolle med mange  
muligheter. Erfaringer fra over 300 kommuner over hele landet 
som har inngått avtale med Miljøfyrtårn , viser at rollen fylles på 
mange gode måter. Det finnes noen ansvarsområder og  
oppgaver som må gjennomføres av kommunen,  og den som er 
miljøfyrtårnkoordinator. 

Kommunen må:
• Oppnevne koordinator
• Informere om koordinatorfunksjonen gjennom kommunens  
nettside og førstelinje
• Sørge for tilstrekkelig sertifisørkapasitet i egen kommune

Miljøfyrtårnkoordinator i kommunen må:
• Gjøre seg kjent med Miljøfyrtårn gjennom kurs (for eksempel 
sertifisørkurs), nettsider og nyhetsbrev
• Bli kjent med Miljøfyrtårnportalen og spesifikke funksjoner og 
oppgaver knyttet til rollen som koordinator i kommunen
• Gjøre seg kjent med den årlige miljørapporteringsfunksjonen i 
Miljøfyrtårnportalen
• Koordinere og praktisk gjennomføre utdeling av miljøfyrtårn-
diplom til virksomheter som sertifiseres

Å være miljøfyrtårnkoordinator i en kommune som har tatt i bruk 
Miljøfyrtårn gir mange muligheter, blant annet følgende:

• Kommunens miljøfyrtårnkoordinator kan selv bli sertifisør, eller 
internkonsulent i egen organisasjon. Som internkonsulent kan 
man lede virksomheter i egen organisasjon frem til sertifisering. 
Som sertifisør kan man sertifisere private virksomheter i egen 
kommune, samt kommunale og private virksomheter i nabo-
kommuner.
• Kommunen kan inngå avtale med nabokommuner for å 
sertifisere hverandres kommunale virksomheter, eller avhjelpe 
sertifisering av private virksomheter.
• Informere og stimulere til at private virksomheter velger å bli 
Miljøfyrtårn.
• Være med å opprettholde engasjement for miljø- og klima-
arbeid i kommunen.
• Oppfordre og tilrettelegge for sertifisering av private og 
kom munale virksomheter gjennom incentivordninger. 
Incentiver kan innebære for eksempel gratis 1. gangs sertifi-
sering, markedsføring av sertifiserte virksomheter i kommunene 
eller lignende.
• Vurdere innføring av hovedkontormodellen i kommunen 
(se siste side for mer informasjon). 

For meg er det sentralt å ha 
god kontakt med både egne 
virksomheter og stiftelsen. 
Det er viktig med oppfølging 
og møtepunkter for virksom-
hetene, for å holde miljø-
engasjementet varmt. Det er 
også viktig å lage et malverk 
for virksomhetene, som er 
hjelp til selvhjelp. Slik kan 
virksomhetene bedre gjøre 
ordningen til sin egen.

Kjetil Kleveland  
Miljøfyrtårnkoordinator  

Drammen kommune

En rolle med mange muligheter

Grete Rasmussen 
Miljøfyrtårnkoordinator  

Fredrikstad kommune

Vi synes Miljøfyrtårn er et  
supert verktøy! Gjennom å 
påta oss rollen som sertifisør 
gir det oss anledning til å 
bidra til at byens næringsliv 
blir mer miljøbevisst.  
Samtidig er Miljøfyrtårn et 
godt verktøy for å systema- 
tisere miljøarbeidet i våre 
egne virksomheter.
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For å ivareta habilitet kan ikke 
en kommunalt ansatt sertifisør 
sertifisere kommunale virksom-
heter i egen kommune.

Vi er glade for at dere har valgt Miljøfyrtårn som system for miljøledelse. 
Med denne folderen ønsker vi å gi litt informasjon om rollen som koordinator og 
stimulere til godt miljøarbeid i kommunen.



Verktøy for effektiv miljøledelse

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

Les mer på www.miljofyrtarn.
no/sertifiseringsmodeller  

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

Miljøfyrtårn og kommunene

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.

Kommunen har de fleste steder en viktig rolle i forhold til Miljøfyrtårn. 


