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Stiftelsen Miljøfyrtårn har gleden av å sende ut forslag til nye felleskriterier for kommuner og fylkeskommuner. 
Forslaget har som mål å dekke de vesentlige miljøaspektene til virksomhetene i større grad enn dagens 
felleskriterier. Felleskriteriene skal benyttes som sertifiseringsgrunnlag for alle kommunale og fylkeskommunale 
virksomheter som søker Miljøfyrtårnsertifisering, sammen med relevante bransjekriterier der det er aktuelt.  
 
Sertifiseringskriteriene er en justert versjon av felleskriteriene for private og statlige virksomheter som ble lansert 
i juni 2022. Hensikten er at kommunale og fylkeskommunale virksomheter skal få mer relevante og tilpassede 
kriterier som bidrar til grønn omstilling. Justeringen er gjort av Stiftelsen Miljøfyrtårn med god hjelp fra 
sertifiserte virksomheter, konsulenter og sertifisører.  
 
 
Bakgrunn og mål for utvikling 
Miljøfyrtårns visjon er å være virksomhetens verktøy for grønn omstilling. Miljøfyrtårnsertifiserte virksomheter skal 
drive miljøledelse ved å jobbe kontinuerlig for å identifisere og redusere de negative miljøpåvirkningene og søke 
positive påvirkninger. Dette skal blant annet styres gjennom sertifiseringskriterier som er konkrete, relevante og gir 
mest mulig miljøgevinst. 
 
Felleskriteriene er Miljøfyrtårns mest sentrale virkemiddel for å oppnå miljøeffekt. De nye felleskriteriene stiller 
strengere krav til at miljøarbeidet skal være forankret i ledelsen, og styrker virksomhetens kontinuerlige 
forbedringsarbeid. Kriteriene krever også at virksomheten tar større ansvar for påvirkning på klima, miljø og 
arbeidsmiljø i verdikjeden, både oppstrøms (leverandører) og nedstrøms (brukere, innbyggere, samarbeidspartnere 
og andre). 
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Tidligere har alle virksomheter, både private, statlige, kommunale og fylkeskommunale, forholdt seg til ett sett med 
felleskriterier. I arbeidet med nye felleskriterier ble det avdekket et behov for å skille mellom kriteriene til 
private/statlige og kommunale/fylkeskommunale virksomheter. Hensikten med kriteriene er den samme, men flere 
kriterier er justert så de stemmer bedre overens med organisering og ordbruk i kommuner og fylkeskommuner.   
 
I løpet av våren 2022 har åtte referansekommuner gitt tilbakemeldinger og innspill på de nye felleskriteriene. På 
bakgrunn av disse tilbakemeldingene har vi justert felleskriteriene fra de som ble lansert for private/statlige 
virksomheter. 
 
Nye felleskriterier for kommuner og fylkeskommuner 
Kriteriene adresserer miljøtemaene innkjøp, avfall og ombruk, transport, energi, naturmangfold og arealbruk, 
arbeidsmiljø og eierskap. I tillegg inneholder settet kriterier som skal utgjøre rammeverket for 
miljøledelsessystemet, fordelt på temaene forankring, styring og offentliggjøring.  
 
Noen av kriteriene er kun relevante for noen virksomheter, avhengig av størrelse, eierskap og funksjon. Disse vil 
tildeles riktige virksomheter gjennom en ny funksjon i Miljøfyrtårnportalen kalt Innledende spørsmål. Det er en 
funksjon der virksomhetene svarer på noen enkle spørsmål før de åpner miljøkartleggingen, og riktige kriterier 
tildeles basert på svarene. Blant annet vil små virksomheter få færre kriterier, og byggeierkriterier vil inngå som en 
del av felleskriteriene til de som eier bygg.  
 
I tillegg til selve kriteriene er det også nye digitale hjelpemidler i Miljøfyrtårnportalen som skal bidra til å lette 
implementeringen og oppfølgingen av miljøarbeidet i virksomhetene. Alle sertifiserte virksomheter har allerede 
tilgang til styringsverktøyet. Det består av fem ulike moduler som kan hjelpe virksomhetene med kontinuerlig 
forbedring: policy og mål, tiltak, innrapportering, resultater og statistikk, og klimaregnskap. Styringsverktøyet kan tas 
i bruk av alle sertifiserte virksomheter uavhengig av tidspunkt for resertifisering, men er spesielt nyttig når det 
brukes sammen med de nye felleskriteriene. Les mer om styringsverktøyet på Miljøfyrtårns nettsider.  
 
 
Relevant informasjon om andre kriteriesett 
Kriteriesettene for «Byggeier» og «Leietaker» utgår som kriteriesett og vil fra lansering av nye felleskriterier være en 
del av felleskriteriene som tildeles basert på de innledende spørsmålene. Virksomheter med direkte ansvar for 
klima- og miljøstyring som følge av å utvikle, eie og drive eiendommer, vil få et eget bransjekriteriesett for Eiendom. 
Dette vil også være relevant for kommuner og fylkeskommuner.  
 
 
Implementering av de nye kriteriene 
Kriteriene er planlagt lansert i første kvartal 2023. Alle kommunale og fylkeskommunale virksomheter skal etter 
dette bruke de nye kriteriene ved sertifisering. I løpet av høsten vil det være fem pilotkommuner som sertifiseres 
med nye felleskriterier for å teste ut kriteriene. Dette gjøres parallelt med høringen.  
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Høring:  
De nye kriteriene er en justert versjon av felleskriteriene for private og statlige virksomheter. Hensikten med 
høringen er altså ikke å gjøre store endringer i innholdet i kriteriesettet, men først og fremst å avdekke om kriteriene 
passer til kommunale og fylkeskommunale virksomheter. I høringen ønsker vi spesielt innspill på hvorvidt kriteriene 
er relevante og forståelige for virksomhetene i målgruppa. Vi tar også gjerne imot forslag til endringer i 
kriterieformuleringer eller liknende som vil forbedre kriteriene. I høringsrunden kan det også foreslås nye kriterier, 
fjerning av enkeltkriterier eller andre innspill.  
 
Høringsforslaget er lagt ut på Miljøfyrtårns hjemmeside, under «pågående revisjonsprosesser» 
 
Innspill sendes ved å besvare det digitale høringsskjemaet.  
 
Spørsmål om høringen kan rettes til en av saksbehandlerne på e-post eller til post@miljofyrtarn.no.  
 
 
Med vennlig hilsen     
 
 
  

Ann-Kristin Ytreberg  Kari Hegtun 
Administrerende direktør Rådgiver, miljøfaglig utvikling 
Stiftelsen Miljøfyrtårn Stiftelsen Miljøfyrtårn 

kari.hegtun@miljofyrtarn.no  
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Rådgiver, miljøfaglig utvikling Seniorrådgiver, kommuner og fylkeskommuner 
Stiftelsen Miljøfyrtårn 
stine@miljofyrtarn.no  
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Adresseliste:  
 
Miljøfyrtårn – konsulenter 
Miljøfyrtårn – sertifisører 
Kommunale og fylkeskommunale Miljøfyrtårn-virksomheter  
Alle samarbeidspartnere 
Klima- og Miljødepartementet 
Miljødirektoratet 
Direktoratet for forvaltning og økonomistyring (DFØ) 
Nærings- og fiskeridepartementet  
Kommunal- og distriktsdepartementet  
Klimapartnere, alle regioner 
Certnor 
  
Stiftere av Miljøfyrtårn: 
Bedriftsforbundet  
Hovedorganisasjonen Virke 
Landsorganisasjonen i Norge  
Næringslivets Hovedorganisasjon  
Kommunenes Sentralforbund  
Innovasjon Norge 
Bergen kommune  
Drammen kommune  
Kristiansand kommune  
Larvik kommune  
Oslo kommune  
Ringsaker kommune  
Stavanger kommune  
Tromsø kommune  
Trondheim kommune  
Ålesund kommune  
Viken fylkeskommune (tidligere Buskerud fylkeskommune) 
Nordland fylkeskommune 
 

 


