100 Systemregler Stiftelsen Miljøfyrtårn
Systemreglene beskriver rammer, regler og forutsetninger som de ulike aktørene (konsulent,
sertifisør, kommune, fylkeskommune og virksomhet) må forholde seg til som en del av
Miljøfyrtårnordningen. Ytterligere brukerveiledere og vilkår finnes på våre nettsider og i
miljøfyrtårnportalen.
Virksomheten skal også oppfylle Felles kriterier.
Kriterier merket med § er pålagt i henhold til lov/forskrift.
Se veileder for utfyllende informasjon.
Publisert:

Kriterie-Id

Systemkriterier

1920

Miljøfyrtårn er et miljøstyringssystem og en sertifiseringsordning til bruk på
virksomhetsnivå. Som en hovedregel skal hele virksomheter sertifiseres etter
relevante bransjekriterier som dekker de vesentlige miljøaspektene til
virksomheten. I større virksomheter med selvstendige driftsenheter utstedes
normalt ett sertifikat pr driftsenhet.

1937

Sertifisører skal ha avtale med Certnor. All bestilling av sertifseringstjenester skal
skje gjennom Certnor og tildeling av oppdrag skjer fra selskapet.

1898

Før bruk av Miljøfyrtårnordningen, herunder Miljøfyrtårnportalen, skal virksomhet
godkjenne avtale med betingelser for bruk av sertifiseringsmodell og hver enkelt
bruker skal ha satt seg inn i og akseptert gjeldende vilkår for sin rolle.

1902

Sertifisering skjer gjennom godkjent sertifseringsselskap (Certnor)som er gitt
sertifiseringsmyndighet i Miljøfyrtårn-ordningen. (Oslo Kommune og Trondhjem
kommune har også denne myndigheten ut 2022: Dette gjelder også alle andre
systemregler hvor sertifiseringsmyndighet er nevnt.)

1903

Virksomheten må bruke en godkjent sertifisør ved gjennomføring av
miljøfyrtårnsertifisering. Forutsetningen for at en sertifisør kan arbeide innenfor
rammen av Miljøfyrtårn, og gjennomføre en sertifisering i en virksomhet, er at
sertifisøren er godkjent og har inngått en formell avtale med Certnor.

1908

Kommuner skal tilbys partnerskap med Stiftelsen Miljøfyrtårn. Partnerskapet må
være på plass for å signere og dele ut diplomer til sertifiserte virksomheter.
Parternskapet skal være et verktøy for å samarbeide nært med lokalt næringsliv og
innebære tilbud fra Miljøfyrtårn om miljøfaglig nettverk og kompetansebygging. Der
hvor partnerskapsavtale ikke er inngått, sendes diplomet rett til virksomheten fra
Miljøfyrtårn.

1936

Virksomheten må bruke en godkjent miljøfyrtårnkonsulent ved gjennomføring av
førstegangs miljøfyrtårnsertifisering. Ved resertifisering anbefales enten bruk av
konsulent eller digitale hjelpemidler. Forutsetningen for at en konsulent kan arbeide
innenfor rammen av Miljøfyrtårn, og lede miljøanalyse i en virksomhet, er at
konsulenten er godkjent og at han/hun har gyldig lisens fra Stiftelsen Miljøfyrtårn.

1905

Stiftelsen Miljøfyrtårn skal sikre at det er tilstrekkelig avstand, upartiskhet og
uavhengighet mellom sertifiseringsordningen og sertifiseringselskapet Certnor.
Stiftelsen legger forøvrig til grunn generelle habilitetsregler. (Forvaltningsloven kap
II. § 6).

1914

Nye virksomheter skal registreres i Miljøfyrtårnportalen ved oppstart.

1916

Den enkelte sertifiserte virksomhet er selv ansvarlig for å påse at sertifikatet fonyes
før utløpsdato
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Publisert:

1918

Sertifiserte virksomheter skal resertifiseres hvert tredje år, etter de krav som gjelder
ved resertifisering

1919

Dersom virksomheten ikke har blitt resertifisert seinest 3 år etter forrige
sertifisering/resertifisering, vil sertifikatet ikke lengre være gyldig. Hvis virksomhet
fremdeles ikke er resertifisert innen 4 måneder etter utløpsdato, blir sertifikatet
automatisk inndratt.

1940

Certnor fører kontroll med alle sertifiseringer og resertifiseringer, herunder at
sertifisør har fulgt gjeldende retningslinjer for sertifisering.

Veiledning
Kriterie-Id

Systemkriterier

1902

Fylkeskommune kan unntaksvis og i samråd med Stiftelsen Miljøfyrtårn være sertifiseringmyndighet
der mindre kommuner ikke har lisens og ikke kan ivareta sertifiseringsansvaret

1936

Konsulenten kan være ekstern eller intern, men må ha vært på konsulentkurs hos Stiftelsen
Miljøfyrtårn.

10.10.2022

