
Miljøfyrtårn

En innføring



Miljøfyrtårn- Et Milljøledelsessystem

• I Norge - tre anerkjente
miljøledelsessystemer. 

• Disse er ISO 14001, EMAS og Miljøfyrtårn. 

• Miljøfyrtårn 

– skiller seg ut ved å ha predefinere 
bransjekriterier for indre- og ytre miljø for 
over 70 ulike bransjer.

– I Miljøfyrtårn inngår også en rekke verktøy 
for en effektiv sertifiseringsprosess og 
oppfølging etter sertifisering.

– Godkjent av EU
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Miljøfyrtårn- Miljøstrategi kommunens egne virksomheter
• Få en oversikt over utslipp av kommunens totale og 

kommunens egne virksomheters klimagassutslipp ved å 

bruke Klima- og Miljørapporten.

• Kommunen og kommunens egne miljøfyrtårnsertifiserte

virksomheter skal arbeide for å forbedre sine 

klimaprestasjoner med utgangspunkt i klimaregnskapet. 

Når kommunen og dens egne virksomheter har fått en oversikt 

over klimagassutslippene, må virksomhet settes seg mål og 

utarbeide en handlingsplan med tiltak som evalueres gjennom 

årlig klima og miljørapportering. 

• Kommunen og kommunens egne virksomheter bør finne 

tiltak som fører til faktiske og robuste forbedringer; tiltak 

som de og deres ansatte kan være oppriktig stolte av. 

• Kommunen og dens egne virksomheter bør jobbe for å 

få sine underleverandører og samarbeidspartnere til å 

miljøsertifisere seg. 

• Kjøp av klimakvoter representerer kun en kompensasjon 

for eget utslipp 

Figuren illustrerer hvordan Miljøfyrtårn rangerer ulike typer klimatiltak. 
Eksempler på tiltak i trinn 1, se også bransjekriteriene. 



Miljøfyrtårn har predefinere Kriteriesett

Alle kriteriesett inneholder følgende punkter

Systemkriterier - Formålet med systemkriteriene er å sikre at det blir etablert et velfungerende 

miljøledelsessystem basert på virksomhetens eksisterende helse-, miljø-, og sikkerhets (HMS) 

system.

Arbeidsmiljø -Formålet med arbeidsmiljøkriteriene er å sikre et best mulig arbeidsmiljø for de 

ansatte gjennom forebyggende tiltak. Virksomheten skal se sammenheng mellom sosiale, 

fysiske og psykiske tiltak for god helse og et godt arbeidsmiljø.

Innkjøp - Formålet med innkjøpskriteriene er å redusere miljøbelastning for produkter og 

tjenester som kjøpes inn til egen virksomhet eller til videresalg. Innkjøp av varer og tjenester 

henger tett sammen med forbruk og avfall, og er ofte det som bidrar mest til CO2-utslippet. ‘

Energi- Formålet med energikriteriene er å bidra til reduksjon av energiforbruk, 

energieffektivisering og øke andelen energi fra fornybare kilder.

Transport- Formålet med transportkriteriene er reduksjon av CO2, NOx og svevestøv 

utslippene.

Avfall (Avfall fra Kommunens virksomhet er næringsavfall) - Formålet med avfallskriteriene 

er avfallsreduksjon, gjenbruk av produkter, materialgjenvinning, gjenbruk av råmateriale og 

forsvarlig håndtering av avfall. Avfallsreduksjon er mål nr 1 når det gjelder 

avfallshåndtering. Kildesortering og bevisstgjøring rundt fraksjons sortering er essenseielt

Estetikk- Formålet med estetikkriterier er å få til et visuelt godt inntrykk av virksomheten. Fokus 

på ryddige, rene lokaler og vedlikehold er essensielt for godt inneklima og lang levetid.

Utslipp til Luft- Formålet med kriteriet utslipp til luft er å redusere utslipp til luft fra kommunens 

egne virksomheter(inkl. KF er)

Utslipp til vann- Formålet med kriteriet utslipp til vann er å redusere utslipp til vann fra 

kommunens egne virksomheter(inkl. KF er)

Andre miljøaspekter-Formålet med kriteriet "Andre miljøaspekter" er å avdekke om det finnes 

andre miljøaspekter som ikke dekkes av Miljøfyrtårn, der tiltak bør iverksettes.
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Miljøfyrtårn - organisering i Miljøfyrtårn av i 
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Klima fotavtrykk
Kommunens får dette på alle nivå

• Et klimafotavtrykk kan defineres som: 
«Klimagassutslipp i et livsløpsperspektiv 
forårsaket av produksjon av varer og 
tjenester konsumert av en geografisk definert 
enhet, uavhengig om utslippene skjer 
innenfor eller utenfor de geografiske 
systemgrenser» (Larsen 2011) 

• Kan fåes for kommunens virksomheter totalt, 
For hovedområdene som f.eks oppvekst 
skole og for den enkelte virksomhet, f.eks 
skole



Klimaregnskap

• For å få en oversikt over hvor de største 

utslippskildene i den enkelte bedrift er, har 

Stiftelsen Miljøfyrtårn utarbeidet en enkel 

klimakalkulator i Klima - og miljørapporten etter 

prinsippene i Greenhouse Gas Protocol (GHG). 

• Det viktig at klimaregnskap inkludere nok 

relevant informasjon slik at det kan brukes som 

beslutningsstøtteverktøy for virksomhetens 

ledelse.
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Hva må virksomhetene gjøre årlig?
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