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•Stiftelsen Miljøfyrtårn - stifterne
•Hva er Miljøfyrtårn 
•Våre verdier – og noen eks fra feb-mar d.å. 
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•Våre verdier – og noen eks fra feb-mar d.å. 
•Vårt fremtidsbilde og våre strategier –
Hva kan vi tilby Fremtidens byer!

•Hva bør den enkelte by bidra med?



Stiftet 13 november 2003

Stifterne;

– Hovedorganisasjoner:
NHO, Bedriftsforbundet, HSH og LO

Stiftelsen Miljøfyrtårn

– Kommuner/ fylkeskommuner:
Bergen, Drammen, Haram, Kristiansand, 
Larvik, Oslo, Ringsaker, Stavanger, 
Tromsø, Trondheim, Ålesund, Buskerud, 
Nordland

– Andre:
KS og SND (Nå Innovasjon Norge)

Mange kommuner og 
fylkeskommuner gjør mye bra 
innenfor miljø, og flere er allerede 
sertifisert, sier Halvdan Skard, 
politisk leder i KS. Men fortsatt er 
det mye som gjenstår.



Hva er Miljøfyrtårn?

• Miljøsertifisering

• … for små- og 
mellomstore 
virksomheter



Hva er Miljøfyrtårn?

• informere og motivere
• miljøanalyse - status

1. PLANLEGGE
2. IVERKSETTE

• informere og motivere
• gjennomføre tiltakene
• måle resultater 

3. LÆRE

• miljøanalyse - status
• miljømål
• handlingsplan

• kontroll og korrigering
•MRS - klimaregnskap



Miljøfyrtårn® og HMS 

Miljøledelse tilpasset små og 
mellomstore virksomheter 

HMS-systemet

Miljøfyrtårn

Kilde A.G Helbostad 



Miljøfyrtårn og Klima

• Handlingsplan og 
klimaregnskap

• Iverksette tiltak

• Engasjere ansatte, 
kunder og 
forretningsforbindelser

Bevisstgjøring, øke

kunnskapen om klima!!
Hvit vinter - Frich’s Kafeteria jan 2008



Verdi   Konkret 

De får dette 
fordi de legger 
vekt på miljø i 

Ordfører Fabian Stang overrekker Miljøfyrtårnsertifikat til Terje Håkonsen. 
The Arctic Challenge tenker gjenvinning og økologisk fra start til slutt.

FOTO: INGAR HAUG STEINHOLT

vekt på miljø i 
alle ledd og 
tenker på 
fremtiden. De er 
et forbilde for 
ungdommen ,

- sier Ordfører 
Fabian Stang



Verdi   Relevant 

Ser vi på antall 
innbyggere opp mot 
antall miljøfyrtårn, er 
vi best i Norge!

Direktør Grete Kristoffersen
Tromsø Næringsforeningen

Fredag 6. mars var 25 av kommunens 66 
Miljøfyrtårn samlet i Tromsø rådhus der de 
blant annet ble hyllet av ordfører Arild 
Hausberg.

Coop Nord, Selnes skole, Mortensnes sykehjem, Lunheim skole, Ramfjord skole, 
Slettaelva skole, Reibo AS, Nerstranda senter, Psykiske helsetjenester, Princess 
Nerstranda og Jekta, Simonsen Advokatfirma, Lundblad media AS, Aktiv Nord AS, IT-
Partner, Rød Tråd, Kaffebønna, Princess Pyramiden, AS Bilmateriell, Kvaløya 
hjemmetjeneste, Jobzone, Kulturskolen.

Det ble servert kaffe 
og kaker fra byens 
eneste miljøsertifiserte 
bakeri, Kaffebønna.

Kommunen, næringsforeningen og Grønn 
Hverdag sto bak arrangementet som ble 
meget godt mottatt. 



Verdi   Enkelt

”Jeg gratulerer YS 
med å være den 
første 
hovedorganisasjonen 
på arbeidstakersiden 

YS-leder Tore Eugen Kvalheim (t.v.) og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim. (Foto: Terje Bergersen)

på arbeidstakersiden 
som gjennomfører en 
Miljøfyrtårn-sertifi-
sering,” sier miljø- og 
utviklingsminister Erik 
Solheim i forbindelse 
med utdelingen av 
sertifikatene til 8 YS-
forbund i tillegg til YS 
sentralt og YS 
Medlemsfordeler.



Verdi   Lønsomt 

Sparer èn
mill på tre år!

Grønn IT kan sørge for 
store Co2 redukjsoner, store Co2 redukjsoner, 
ved miljøsertifisering av 
selskapet Agresso fant 
de en potensiell 
besparelse på en million 
kroner i løpet av de 
neste tre årene.
Reduksjonen i Co2 på 
195 tonn tilsvarer årlige 
utslipp fra cirka 66 biler. 

Daglig leder, Lars Olav Habberstad(t.h) og salgsansvarlig Kjell Rune Øyrås i
konsulentfirmaet PURITY.



Kommunene
sertifiserer, oppfølging av 

Konsulenter

Bedrifter/virksomheter
Tiltak før sertifisering og 
kontinuerlig forbedring

Roller

Stiftelsen Miljøfyrtårn

Utvikling & drift. Veiledning & kurs.
Miljøfyrtårn-dager.

Nasjonal markedsføring.

sertifiserer, oppfølging av 
sertifiserte virksomheter, 

markedsfører

Konsulenter
miljøanalyse  - pådriver,

markedsføring

Forutsetning for suksess – alle må bidra!



Markedsposisjon
• Klar nr 1 innenfor SMB
• Privat sektor primært tjenesteytende 
næringer 

• 25% av alle kommunal virksomheter
• …

Overordnet posisjon
• 10.000 sertifikater
• MF er ledende (nr 1) på lønnsom 
miljøsertifisering av virksomheter i det 
private og offentlige

• …

Interne forhold Sterke samarbeidspartnere

Sertif. 10.000

Framtidsbildet:

Tjenestespekter
• Etablert egen rådgivningstjeneste
• Eget kurstilbud (til flere enn 
sertifisører og konsulenter)

• Miljøfyrtårn-dagene
• …

Myndigheter
• I betydelig grad benyttet som et 
kriterium ifm OA

• ……….

Interne forhold
• Kompetansebedrift 
• Medlemsforståelse  
• 15 medarbeidere
• …

Sertif. 2.500

Sertif. 1.500 

Sterke samarbeidspartnere
• Konsulenter
• Kommuner
• …

Sertif. 6.500

Kunder/Medlemmer

2008 2010 2013 2015



Strategiske områder 2009-2015

MF skal bli ledende på lønnsom 
miljøsertifisering av virksomheter i det 

private og offentlige 

Medlemmer/kunder

Sterk medlemsvekstHøy medlemstilfredshet

Prosesser
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Prosesser

MF skal ha relevante krav 
og tjenester utviklet for 

målgruppen
MF ”goes nordic”

MF skal gi relevant og 
konkret informasjon til 
målgrupper og partnere

MF skal ha en effektiv og 
rasjonell administrasjon og drift

Organisasjon

MF skal ha relevante og dyktige 
samarbeidspartnere
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Våre prioriterte tiltak 2009

• Etablere Regionale arenaer MF skal gi relevant og 
konkret informasjon til 
målgrupper og partneremålgrupper og partnere

MF skal ha relevante og 
dyktige samarbeidspartnere

• Øke kapasiteten til relevant
kommunikasjon med pri. 
samarbeidspartnere



Våre ønsker fra dere!

Legge til rette for næringslivet:

Vedtak
�Feie for egen dør!
�Inn i klimaplan 
�Tiltak i handlingsplan NB (antall Miljøfyrtårn)�Tiltak i handlingsplan NB (antall Miljøfyrtårn)

Må ha
sertifisører
Konsulenter

Drivere
�Helhetlig plan på tvers av tema og med bredt eierskap
�Offl innkjøp
�Informasjon
�Samlinger
�Ordfører mfl viser vei 

– (Keep it simple!! - ha det gøy!!)



Hva ønsker dere fra oss?


