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Gode miljøvalg er ofte gode 

økonomiske valg

Sort bunnlinje. Grønn klode.



Stifterne

Fylkeskommunene Buskerud og Nordland 

Kommunene Bergen, Drammen, Haram, Kristiansand, Larvik, 
Oslo, Ringsaker, Stavanger, Tromsø, Trondheim og Ålesund.



5400 sertifikater



Etterlysning: konkrete tiltak! 



80 BRANSJER

AVFALL TRANSPORT

ENERGI

INNKJØP

ARBEIDSMILJØ



Kommunene er 
uavhengig 
sertifisørmyndighet.



Engelsk versjon



Viktig premiss å rydde i egen bedrift



Bedriftene bør kartlegge 
sitt CO2avtrykk og 
muligheter for 
energieffektivisering og 
andre ressursbesparelser.



INNFØRE HELHETLIG, LØNNSOM
MILJØLEDELSE

FOKUS PÅ DET DU KAN PÅVIRKE OG PÅ DE
VIKTIGSTE TILTAKENE I DIN BEDRIFT

KOMPLIMENTERE TIL EKSISTERNEDE 
NASJONALE OG DESTINASJONSTILTAK



Nye Miljøfyrtårn lansert i 2016

• Kraftig forbedret veiledning og hjelp frem mot 
sertifisering

• Hele sertifiseringsforløpet digitaliseres

• Oppdaterte og mer relevante kriterier 

• Ny sertifiseringsmodell for større konsern

= Enklere sertifiseringsprosess







Bruk resultatene videre!

• Her vises utviklingen deres på ulike 
målepunkter gjennom årene dere har 
levert miljørapporter. Grafene kan dere 
gjerne bruke videre i egne dokumenter, 
årsrapporter, styrerapporter og lignende 
hvor dere ønsker å vise fram egne 
miljøresultater. 

• Mange viser betydelig samfunnsansvar 
og forteller om vesentlig miljøinnsats i 
miljørapporten.

• Samlet bidrar Miljøfyrtårn-sertifiserte 
virksomheter til lavere klimautslipp, og 
mindre miljøbelastninger. Dette er et 
viktig engasjement



Dyreparken i Kristiansand
Ser konkrete resultater som følge av miljøarbeidet

– Det fine med mange av de tingene 
man gjør som Miljøfyrtårn-bedrift er 
at de også har en kostnadsbesparende 
side. I tillegg gir det en positiv 
assosiasjon for gjester og oss som 
jobber her.

Per Arnstein Aamot – direktør



Finse 1222
Reduserte avfallet med 17,5 tonn fra 2012 til 2013

– Våre eiere er veldig miljøbevisste, 
og vi har lenge hatt fokus på god 

avfallshåndtering. Når vi ble 
Miljøfyrtårn i 2012 fikk vi satt tingene i 

system – og vi begynner å se gode 
resultater allerede etter kort tid.

Terje Hellingsrud – driftssjef



Myrkdalen Fjellandsby

GODT OVERBLIKK : Sparte 500 000 Kwh på ett enkelt miljøtiltak



Green Dogs Svalbard

FOKUS PÅ MILJØ I ALLE DELER AV DRIFTEN



Kontinuerlig forbedring

Miljøfyrtårn 
verktøy

Oppfylle 
kriterier

Iverksette 
tiltak

Følge opp 
rutiner

Sette mål

Måle 
prestasjoner

MILJØFYRTÅRNS
DIGITALE 
VERKTØY



er positivt innstilte til bedrifter med 
miljøsertifisering

ResponsAnalyse 2016



foretrekker å kjøpe produkter og tjenester 
fra bedrifter som er miljøsertifisert

ResponsAnalyse 2016



Reduserte sykefravær 
fra 25% til 3% 



«Det offentliges innkjøpsmakt må 

brukes til å akselerere det grønne 

skiftet og stimulere til innovasjon 

og teknologiadopsjon.» 
Kreutzer/Hedegaard, 

Regjeringens ekspertutvalg for grønn konkurransekraft



FORVENTNINGER OM BÆREKRAFTIGE VALGMULIGHETER FRA TURISTER



HISTORIEFORTELLINGEN OM DIN BEDRIFT





Nye muligheter?

• Involvere gjesten til å bidra

• Trigge alle 

• Nye målgrupper

NYE MULIGHETER – INVITERE TURISTER TIL Å BIDRA?



Visit Lyngenfjord
Vil utvikle et mer miljøvennlig og bærekraftig reiseliv

– Vi som destinasjonsselskap 
sertifiserer oss ikke bare av 
miljøhensyn, men det er en 
investering for det framtidige 
reiselivet i Lyngenfjord-regionen.

Georg Sichelschimdt – reiselivssjef



Kristiansand kommune
– Det gjør godt å ta 
samfunnsansvar samtidig 
som vi reduserer kostnader.



Veien til å bli Miljøfyrtårn

TA KONTAKT

Virksomheten tar

initiative, tas i mot

og følges opp.

OPPFYLLE KRITERIER

Virksomheten

iverksetter nødvendige

tiltak for å tilfredstille

sine miljøkriterier.



GODKJENNING

Sertifiseringen

godkjennes i et

sertifiseringsmøte,

og sertifikatet blir 

utstedt.

KONTINUERLIG

FORBEDRING

Virksomheten arbeider

med å forbedre presta-

sjonene. Dette doku-

menteres i den årlige 

klima- og miljørapporten.



Dette får du:

• Dokumentasjon på deres miljøarbeid

• Oversikt over virksomhetens miljøstatistikk og 
klimaregnskap

• Digitalt verktøy 

• Kriterier tilpasset bransje og virksomhet 

• Gode verktøy, tips og maler som gjør miljøarbeidet 
enklere

• Godkjent miljøbevis i anbudssammenheng


