
Miljøfyrtårn
Lillehammer kommune er en miljøfyrtårnvirksomhet. Det vil si at vi har forpliktet oss til å følge et 
miljøsertifiseringssystem som er internasjonalt anerkjent. 
Hensikten er å få fokus på miljøarbeid i praksis, og bevisstgjøre oss alle på at våre valg og handlinger hver dag er viktige. 
Små grep kan gjøre en stor forskjell om det er mange nok som gjør dem.

Miljøfyrtårn skal være en del av det ordinære arbeidet. Her kommer noen tips om hvordan du kan velge miljøvennlige 
handlinger i arbeidshverdagen: 

Alle disse tiltakene er enkle å gjennomføre, men nye rutiner tar ofte tid å innføre. 
Det er derfor viktig at vi hjelper hverandre med å tenke miljøvennlig i hverdagen! 

Kort om Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er den første nasjonale sertifiseringsordningen som anerkjennes i Europa. Dette ble vedtatt av 
Europakommisjonen 6. desember 2017. Ordningen holder høy miljøstandard og kvalitet på lik linje med andre 
internasjonale merkeordninger (EMAS og ISO). 
I praksis handler Miljøfyrtårnarbeidet om å finne effektive løsninger som gjør det enklere for virksomheter å ta 
miljøansvar.

Jørstadmoen barnehage var den første enheten i Lillehammer kommune som fikk Miljøfyrtårnsertifisering. 
Det skjedde 17.november 2010. I årene etter er alle kommunens enheter sertifisert og re-sertifisert. 24. januar 2019 
kom de siste sertifiseringene på plass, og vi kan nå markere at Lillehammer er en fullsertifisert miljøkommune!
 
Miljøfyrtårnarbeidet skal så langt det er mulig være en del av det ordinære plan- og rapporteringssystemet.
Resertifiseringer skjer hvert tredje år, så det kontinuerlige arbeidet og fokuset på miljøvennlige løsninger fortsetter 
for fullt. 

- Sortere søppel
-	 Bruke	miljøsertifiserte	leverandører
-	 Lese	e-postmeldinger	på	skjerm	i	stedet	for	å	ta	utskrift
-	 Handle	økologisk	mat	når	det	er	mulig
-	 Bruke	faste	kopper,	ikke	papp
-	 Holde	vinduer	lukket	når	ventilasjonsanlegget	går
-	 Programmere	PC`er	og	skjermer	til	å	gå	i	dvale	etter	kort	tid
-	 Bruke	timer	på	elektriske	apparater	der	det	er	mulig	
-	 Vurdere	gjenbruk	av	kontormateriale	før	det	bestilles	nytt
-	 Spørre	om	det	er	mulig	å	motta	tidsskrift	og	produktkataloger	elektronisk
-	 Reise	mindre,	og	i	større	grad	bruke	telefon-	og	videokonferanser
-	 Legge	eksterne	møter	til	steder	med	gode	kollektive	transporttilbud
-	 Bruke	el-sykler	i	tjenestereiser	(finnes	til	utlån	på	rådhuset)

Takk	til	alle	som	hver	eneste	dag	jobber	for	å	endre	sine	rutiner,	
velge	miljøvennlige	løsninger	og	bidra	til	at	vi	alle	med	stolthet	kan	si:	
	-Vi	jobber	i	en	miljøvennlig	og	klimabevisst	kommune!
-	Vi	gjør	vårt	for	å	bidra	til	å	nå	kommunens	klima-	og	miljømål!		

24.	januar	ble	siste	enhet	i	Lillehammer	kommune	sertifisert	som	Miljøfyrtårn	
–	men	hva	betyr	det	egentlig?	
Her	er	en	kjapp	innføring	for	deg	som	føler	du	ikke	er	helt	på	høyden	når	det	gjelder



Hvordan	måle	effekten?

Ledere/miljøfyrtårnansvarlige i enhetene rapporterer årlig på arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport og avfall. 
Basert på dataene blir det laget et klimaregnskap for fotavtrykket for hver enhet, og det utarbeides handlingsplaner 
med mål for neste år.

Hvilke	krav	stilles	for	å	bli	sertifisert	som	Miljøfyrtårn?

Det er en del felleskriterier som alle må svare opp for å bli sertifisert. I tillegg er det bransjekriterier som varierer. 
En skole og Lillehammer helsehus vil for eksempel ha helt ulike krav. 
Her er oversikt over alle kriteriesettene som finnes: 

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifiseringskriterier/bransjer/ 

Tips	fra	andre

Mange har jobbet godt og lenge for å endre sine rutiner og velge handlinger som er viktige og bra for miljøet. 
Sykehusbarnehagen ble sertifisert første gang 10. mai 2011 og har gjennom årene laget seg blant annet disse 
levereglene:

  - Vi har fokus på kvalitet ved kjøp av leker
  - Vi er kritiske når vi «arver» leker, mottar leker eller annet i gave (sikre at det ikke er    
      miljøgifter i dem)
  - Vi reparerer fremfor å kjøpe nytt – så langt det går
  - Vi bruker kun giftfrie tusjer, fargestifter og maling
  - Vi bruker ikke plantevernmidler som inneholder farlige stoffer
  - Vi kjører sjelden til aktiviteter, men alltid kollektivt

  Kildesortering og gjenbruk er viktige fokusområder. 

Alle oppfordres til å bruke kreativiteten og hjelpe hverandre til å komme opp med gode idéer til miljøtiltak 
som oppleves meningsfulle på den enkelte arbeidsplass.

https://www.miljofyrtarn.no/virksomhet/sertifiseringskriterier/bransjer/ 


Noen	erfaringer

Skårsetlia bokollektiv melder at økt fokus på miljøet har ført til mindre matavfall, plastsortering og redusert 
papirforbruk. De sier også at det ikke er alt de har mulighet til å påvirke, og at det er en utfordring når det kommer 
til rapportering: 

«Det er mye som vår lille enhet ikke har kontroll over. Men det vi gjør og har fokus på, 
påvirker våre ansattes bevissthet og adferd».

Når det gjelder bygningsmassen i Skårsetlia er den gammel, men tiltak er likevel iverksatt og har effekt. Det er blant 
annet innført lyssensorer i fellesrom, varmepumpe, gammel belysning er byttet ut med Led lys og det er satt inn 
automatiske dører. 
Tilbakemeldingen viser at det som oppleves negativt med Miljøfyrtårnarbeidet er at kartlegging og rapportering tar 
mye tid. Det etterlyses måter for å gjøre dette enklere og mer overkommelig for den enkelte leder.  Derfor har vi 
innført hovedkontormodellen, slik at mye av det som gjelder alle sertifiserte enheter gjøres sentralt på rådhuset.
Av positive effekter nevnes økt bevissthet og miljøfokus hos alle. 

Private	Miljøfyrtårn

Det er ikke bare kommunens egne enheter som har miljøfokus. Gjennom de 10 siste årene har en rekke private virksom-
heter og bedrifter i Lillehammer fått Miljøfyrtårnsertifisering. Selve diplomet som ordfører Espen Granberg Johnsen deler 
ut er symbolsk, men bak ligger masse arbeid – og en viktig forpliktelse. Sammen tar vi ansvar for miljøet!

Du	kan	lese	mye	mer	om	miljøfyrtårnarbeid	på	intranettsidene	og	på	www.miljofyrtarn.no

Lillehammer kommune er et 
Miljøfyrtårn. 

Vi oppfordrer alle til å ta 
miljøansvar i egen virksomhet. 

http://www.miljofyrtarn.no

