
Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat 
for virksomheter som vil dokumentere sin 

miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

NORGES BILBRANSJEFORBUND (NBF) 
har i samarbeid med forsikrings-
selskapet Tryg og  Stiftelsen Miljøfyrtårn 
etablert prosjektet “Miljøfokus bil”.  Målet 
er at bilbransjen gjennom praktiske 
miljø tiltak systematisk skal bidra til 
et bedre miljø. Prosjektet skal også 
være et bidrag til å styrke bilbransjens 
omdømme og gjennom sertifiseringer 
dokumentere at bransjen tar ansvar for 
egne  ansatte og samfunnet.

Gjennom prosjektet “Miljøfokus bil” 
får medlems bedrifter i NBF tilgang 
til bransjespesifikke verktøy til støtte 
i  prosessen. Det er også  utarbeidet 

et e-læringsprogram for effektiv 
kompetanse heving og laget felles 
rapport maler som forenkler gjennom-
føringen. I tillegg er det inngått en egen 
avtale med miljø fyrtårnkonsulenter 
som kjenner bransjen fra innsiden og 
hjelper til med en ryddig prosess. Dette 
gir også en kostnadsinn sparing for 
 medlemmene i NBF. 

For mer informasjon om prosjektet, 
se www.miljofokusbil.no

Å VÆRE MILJØFYRTÅRN innebærer 
systematisk arbeid med miljøtiltak i 
hverdagen. Virksomhetene oppfyller 

krav og gjennomfører tiltak for en mer 
miljøvennlig drift og godt arbeidsmiljø.

Miljøfyrtårn har tilpassede krav for ulike 
bransjer og sertifikatet tildeles etter en 
uavhengig vurdering. Det leveres årlige 
miljørapporter og hvert tredje år blir virk-
somheten resertifisert.

www.miljofyrtarn.no     
www.facebook.com/miljofyrtarn

Sertifikatet er anerkjent av  myndighetene ved  offentlige innkjøp.

Miljøansvar i praksis

Miljøansvar i praksis



TA INITIATIV

Kontakt en Miljøfyrtårn-
konsulent. For medlemmer 
i Norges bilbransjeforbund, 
se www.miljofokusbil.no

MILJØANALYSE

Etabler en intern miljøgruppe 
som sammen med konsulenten 
lager en miljøanalyse ut fra 
nåsituasjonen.

HANDLINGSPLAN

Miljøgruppe og konsulent 
lager en handlingsplan 

for å nå målet om å bli et 
Miljøfyrtårn.

RAPPORT

Konsulenten 
ferdigstiller 
miljøanalyse.

IMPLEMENTERING

Tiltak iverksettes, 
 virksomheten oppfyller 

bransjekravene.

GODKJENNING

Virksomheten godkjennes 
og sertifiseres av en 
uavhengig sertifisør.

GRATULERER!

Stiftelsen Miljøfyrtårn 
kontrollerer godkjennings-

brevet og Miljøtårn sertifikatet 
blir utstedt.

Livet som Miljøfyrtårn

 et bedre arbeidsmiljøSom Miljøfyrtårn vil mange 
virksomheter få

kommunikasjonsplan

underleverandører

egne miljøprestasjoner. Et 
Miljøfyrtårn strekker seg mot 

kontinuerlige forbedringer

i nettverk med andre 
miljøfyrtårn

i hverdagen
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Veien til å bli Miljøfyrtårn
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ARBEIDSMILJØ

ENERGIBRUK

INNKJØP

AVFALL TRANSPORT
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