
Det medisinsk-odontologiske fakultet har blitt Miljøfyrtårn 

Tirsdag 19. april ble Det medisinsk-odontologiske fakultet sertifisert som Miljøfyrtårn. Dette 

inkluderer instituttene, odontologisk universitetsklinikk og fakultetsadministrasjonen.  

Sertifiseringen er et ledd i at hele Universitetet i Bergen (UiB) skal bli Miljøfyrtårn våren 2016, som 

det første av de store universitetene i Norge.  

Hva er Miljøfyrtårn? 

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

og vise samfunnsansvar. Bak ordningen står stiftelsen Miljøfyrtårn www.miljofyrtarn.no, som er 

opprettet av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning.  

Hva innebærer det at UiB blir Miljøfyrtårn?  

For å sertifiseres som Miljøfyrtårn må UiB oppfylle en rekke krav innen avfall, innkjøp, arbeidsmiljø, 

transport og energi.  UiB må også vise forbedring over tid for å beholde Miljøfyrtårnstatusen. 

Eksempler på tiltak er å stille strengere miljøkrav ved innkjøp, legge til rette for sykling til jobben, 

installere automatisk lysstyring i bygninger, og å kjøpe inn el-biler ved utskiftinger i bilparken.  

Hvorfor skal vi bli det?  

Miljøfyrtårnsatsingen er UiBs måte å vise at vi vil feie for egen dør. De siste årene har UiB hatt 

tiltaksplaner med tallfestede mål for å senke avfallsmengden og energiforbruket, samt redusere CO2-

utslippene. Mye er gjort, men det går alltid an å bli bedre. Både ansatte og studenter har etterlyst en 

enda mer forpliktende miljøsatsing fra UiB. Det å bli Miljøfyrtårn forplikter.   

Hvordan kan jeg bidra? 

For å kunne bli et Miljøfyrtårn er vi avhengige av at alle ansatte og studenter ved UiB er med. Vi kan 

gjøre mye med sentrale tiltak og mye for å legge til rette for en miljøvennlig drift. Innen områder som 

energi, transport og avfall er handlingene til hver og en av oss viktigefor at vi skal greie å nå målet. 

Det handler om små ting: Som å sortere riktig. Slå av lys eller PC.  Skru ned temperaturen på kontoret 

til omtrent 21 °C. Ta færre utskrifter. Reise mer miljøvennlig til jobb eller møter.  Til sammen utgjør 

disse små enkelthandlingene en stor forskjell.  

Hvordan skjer det og hvor langt er UiB kommet?  

UiB bruker den såkalte Hovedkontormodellen, som innebærer at sentraladministrasjonen gjør 

mesteparten av arbeidet med sertifiseringen. Fakultetene, muséet og biblioteket får en noe enklere 

prosess. 

11. februar 2015 satte Universitetets Miljøfyrtårngruppe i gang arbeidet som skal ende med at hele 

UiB er sertifisert som Miljøfyrtårn i løpet av våren 2016. Miljøfyrtårngruppen besto av representanter 

for mange enheter i sentraladministrasjonen ved UiB, og har gått gjennom over 100 krav i 

sertifiseringen. Sentraladministrasjonen, Det psykologiske fakultet og Det samfunnsvitenskapelige 

fakultet ble ferdige i juni 2015, mens resten av universitetet har jobbet med sertifiseringen høsten 

2015. I april/mai 2016 vil hele UiB være ferdig sertifisert. 



Å bli Miljøfyrtårn i løpet av kun ett år er en god prestasjon, men UiB må forbedre seg kontinuerlig for 

å kunne oppnå resertifisering om tre år og beholde vår Miljøfyrtårnstatus videre.  

Det egentlige Miljøfyrtårnarbeidet begynner nå! 
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