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Sammendrag: 
Saken har sin bakgrunn vedtak i kommunestyret i sak 15/17, punkt 4, hvor 
administrasjonen bes om å vurdere igangsetting av arbeid med miljøsertifisering i Øyer 
kommune. 
 
Saksutredning: 
Saken har sin bakgrunn i sak 15/17, punkt 4, hvor administrasjonen bes om å vurdere 
igangsetting av arbeid med miljøsertifisering i Øyer kommune. For å få en bedre forståelse 
av innholdet i vedtaket, har rådmannen vært i kontakt med forslagsstiller. Det frem-
kommer da at hovedtanken bak forslaget var å sette fokus på kildesortering av avfall i 
kommunale bygg, og spesielt i kommunale møtelokaler. Etter hans egne erfaringer har 
kildesortering av avfall i kommunens møterom et forbedringspotensial i forhold til hva 
andre kommuner presenterer. 

Miljøfyrtårn er et konkret og effektivt verktøy for sertifisering og miljøledelse, som hjelper 
private og offentlige virksomheter med å ta miljøansvar. Gjennom et digitalt system får du 
konkrete verktøy som hjelper deg å tenke miljø i alle ledd og jobbe systematisk med 
miljøtiltak i hverdagen. Med gode rutiner for arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, 
innkjøp og transport, oppnår du en mer miljøvennlig og lønnsom drift – og du 
imøtekommer økende miljøkrav fra markedet. Miljøsertifisering innebærer at selve 
virksomheten er sertifisert. Miljømerking innebærer at enkelte produkter og tjenester blir 
miljømerket. 

Når det gjelder arbeid med miljøsertifisering, det å få Øyer kommune til å dokumentere sin 
miljøinnsats og samfunnsansvar på området, ble dette arbeidet igangsatt gjennom sak i FSK 
13.09.2004, sak 59/04. Administrasjonsbyggene i kommunene Gausdal, Lillehammer og 
Øyer skulle da sertifiseres som Miljøfyrtårn, og i Øyer kommune ble rådhuset valgt som 
første bygg. 
  
Det å miljøsertifisere kommunen er en forholdsvis omfattende og ressurskrevende affære. 
Det må utarbeides rutiner, settes i system og dokumentere internkontroll, HMS, 
arbeidsmiljø, innkjøp, energibruk, avfallshåndtering, transport, forurensning av ytre miljø 
og estetikk. Noen av disse oppgavene ble det arbeidet med og løsninger lagt frem, men av 
ulike årsaker stoppet arbeidet opp, og rådhuset fikk aldri noe sertifikat og diplom som 



Miljøfyrtårn. Kommunen hadde den gang en egen miljøvernrådgiver som ledet arbeidet i 
sammen med et konsulentfirma fra Lillehammer. 
 
Selv om prosessen stoppet opp, ble deler av miljøsertifiseringen gjennomført og har også 
senere blitt forbedret i takt med samfunnsutviklingen. ENØK-analyse ble utarbeidet, 
håndtering, reduksjon og sortering av avfall ble forbedret, arbeidsmiljø ble satt i fokus og 
vernerunder ble årlige hendelser. Miljøperspektivet skulle også ivaretas sterkere ved 
innkjøp av varer og tjenester. Estetikken skulle ivaretas gjennom tilfredsstillende 
vedlikehold, søppelfrie uteområder og velstelte grøntområder. Dersom kommunen skal 
utarbeide en miljøsertifisering, vil det også medføre behov for ressurser i ettertid. 
Bedriften skal resertifiseres hvert 3. år og det skal utarbeides årlige rapporter.  
  
Som en følge av denne saken og at hovedtanken bak forslaget om miljøsertifisering var å 
sørge for fokus på kildesortering, har vi foretatt en undersøkelse om hvordan de ulike 
enhetene gjennomfører kildesortering i dag. Gjennomgående så er enhetene flinke til å 
kildesortere på de vanlige fraksjonene som papp/papir, matavfall og restavfall. Noen 
sorterer også ut emballasjer av plast, glass og metall. Elektrisk avfall og spesialavfall blir 
sortert ut og kjørt til miljøstasjonen i Øyer. Det som også preger denne enkle 
undersøkelsen er at det varierer en del inne i de enkelte bygg.  Vi ser at det kunne ha vært 
flere miljøstasjoner hvor det har vært lagt til rette for en mer ideell kildesortering. 
 
 
Vurdering: 
Det å skulle gjennomføre en miljøsertifisering av Øyer kommune vil kreve store ressurser. 
Under vegs må enhetene involveres, og det må utarbeides analyser på ulike temaer. Det 
må også avsettes en person som får ansvar for gjennomføring og oppfølging, og sannsynlig 
må det også engasjeres et konsulentfirma til å være pådrivere og rådgivere. Dersom 
kommunen etter hvert blir sertifisert som Miljøfyrtårn, så skal vi heller ikke glemme at 
sertifiseringen krever sitt mht oppfølging, ansvarlighet og årlige rapporter og 
resertifisering. 
 
I denne omgang er rådmannen av den formening at kommunen heller må følge hoved-
tanken fra forslagstilleren med å sørge for en tilfredsstillende kildesortering i alle 
kommunale bygg. Kildesorteringen må da legges på et nivå som kan forsvares ut fra 
kostnader og praktisk gjennomføringsevne. Det må legges til rette for at avfall kan sorteres 
i de mest fremtredende fraksjoner som papp/papir, matavfall, emballasje av glass, metall 
og plast, batterier og elektronisk avfall kan enkelt sorteres, samt spesialavfall anbringes 
gjenvinningsstasjonen i Øyer.  Det bør settes ut enheter for kildesortering flere steder i 
tilpasset avfallsproduksjonen i de enkelte byggene. For eksempel bør det i rådhuset settes 
ut dunker for kildesortering i kantina og ved de største møterommene slik at man kan 
sortere på matavfall, papp/papir og restavfall. Viktig å huske på at avfallsfraksjoner  som 
sorteres ut skal sorteres ut rene. I tillegg bør det være en sentral stasjon hvor man sorterer 
ut emballasje av glass, plast og metall, batterier m.m.   
 
 
Rådmannens forslag til innstilling: 

1. Det igangsettes ikke noe arbeid med miljøsertifisering av Øyer kommune nå 



2. Rådmannen iverksetter kildesortering i alle kommunale enheter som kan forsvares 
som optimale løsninger sett ut fra kostnader og praktisk gjennomføring. Eventuelle 
kostnader som for eksempel til innkjøp av utstyr, dekkes av den respektive enheten.  
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