Brukerveiledning for konsulenter
Miljøfyrtårnportalen (MP)
23. april 2010

Hovedlinjer:
Hvordan registrere ny virksomhet og gjøre den klar for sertifisering?
1. Legg inn informasjon om virksomheten
2. Legg til hovedbransjekrav
3. Legg til kontakt og gi tilgang til Miljøfyrtårn ansvarlig i virksomhet
4. Dokumenter
5. Opprett tilgang til sertifisør
6. Konsulenten mottar mail fra Stiftelsen Miljøfyrtårn når virksomheten er godkjent
og sertifikat er bestilt.
Se ellers konsulentveileder, der hele arbeidsprosessen til konsulent og virksomhet er
beskrevet, fra en virksomhet bestemmer seg til å bli MFT sertifisert til de er klare til
sertifisering.

Detaljer:
o Du har nå mottatt brukernavn og passord for egen tilgang til Miljøfyrtårnportalen.
Kontakt Miljøfyrtårn (post@miljofyrtarn.no) hvis problemer med brukernavn og
passord.
o Gå inn i MP med ditt nye brukernavn og passord. Dette gir deg adgang til å registrere
nye virksomheter, eller legge til informasjon eller endre informasjon hos
virksomheter som du har tilgang til. Les informasjonen om vilkår for å bruke MP og
trykk godkjenn.
Du har tre grønne bokser i margen til venstre
• Miljørapport – her kan du se virksomhetens rapportskjema slik den er fylt inn med
utfyllende kommentarer fra virksomheten som ikke kommer frem i ”ut‐rapporten”.
Du kan også her se hvilke(t) år virksomheten har levert miljørapport.
• Rapporter – her kan du lese miljørapportene (01) som er laget for de virksomheter
du har tilgang til, bransjerapporter (02), konsernrapporter (04) og ulike
bransjekravrapporter (06) i ulikt format (Pdf, Word, Excel)
• Virksomhetsadministrasjon – Her vil du nå få en liste over de virksomhetene du har
tilgang til, etter hvert som du oppretter dem.

o Ny virksomhet:
o Legg inn all informasjon om virksomheten:
o Navn på virksomhet (navn må være unikt, spesielt hvis virksomhet er i
et konsern eller er en kommunal virksomhet)

o Antall årsverk (nødvendig pga fakturering seinere)
Ikke oppgi desimaler, kun heltall
o Organisasjonstype (statlig/privat/fylkeskommunal eller kommunal)
o E‐post til virksomheten
o Postadresse til virksomheten
o Fakturaadresse til virksomheten (nødvendig at denne er korrekt)
o Besøksadresse
o Telefon
o OrgNr
o Kommune der virksomheten ligger (Hvis virksomhet er i Oslo, må dere
velge bydelen der virksomhet hører til, velg i rullevindu)
o Konsern (ta kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn dersom
kjeden/konsernet ikke er registrert hos oss) La denne stå blank
dersom virksomheten ikke er tilknyttet noe konsern
o Beskrivelse:
o Beskriv virksomhetens hovedaktivitet.
o Beskriv hva slags ”sertifiseringsmodell” som dere har valgt for
virksomheten. Dvs hvordan har dere organisert sertifiseringen,
oppdeling av antall sertifikater, er virksomheten spredt over
flere geografiske områder etc.
o Nettsted
o Status (Når virksomheten starter opp, skal status være ”Under
sertifisering – når virksomheten er klar for sertifisering, endres status
til ”Klar”. Mer om dette under ”tilganger” )
o Når informasjon om virksomhet er lagt inn og du har trykket ”lagre”,
vil det genereres en automatisk mail til MFT ansvarlig i kommunen der
virksomhet ligger. I mail spesifiseres det at MFTansvarlig i kommunen
må finne en sertifisør som er tilgjengelig.
o Du som konsulent må nå følge opp mail ved å ta en telefon til MFT
ansvarlig i kommunen og sjekke hvilken sertifisør som er tilgjengelig og
avtale sertifiseringsdato med sertifisør.
o Aktive bransjekrav
o Her skal du legge til hvilket bransjekrav som skal brukes for
virksomheten. Under aktive bransjekrav Under ”generelt bransjekrav”,
trykk ”endre” og ”vis alle”. Og legg til relevante bransjekrav. Hukk av
de kravene som skal brukes, skjul listen og velg hovedbransjekrav.
o NB: Hovedbransjekrav er det kravet som passer best til virksomhetens
hovedaktiviteter.
o Bransjekravene er nå tilgjengelige via Miljøfyrtårnportalen (rapport
menyen) i både pdf, word og excelformat. Det er også tilgjengelig en
samlerapport der alle bransjekravene til en gitt virksomhet finnes i ett
og samme dokument.
o Kontakter
o Trykk ”ny kontakt” og legg inn informasjon om den
miljøfyrtårnansvarlige i virksomheten. Husk å krysse av hovedkontakt

for den miljøfyrtårnansvarlige. Trykk ”lagre”. Det bør kun opprettes en
bruker per virksomhet. En kan unngå å opprette flere brukere ved å
huke vekk valget ”opprett bruker”.
o Brukernavn og passord vil blir opprettet automatisk.
o NB: Det genereres en automatisk mail til virksomhet med brukernavn
og passord. Den sendes til den e‐postadressen som er registrert, og
det er viktig at denne er korrekt.
o Dokumenter:
o I perioden når virksomheten arbeider mot Miljøfyrtårnsertifisering, kan
dokumenter enkelt lastes opp her – f.ek.s innkjøpsinstruks, avfallsinstruks og
selvsagt konsulentrapporten.
o Trykk på ”Last opp fil” – og velg det dokumentet som skal lagres på
virksomhetens side. Når sertifisøren har fått tilgang til denne virksomhetens
side, kan han/hun lese rapporten.
o Tilgang:
o Når sertifisør er valgt, og når sertifiseringsmøte er avtalt, gir du sertifisøren
tilgang til virksomheten. Velg ”tilganger” og trykk ”ny ekstern kontakt”. Du
søker etter sertifisøren ved å skrive inn for‐ eller etternavnet til vedkomne.
Personen dukker opp i en liste med (S) etter navnet.
o Trykk på navnet og velg Rolle ”Sertifisør”, og trykk ”lagre”.
o Du kan tildele tidsbegrenset tilgang for sertifisør dersom dette er ønskelig.
Hvis det ikke settes noen sluttdato, har sertifisøren tilgang hele tiden.
o Nå er virksomheten klar for sertifisering. Gå inn på detaljer for virksomheten,
trykk rediger og huk av Status ”Klar”.
o Når dette gjøres, mottar sertifisøren en mail om at virksomheten er klar, med
link til denne siden.
o Virksomheten kan selv velge om du som konsulent fortsatt skal ha tilgang til å
lese virksomhetens side.
o Dersom du eller virksomheten ønsker å fjerne rettighet for eksterne
kontakter, trykk på feltet ”Fjern rettighet”, og personen kan ikke lenger lese
virksomhetens side.
o Sertifisering:
o Det er sertifisøren som gjennomfører sertifiseringen og godkjenner (sjekker
virksomheten opp mot de aktuelle bransjekravene) og som bestiller sertifikat.
o Når godkjenningsbrevet * fra sertifisør er kontrollert og funnet i orden hos
Stiftelsen Miljøfyrtårn, vil det gå ut en Gratulerer‐mail til virksomhet,
konsulent, sertifisør og Miljøfyrtårnansvarlig i kommunen.
o Resertifisering:
o 6 mnd før en virksomhet som du har vært konsulent for må resertifiseres, vil
du få en mail om dette, så sant ikke virksomheten har fjernet din rettighet til
å være ekstern kontakt.
o Stiftelsen Miljøfyrtårn oppfordrer konsulentene til å ta kontakt med
virksomhetene i forkant av resertifiseringen.

Begreper:
o Sertifiseringsrapport: Arbeidsdokument fra sertifisør til virksomhet der alle avvik og
merknader er listet opp, med frist for lukking av avvik. Ikke obligatorisk å laste opp i
MP
o Godkjenningsbrev: Siste dokument sertifisør skriver for å dokumentere at alle avvik
er lukket og at virksomheten nå er godkjent. Obligatorisk å laste opp i MP.
o Sertifikat: Det dokumentet som dokumenterer navn på virksomhet, besøksadresse,
hvilke bransjekrav som er brukt, gyldighetsdato, sertifikatnummer, signatur fra
sertifisør, sertifiseringsmyndighet og kontrollfelt fra Stiftelsen Miljøfyrtårn. Lastes
ned fra MP av sertifisør, skrives ut, signeres og sendes til virksomhet.
o Diplom: Det tradisjonelle ”Miljøfyrtårnsertifikatet” 41 cm x 41 cm + ramme med
passpartou – med kun navn på virksomhet, signatur fra person i kommunen der
virksomheten ligger og evt en 3. signatur. Produseres av Figuru AS og sendes pr post
som før.

