
Arkitekt og rådgivende ingeniører

Formålet med systemkriteriene er å sikre at det blir etablert et velfungerende miljøledelsessystem basert på virksomhetens eksisterende helse-, miljø-, og sikkerhets (HMS) system.

NB! Felleskriteriet ligger i bunn og ivaretar blant annet kriterie om Miljøpolicy og målsettinger.Se vedlegg 2.

Miljøtema Krav-Id Lo

v

Bransje

kriterie-

sett

Kriterietekst Veiledning Dokumentasjon Klima og Miljørapport Høringsinnspill

Systemkriterier x1 Ark/

rådg.

Ledelsessystemet for ytre miljø skal omfatte rutiner for bruk av miljøprogram og 

miljøoppfølgningsplan i oppdrag.

Det er viktig at overordnet og funksjonsbasert miljøprogram utarbeides 

tidlig i prosjektene. Miljøprogrammet (f.eks basert på NS 3466) detaljeres 

gjennom prosjektets livsforløp til en mer teknisk detaljert beskrivelse. 

Miljøprogram bør definere muligheter og utfordringer for prosjektets 

miljømål. Miljøfyrtårn har utarbeidet en sjekkliste med veiledende 

kriteriene som kan brukes som verktøy for å implementere miljø i 

prosjektene. Klikk på veiledende kriterier i fane 2 i excelarket for tilgang til 

de veiledende kriteriene.

Beskrivelse av hvordan miljøprogram er implementert i KS-

systemet. Oppsummering fra gode ytre miljø prestasjoner i 

nøkkelprosjekter.

Oppsummering av 

miljøprestasjonene til 

nøkkelprosjektene. Få 

frem de gode 

eksempelene.

Systemkriterier x2 Ark/

rådg.

Ledelsessystemet for ytre miljø skal omfatte stillingsbeskrivelse for miljøansvarlig 

i oppdrag.

KS-systemet må inneholde en generell tekst for hvilke oppgaver en 

miljøansvarlig har i prosjekter.  Det kan evt være flere alternative tekster, 

avhengig av prosjekttype.

Beskrivelse av hvordan stillingsbeskrivelsen(e) er 

implementert i KS-systemet.

Systemkriterier x3 Ark/

rådg.

I det enkelte prosjekt/oppdrag skal det fremkomme 

organisasjonskart/rollebeskrivelser for prosjektet med hvem som har 

miljøansvaret i prosjekt.

Systemkriterier x4 Ark/

rådg.

Virksomheten skal har rutiner for kompetansestyring og utvikling der ivaretakelse 

av ytre miljø inngår i alle relevante fag.

Det skal derfor finnes en oppdatert plan for vedlikehold og kontinuerlig 

utvikling av relevant kompetanse på ytre miljø i virksomheten. 

Kompetanseplanen kan f.eks. være en tabell over nåværende kompetanse 

og gjennomførte og planlagte kurs (interne og eksterne). 

Kompetanseplanen kan enten være på personnivå eller avdelingsnivå, og 

skal oppdateres i løpet av sertifiserings-perioden.

På http://www.byggemiljo.no/wp-

content/uploads/2014/10/Kompetanse_miljoriktig_prosjektering-251010.pdf   

finnes en god oversikt over nødvendig kompetanse (dokumentet er ikke 

helt oppdatert, men gir likevel en beskrivelse av hva som skal til). RIF har 

også en ytelsesbeskrivelse for RIM, som gir retningslinjer for hva RIM kan 

arbeide med. 

Ved sertifisering skal det legges fram en plan for 

kompetanseutvikling knyttet til ytre miljø og 

referanseprosjekter.

Gjennomførte kompetanse-hevingstiltak skal 

dokumenteres ved resertifisering.


