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Bakgrunn for nye felleskriterier
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Fem hoveddrivere for omstilling 

Ressursmangel, 

høyere råvarepriser 

og klimarisiko

Kommende lover 

og forskrifter, 

EU-direktiver

Økt etterspørsel og 

forventninger fra 

marked og samfunn

Krav fra investorer 

og långivere

(taksonomi)

Personlig 

engasjement, ønske 

om miljøansvar
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https://vimeo.com/704062365?embedded=true&source=vimeo_logo&owner=50614291
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Hva skal vi oppnå?

Virksomhetene skal 
jobbe med det som 

er relevant og 
vesentlig i både drift 

og verdikjede

1

Virksomhetene  skal 
jobbe mer effektivt, 

kontinuerlig og 
målrettet med 

forbedring på miljø

2

Ledelsen i 
virksomhetene skal ta 

et større strategisk 
ansvar for miljø

3
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Rapportering for 2022
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Rutiner for innsamling av data 

• Alle sertifiserte virksomheter må 
årlig rapportere på en rekke 
indikatorer i Innrapporteringen 

• Anbefaler å etablere rutine for 
innsamling av data for hver 
indikator 

• Miljøfyrtårn har en mal for hvordan 
rutinen for innsamling av data kan 
se ut
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Hvorfor etablere rutiner for innsamling 
av data?

• det ligger klart når det er tid for rapportering.
Sikrer at det blir opprettet 
systemer for hvordan data 
innsamles i løpet av året

• tallene blir sammenlignbare over tid

• endringer i virksomhetens miljøprestasjoner blir 
synlige og pålitelige

Sikrer en konsistent metodikk 
for datainnsamling hvert år 

• gir personen mandat til å etterspørre data fra andre 
personer i virksomheten

• lettere for ny Miljøfyrtårnansvarlig å vite hvordan data skal 
innsamles

Innsamlingen av data blir 
enklere for 

Miljøfyrtårnansvarlig
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Veiledning til indikatorer i Innrapporten

• Enkel veiledning  fra hovedkontoret til underliggende enhet

• Mål: bedre datakvalitet på det som rapporteres inn

• Sende en beskjed til underliggende enheter om hvor de skal finne sine tall i innrapporten

• Denne støtten ligger i ansvarsfordelingsskjemaet

• https://vimeo.com/400896821

https://vimeo.com/400896821
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Importer miljødata

• HK har data for hele kommunen på for eks. energiforbruk, 
avfallsmengder, transport

• Løsningen vil lette rapporteringsarbeidet for underliggende enhet

• Sikre bedre datakvalitet

• NB! Hovedkontoret importerer FØR UE åpner Innrapporten
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E-læring: https://vimeo.com/400896753

https://vimeo.com/400896753
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NB! Endring 

Handlingsplan med mål

• «Handlingsplan med mål» i 
Innrapporteringen er tatt bort

• Data som ligger i rapporter fra 2022 og 
bakover i tid i innrapportene har blitt 
overført til Målmodulen i 
styringsverktøyet

• Mål som skal settes for 2023 legges inn i 
Målmodulen i styringsverktøyet


