
Agenda

01 Forberedelser til innrapportering. 

Ved Gunn Heidi Wallenius

02
Slik fyller du inn data på vegne av 
underliggende enheter (Importer miljødata). 
Ved Anders Lilleheim Vik

03 Hvordan importere klimaregnskap fra 
Miljøfyrtårn inn i Framsikt til bruk i 
styringsdokumenter?
Ved Cecilie Ness



Prosjekt

Justering av nye 
felleskriterier

i kommuner og 
fylkeskommuner

Kommunetirsdag 13.12.22

Marte Olaussen Nilsen
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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



• I juni lanserte Miljøfyrtårn nye felleskriterier for private/statlige virksomheter.

• Prosjektet har som mandat å tilpasse de nye felleskriteriene, slik at de passer 
kommunenes/fylkeskommunenes behov.

• Åtte referansekommuner leste først igjennom de nye felleskriteriene som ble 
lansert i juni, og ga tilbakemeldinger på kriteriene.

• På bakgrunn av tilbakemeldingene ble det gjort justeringer, som har ble tatt inn i 
et nytt kriteriesett. 

• De nye felleskriteriene vært ute på høring.

• Fem pilotkommuner har i tillegg testet de nye justerte felleskriteriene. 

• Pilotene er sammensatt av ulike kommuner (nye, erfarne, små og store). 

Om prosjektet «Justering av nye Felleskriterier for 
kommuner/fylkeskommuner»
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• Nå er de fleste pilotkommunene sertifisert etter 
nye felleskriterier.

• Miljøfyrtårn får i disse dager tilbakemeldinger fra 
pilotene, både gjennom møter og questback.

• Miljøfyrtårn vil deretter justere kriteriene.

• 1. mars 2023:

Lansering av nye felleskriterier til 
kommuner og fylkeskommuner!

• På Kommunetirsdag 17. januar vil vi informere 
mer om lanseringen.

• Opplæringsmateriell sendes ut før lansering.

• Etter lansering vil alle kommunale enheter 
sertifiseres etter nye felleskriterier (som vanlig 
sammen med de eksisterende bransjekriterier).

Status og veien videre



www.miljofyrtarn.no

Kontakt oss i prosjektgruppa om dere har 

spørsmål knyttet til prosjektet!

kari.hegtun@miljofyrtarn.noTelefonnummer: 950 07 532
stine@miljofyrtarn.no Telefonnummer: 48 24 48 20

gunn.heidi@miljofyrtarn.no Telefonnummer: 957 32 694

marte@miljofyrtarn.no Telefonnummer: 932 41 147
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