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TRONDHEIM KOMMUNE
MILJØKRAV
Stabsenhet for byutvikling
(kvalifikasjonskrav)
Trondheim bydrift
MILJØERKLÆRING
(Avgis av leverandør av entreprenør- og håndtverkeroppdrag for Trondheim kommune)

1. FORMÅL
Miljøerklæringen skal dokumentere at nødvendige kvalifikasjoner i forhold til miljø er oppfylt hos
entreprenører og håndtverkere som tar oppdrag for Trondheim kommune / Stabsenhet for
byutvikling / Trondheim bydrift.
2. OMFANG
Erklæringen som sendes ut sammen med anbudsbeskrivelsen, skal være vedlegg til tilbud ved all
tilbudsinnhenting på entrepriser og håndtverkstjenester, og omfatter også underleverandører knyttet
til oppdraget/kontrakten.

Spørsmål
nr.
1.

Tema

Ja

Nei

Har bedriften/virksomheten (videre kalt bedriften) rutiner/prosedyrer og
kompetanse knyttet til håndtering av miljøpåvirkninger ved utførelse av de
aktuelle oppdrag/fag, og kan i så fall dette dokumenteres ved at bedriften er
Miljøfyrtårnssertifisert iht. aktuelle bransjekrav, ISO 14001-sertifisert,
EMAS-godkjent eller har annen tilsvarende 3.parts godkjenning? Oppgi
bransje og type godkjenning:
………………………………………………………………………………

Hvis nei på spørsmål nr 1, besvares spørsmålene 2 til og med 7.
Disse kan ved positiv bekreftelse evt aksepteres som relevant alternativ dokumentasjon.
2.
Følger bedriften Rent Bygg-konseptet *, og kan eventuelt
rutiner/beskrivelser forevises ?

3.

* (”Rent bygg-håndboken”, RIF, 1992)
Utarbeider bedriften en årlig miljørapport for egen virksomhet, og kan denne
eventuelt forevises?

4.

Har bedriften rutiner som følges for kildesortering og avfallsreduksjon, og
kan eventuelt eksempel på avfallsregnskap eller rutine for slikt forevises?

5.

Vektlegger bedriften miljø ved valg av materialer, og har man eksempelvis
beskrevne miljøkriterier for innkjøp/valg av materialer?

6.

Har bedriften egne miljømål og miljøhandlingsplan / miljøforbedrings-
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program for inneværende år for virksomhetens kjerneprosesser, og kan denne
eventuelt forevises?
7.

Har bedriftens utpekt en person som er miljøansvarlig/miljøkoordinator?

Evt supplerende kommentarer :

Hvis bedriften verken oppfyller punkt 1 eller punktene 2 til og med 7, forplikter bedriften seg til å
oppfylle enten punkt 1 eller punktene 2 til og med 7 i løpet av ….. måneder fra kontraktsinngåelse.
Evt kan det avtales konkrete krav i forhold til punktene 2 - 7 innen de tema spørsmålene omhandler,
eksempelvis ved kortvarige oppdrag.
Bedriften vil selv ha ansvar for at denne forpliktelsen dokumenteres rettidig. Dette vil kunne bli
knyttet opp mot en dagmulktbelagt milepæl.

Jeg bekrefter at opplysningene gitt i dette skjemaet er gitt etter beste skjønn og inneholder etter mitt
vitende ikke feilaktige opplysninger. Jeg er kjent med at feilaktige opplysninger kan medføre at avtalen
heves. Jeg er videre inneforstått med at kredittopplysninger og annen offentlig informasjon om
bedriften kan bli innhentet.

…………………………………………………………
sted / dato

……………………………………………….
forpliktende underskrift
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