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Sertifiseringsmodell for rederier 
 

Innledning  
Kriteriesettet «Rederier – innenriks» ble utviklet for virksomheter som på en forretningsmessig måte eier 
og driver skip (rederier). Kriteriesettet inkluderer kun skipsrederier, ikke riggselskaper. Det er kun rederier 
som opererer innenriks (Norge unntatt Svalbard og Jan Mayen) som kan sertifiseres på dette kriteriesettet, 
det vil si når skip går mellom norske havner og mellom norske havner og offshore-installasjoner.  
 
Kriteriesettet inneholder både kriterier til selve rederikontoret og fartøyene som er i drift. Miljøtiltak 
implementeres og kriterier oppfylles først på rederikontoret (hovedkontoret). Deretter implementeres 
miljøtiltak/rutiner på fartøyene og dokumenteres i eksisterende IMS (Integrated Management System 
Manual, fartøyenes HMS-manual). Det er rederikontoret som er sertifikatbærer.  
 
Kriteriesettet for rederier ble høsten 2017 harmonert og samordnet med kriteriesettet for havner.   
 

Registrering i Miljøfyrtårnportalen 
Fartøyene/Båtene skal registreres i Miljøfyrtårnportalen med status Kun Miljørapportering, og med 
kriteriesettet «Båter». Rederikontoret kan velge om den digitale Klima- og miljørapporten benyttes, eller 
om det er mer formålstjenlig å bruke egne systemer for Klima- og miljørapportering basert på mal fra 
Miljøfyrtårn.  
 
Konsulenter skal ta kontakt med Stiftelsen Miljøfyrtårn før det gås i gang med å sertifisere et rederi da det 
må settes opp en egen struktur ved registrering i portalen som sikrer at båtene blir registrert riktig. 
 

Sertifiseringsprosess  
Ved sertifisering av rederier skal bransjespesifikk sertifisør benyttes. Dette er sertifisører som har 
bransjeerfaring og er kurset og godkjent av Miljøfyrtårn. Foreløpig er det kun én sertifisør1 som er godkjent 
for sertifisering av rederier.  
 
Sertifisør skal ved sertifisering gå gjennom Miljøkartleggingen til rederikontoret for å sjekke oppfyllelse av 
kravene samt Klima- og miljørapporter for kontoret og samtlige fartøy. Det kontrolleres i tillegg minimum 

 
1 Reidar Johnson i Theia AS, REIDAR@theia.no, tlf. 41 79 71 00 
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ett fartøy (med utgangspunkt i IMS manual) for å verifisere at kriteriene også er oppfylt på fartøyene. De 
andre fartøyene sjekkes ved rederiets årlige internrevisjoner (se under for detaljer). Sertifisør skal ta 
utgangspunkt i årlig Klima- og miljørapport fra både rederikontoret og fartøyene samt 
internrevisjonsrapporter/utfylt sjekkliste.  
 
Internrevisjonene skal gjennomføres etter at Klima- og miljørapportene er ferdig utfylt og levert (frist 1. 
april). Ved internrevisjonen skal Sjekkliste for internrevisjon benyttes som baserer seg på 
sertifiseringskriteriene og Klima- og miljørapporten. Det er viktig at sjekklisten holdes oppdatert og baserer 
seg på kriteriene som gjaldt ved siste resertifisering. Dette fordi Miljøfyrtårn reviderer sertifiseringskriterier 
med jevne mellomrom. Endringer av kriterier tas først inn i sjekklisten ved neste resertifisering.  
 


