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1 Innledning
1.1 Bakgrunn

Dette dokumentet med vedlegg:
a) angir byggherrens målsetninger for Ytre miljø.
b) angir krav for hvordan hensynet til Ytre miljø skal ivaretas under prosjektering og utførelse.
c) beskriver hvilke aktiviteter som skal iverksettes for å sikre at Ytre miljøkrav etterleves.
d) er et verktøy for å forankre Forsvarsbyggs miljøstrategi i prosjektene.
Dokumentet er styrende for byggherrens arbeid, for de prosjekterende, og for entreprenørens og dennes
underleverandører.
2 Ansvar og myndighet
2.1 De prosjekterende

De prosjekterende skal:
a) foreta nødvendige risikovurderinger ved oppstart og gjennom hele prosjekteringen. Restrisiko, inkl. hvilke
risikoer som krever spesifikke tiltak, skal beskrives.
b) ivareta de punktene som er angitt i miljøoppfølgingsplanen (vedlegg til dette dokumentet).
2.2 Entreprenøren

Entreprenøren skal:
a) iverksette byggherrens prosjektspesifikke miljøoppfølgingsplan (vedlegg til dette dokumentet), og informere
byggherren om forhold som ikke er beskrevet i planen. Forhold som er omtalt i planen under arkfane
«miljømål» samt krav som er merket «Ja» i kolonne «gyldig kontraktskrav» under arkfane «miljøkrav» er gyldige
for denne konkurransen
b) videreføre miljøoppfølgingsplanen (vedlegg til dette dokumentet) fra prosjektering
c) integrere byggherrens krav til Ytre Miljø som en del av entreprenørens egne systemer
d) sørge for at byggherrens miljøkrav videreføres i kontrakter til underleverandører og underentreprenører
e) hente inn en biolog som konsulent i planleggingen og gjennomføringen av kritiske faser av anleggsarbeidet for
å sikre at krav i miljøoppfølgingsplan (vedlegg til dette dokumentet) ivaretas til enhver tid i annleggsfasen

Vedlegg

1. Miljøoppfølgingsplan (MOP)
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