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Formelle data 

Virksomhetens navn: Fjell sokneråd 

Organisasjonsnr.: 976 995 201

Antall årsverk: 15,5

Omsetning: 8,3 millioner kroner (budsjett 2006)

Navn på daglig leder: Sissel Vartdal

Miljøansvarlig: Ingjerd H. Johansen

 

Om Fjell sokneråd
Først en liten oppklaring for alle som blir litt forvirret av betegnelsene sokneråd (menighetsråd) og kirkelig fellesråd. 
Menigheten (på nynorsk soknet) er grunn-enheten i Den norske kirke. I menigheten (soknet) fordeles ansvaret for de 
ulike oppgavene mellom soknepresten, menighetsrådet (soknerådet) og fellesrådet. All virksomhet i menigheten 
(soknet) skal ha som formål “å vekke og nære det kristelige liv i menigheten”. Soknepresten har ansvaret for 
forkynnelse, gudstjenesteliv og åndelig tilsyn. Menighetsrådet har anvaret for alt som ikke soknepresten eller 
fellesrådet har ansvar for, dvs. strategi, aktiviteter, undervisning, diakoni, kirkemusikk, ofringer, utleie av kirkene, osv. 
For at menighetsrådene skal kunne fokusere mest mulig på disse sentrale oppgavene, har en lagt noen bestemte 
oppgaver til fellesrådet. Fellesrådets oppgaver er hjemlet i kirkeloven, og handler om å sørge for rammebetingelser for 
menighetene, styre planprosesser, ha arbeidsgiveransvar, forvalte kirkebygg og kirkegårder, samt å samordne 
menighetenes kontakt med kommunen. Det er ett fellesråd pr. kommune, mens det kan være mange sokn med hvert 
sitt sokneråd, som da sender hver sin representant til fellesrådet.

I Fjell er det kun ett sokn i hele Fjell kommune (men tre kirker). Fjell sokneråd er derfor både sokneråd og fellesråd, og 
har ansvaret for både det som faller inn under soknerådet og det som faller inn under fellesrådets virksomhet. I 
soknerådsmøtene er sakene tydelig adskilt som S-saker og F-saker.

Fjell kommune har ca 20 000 innbyggere, og tallet er økende. 34% er i alderen 0 - til 20 år. 96 % av befolkningen hører til  
i Den norske kirke. Fjell sokn er demed ett av landets største, målt antall kirkemedlemmer. Geografisk omfatter soknet 
(og kommunen) nordre og østre deler av Sotra vest for Bergen.  Vi har tre kirker, et sokneråd og tre “kyrkjelydsutval” 
oppnevnt av soknerådet - et for hvert kirkeområde.

Fjell sokneråd har 22 ansatte fordelt på 18 årsverk. I tillegg har Fjell 3 statlige prester. Fjell er også prostesete og hører 
inn under Vesthordland prosti sammen med Øygarden, Sund og Askøy kommuner. 

Soknerådet sine arbeidsenheter er kirkekontoret på rådhuset, Foldnes kirke (byggeår 2001) på Litlesotra, Fjell kirke 
(byggeår 1874) på Fjell, Landro kirke (byggeår 1976) i nordre Fjell, 5 kirkegårder og Basecamp. Soknerådet driver også 
en korttidsbarnehage med 4 ansatte i Landro kirke. Basecamp er et rusforebyggende tiltak i samarbeid med Fjell 
kommune og Sartor senter og er lokalisert på Sartor senter.

I tillegg preges soknet av et stort mangfold av aktiviteter basert på frivillige medarbeidere, slik som ulike typer kor, 
barneklubb, ungdomsklubb, foreninger og lag, speider, fester, konserter, kurs og turer.
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Bakgrunn for sertifiseringen
Prosjektleder Lars Ove Kvalbein tok i november 2004 kontakt med daglig leder Sissel Vartdal i Fjell for å drøfte et 
mulig samarbeid om miljøsertifisering av virksomheten. Daglig leder stilte seg positiv, og 9. desember samme år kom 
saken opp i Fjell sokneråd:

Utdrag fra sak F 083/04

Bjørgvin bispedømmeråd v/prosjektleder Lars Ove Kvalbein ønsker å invitere Fjell sokneråd til et samarbeidsprosjekt 
om utprøving av Miljøfyrtårn som metode for miljøvennlig drift og forvaltning. 

Målet med dette prosjektet er å gjøre erfaringer med hvordan en kan arbeide systematisk og målrettet med miljøhensyn 
i virksomheten til et fellesråd. Erfaringene fra prosessen og de konkrete tiltakene vil avgjøre på hvilken måte en 
eventuelt skal gå videre med en form for miljøsertifisering. En sertifisering, som jo er et slags offentlig “stempel” og en 
anerkjennelse av det arbeidet som er gjort, kan også motivere de ansatte til innsats på dette området. Erfaringene fra 
Fjell blir veldig verdifulle for tilsvarende prosesser i andre kirkelige fellesråd.

Arbeidsmiljø er også en viktig del av en miljøsertifisering. De fleste virksomheter som har gjennomført Miljøfyrtårn 
melder om reduksjon i sykefraværet etter å ha gjennomført en slik prosess. Selv om ikke alle tiltakene nødvendigvis vil 
gi direkte økonomiske innsparinger, vil Fjell sokneråd ved en miljøsertifisering kunne dokumentere for offentligheten 
at en tar miljøhensyn i praksis. Det som faktisk betyr noe for skaperverket er ikke store ord og politisk korrekte 
meninger, men redusert forbruk og mindre belastning på skaperverket. I tillegg vil Fjell sokneråd kunne få mye positiv 
oppmerksomhet som det første miljøsertifiserte fellesrådet i Norge, og vil være en inspirasjon for å få andre til å gjøre 
det samme.

Vedtak:
Fjell sokneråd er glad for dette konkrete høvet til å sette miljø- og forvaltaransvaret på dagsorden. Soknerådet er 
positive til å vere med i eit forsøksprosjekt som det første miljøsertifiserte sokneråd i Norge, og bed administrasjonen - 
så langt det er mogleg innanfor gjeldande ressursar - å gå i vidare dialog med prosjektleiar Lars Ove Kvalbein. 

Dette positive vedtaket gjorde det mulig å innlede et samarbeid med Fjell sokneråd om Miljøfyrtårnsertifisering. 
Prosjektleder Kvalbein deltok på et stabsmøte 17. februar, hvor hele staben ble informert om og involvert i prosessen. 
Miljøgruppa hadde sitt første møte umiddelbart etterpå.

Utvikling av bransjekrav
Bransjekrav nr. 64 Kirkelig fellesråd er benyttet til sertifiseringen. Kravet ble utviklet underveis i miljøkartleggingen, og 
Fjell sokneråd har vært pilotvirksomhet for utvikling av de nye kravene. 

Det er kun fellesråd-delen av virksomheten til Fjell sokneråd som er sertifisert. Denne avgrensningen er gjort i samråd 
med Stiftelsen Miljøfyrtårn. For det første var målet med pilotprosjektet å utvikle egne krav for kirkelige fellesråd, og 
da kunne en ikke blande inn deler av virksomheten som sorterer under soknerådet. For det andre er Fjell et stort sokn, 
og det ville bli svært krevende å sertifisere hele virksomheten på en gang. Fjell soneråd driver også egen barnehage i 
Landro kirke, og denne er også holdt utenfor i denne omgang, og vil evt. bli sertifisert etter kravene for barnehager på 
et seinere tidspunkt. Set å sertifisere fellesråd-virksomheten har vist seg å være ambisiøst nok, i og med at den omfatter 
både kontorvirksomheten, kirkene og kirkegårdene i ett av Norges mest folkerike sokn.

Organisering av arbeidet
17. februar 2005 hadde vi vårt første møte i miljøgruppa. Den besto av Terje Aannerød (prest), Magne Abelsen 
(verneombud og pedagog), Ingjerd H. Johansen (prostesekretær og kirkegårdsarbeider) og Sissel Vartdal 
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(kirkeverge/daglig leder). I tillegg hadde vi med Kvalbein som konsulent og prosjektleder. Sammensetningen av 
gruppa har fungert godt, da vi har hatt dyktige og motiverte folk som har representert de ulike delene av virksomheten 
på en god måte. I tillegg har konsulenten deltatt sammen med Sissel og Ingjerd på drift- og vedlikeholdsmøte, hvor vi 
tok opp saker som berørte kirketjenere og kirkegårdsarbeidere direkte. 

Fra februar til juni hadde vi møter ca. annenhver uke, til sammen 7 møter, hver på 2-2,5 timer. Dette inkluderer ett 
oppstartsmøte, 5 temamøter knyttet til de 5 hovedtemaene avfall, arbeidsmiljø, innkjøp, energi og transport, samt et 
oppsummerende møte i juni.  Høsten 2005 var møtefrekvensen lavere. Vi hadde ett møte i august og ett i oktober. 
Begge hadde hovedfokus på statusgjennomgang i forhold til kravene og på miljøhandlingsplanen og oppfølgingen av 
denne. Daglig leder orienterte soknerådet om status for prosjektet i sitt siste ordinære møte 30. november 2005 (Nytt 
sokneråd overtok fra 2006). Nøyaktig ett år etter første møte tok vi opp tråden igjen, la en plan for de siste detaljene og 
et løp mot sertifisering og utdeling av sertifikat.

Gjennomgangen av kravene var krevende i og med at vi forholdt oss til tre ulike bransjekrav i store deler av prosessen. 
Det var en kombinasjon av krav til kontorbedrift og krav til parkvesen som i løpet av prosessen skulle bli til de nye 
kravene til kirkelig fellesråd. I tillegg måtte vi som alle andre forholde oss til de generelle kravene. De nye kravene til 
kirkelig fellesråd ble publisert først 6. oktober 2005, dvs. etter at vi hadde gjennomført miljøkartleggingen. Dette er noe 
av årsaken til at prosjektet har hatt lang tid og krevd så mange som 11 møter til sammen.

Konsulent/bransjeekspert har vært Lars Ove Kvalbein, som er ansatt som prosjektleder for “Grønne menigheter” ved 
Bjørgvin bispedømmekontor. Kvalbein har samtidig hatt en sentral rolle i utviklingen av nye bransjekrav for kirkelige 
fellesråd, i samarbeid med Grønn Hverdag Sørvest, Kirkerådet, Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon (KA) 
og Stiftelsen Miljøfyrtårn.

Miljøstatus og tiltak under prosessen 
Matrisen under beskriver status på alle relevante miljøtema slik situasjonen var ved starten av Miljøfyrtårn-arbeidet. I 
kolonnen til høyre er de aktuelle tiltakene listet opp. Noen av disse ble bestemt og iverksatt underveis i kartleggingen, 
mens noen ble satt i verk mot slutten, når en hadde summmert tiltakene og gjort en vurdering i forhold til økonomi og 
vedtak som måtte fattes av rådet. En siste kategori tiltak er samlet opp i miljøhandlingsplanen for 2006. Alle tiltak hvor 
det står “Dette går vi for” kan regnes som utført.

Når det gjelder dokumentasjon av rutiner, er de viktigste samlet i en egen avfallsrutine og en rutine/sjekkliste for 
innkjøp. Begge disse rutinene, sammen med nye rutiner for transport og energi er forsøkt integrert i HMS-permen.

Generelt

KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

GENERELT

§ 
1. Virksomheten skal ha formulert mål for 
miljøarbeidet, både for  arbeidsmiljø og 
ytre miljø.

Har en generell målformulering for 
HMS-arbeid. Er fornøyd med 
denne, men mangler formulering 
for ytre miljø

Dette går vi for: 
Vi vil legge til en formulering 
som går på det ytre miljø
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KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

§ 
2. Virksomheten skal ha et godt system for 
HMS-arbeid som fungerer i  praksis. 
Miljøfyrtårn-rutiner innen avfall, energi, 
transport osv.  samles og innarbeides i 
dette internkontroll-systemet.

Vi er nesten der. Vi har en god 
HMS-perm, hvor mye av stoffet er 
“arvet” fra Bergen kirkelige 
fellesråd. En kritisk gjennomgang 
og bedre tilpasning til våre forhold 
trengs.

Dette går vi for: 
Egen gruppe jobber med å 
spisse og slanke HMS-permen 
og sørge for at innholdet blir 
fulgt opp.

§
3. Alle konsesjoner for utslipp til jord
vann og luft skal følges.

Ikke aktuelt for vår virksomhet.

4. De ansatte skal være informert og delta 
i arbeidet med å bedre arbeidsmiljøet

Tas opp i vanlige kanaler som 
vernerunde, stabsmøte og 
medarbeidersamtale. Vi har også et 
“gledesfond”. Noen har ansvar for 
å huske på folk (merkedager, 
påskjønnelser osv.)  miljøtiltak og 
Oppgaven går på rundgang i 
staben.

Ikke behov for nye tiltak.

5. Det skal være en miljøansvarlig. 
Ansvar: skrive miljørapport, holde 
miljøarbeidet i hevd og stimulere til nye 
tiltak.

Har ikke dette pr. i dag. Dette går vi for: 
Velger miljøansvarlig på slutten 
av prosessen. Lager egen 
instruks.

6. Ved begynnelsen av året  skrives en 
miljørapport for fjoråret med 
handlingsplan for inneværende år. 
Handlingsplanen lages i forbindelse med 
virksometens vanlige årsplan / budsjett. 
Mal for årlig miljørapport på 
www.miljofyrtarn.no skal brukes.

Dette går vi for: 
Miljørapport for 2005 leveres i 
forbindelse med sertifiseringen. 
Handlingsplan for 2006 skrives 
mot slutten av prosessen.

7. Innen 1. mars sendes miljørapporten 
(nevnt over) til Stiftelsen Miljøfyrtårn, PB 
514, 4665 Kristiansand. Stiftelsen 
Miljøfyrtårn sender deretter kopi til den 
enkelte kommune. Miljørapporten 
distribueres også internt til alle ansatte og 
til eierne / styret.

Dette går vi for: 
Følges opp av miljøansvarlig 
hvert år.

KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

1. Støyende arbeid i tettbebygde strøk skal 
kun unntaksvis foregå utenom 
“normalarbeidstiden” (Kl. 07.00 – 17.00)  

Dette kravet oppfyller vi.

2. Ved all bruk av motorisert redskap skal 
det være gitt opplæring  slik 
internkontrolldokumentene krever.   

Dette kravet oppfyller vi.

3. Dersom fellesrådet har midler plassert i 
banker, fond, etc., skal man skaffe seg 
oversikt over hvor det er plassert, og sørge 
for at pengeplasseringene er gjort i forhold 
til etiske og miljømessige hensyn.

Har midler plassert i konsernkonti 
hos Fjell kommune. Har ikke 
oversikt over hvor disse er plassert.

Dette går vi for:
Skaffe oversikt over 
plasseringene. Vurdere om noe 
skal plasseres i f.eks. etiske 
fond.
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Arbeidsmiljø

KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

§ 1. Virksomheten skal / bør være 
tilknyttet verne- og helsepersonale  (se 
spesialkravene for hver bransje). For 
kontorbedrifter er dette et bør-krav

Ingen slik tilknytning i dag. Har 
kun tilbud om  sjelesorg på 
Haraldsplass.

Dette går vi for: 
Har innhentet tilbud fra Hjelp24, 
som tilbyr en innholdsrik 
”grunnpakke” til kr. 25 000, som 
dekker våre behov og vel så det. 
Med denne ordningen blir alle 
ansatte dekket, ikke bare 
kirkgårdsarbeiderne. Går for 
dette. 

§ 
2. Lokaler skal ha tilstrekkelig ventilasjon. 
Det skal være rutiner for  vedlikehold og 
rengjøring av ventilasjons-innretninger.

Kirkene: 
Foldnes: har serviceavtale
Landro: serviceavtale på anlegg?
Fjell: Kun naturlig ventilasjon

Dette går vi for: 
For kontoret: Spørre kommunen 
om rutiner sammen med 
energirunden.
Fikk bekreftet rutiner.

3. Medarbeidersamtaler gjennomføres 
årlig.

Dette fungerer

§ 
4. Arbeidet legges opp slik at det blir 
minst mulig ensformig både når  det 
gjelder arbeidsstillinger og jobbfunksjon 
generelt.

For kontor: Sjekke med Astrid, 
ellers har vi alle veldig variert 
arbeid

Ingen tiltak. Dette fanges opp 
hvis det er noe, gjennom møter 
og vernerunde.

§ 
 5. Det skal være gode ergonomiske 
forhold for ansatte (arbeidslys,  
arbeidsstasjon, bord, stol, osv.)

Fanges opp i 
medarbeidersamtaler, osv. Dette 
fungerer bra. Tar tingene hvis det 
dukker opp noe. 

6. Virksomheten bør tilrettelegge / sponse 
fysisk trening for de ansatte.

Deltar i sykle-til-jobben-aksjonen Dette går vi for: 
Dette vil vi gjøre i år også.

§ 
7. Røykeloven skal følges.

Det gjør vi.

8. Lokalene skal være ryddige, og 
rengjøres med de mest  miljøvennlige 
metodene.

Rengjøring:
Kontoret: Kommunen
Kirkene: egne folk

Dette går vi for:
Sjekk kommunens metoder
Sjekke med kirketjenere

§ 
9. HMS datablad for kjemikalier og 
vaskemidler skal være lett  tilgjengelig for 
alle brukere (også på byggeplasser).

Har ikke dette nå. Henger 
sammen med innkjøp.

Dette går vi for:
Tar dette opp sammen med 
innkjøp. Vi skaffer databladene 
og gjør de tilgjengelige.

KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

§  1. Virksomheten skal være tilknyttet 
verne- og helsepersonale  
(bedriftshelsetjeneste eller annet personell 
med kompetanse i  henhold til forskrift 
1994 nr. 333).

Se punkt 1 generelle krav
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KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

2. Det skal være gode ergonomiske 
forhold for ansatte (arbeidslys,  bord, stol).

Se punkt 5 generelle krav.

3. Innetemperaturen skal normalt ligge 
mellom 20-24 C i  sommerhalvåret.

For varmt på vinduskontorene om 
sommeren. Usikkert om det er 
kjøling. Termostatstyrt for hele 
huset.

Sjekke med huseier (kommunen) 
om det finnes planer for tiltak? 
Tas i energirunden.

§   4. Tilstrekkelig med verneutstyr av 
egnet type og god kvalitet skal  være 
tilgjengelig.

Har øreklokker, vernesko, 
vernebriller, verneklær til 
motorsag.
Vurderes som  tilstrekkelig.

Innkjøp og materialbruk

KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

1. Virksomheten skal etterspørre varer og 
tjenester som gir så lav  miljøbelastning 
som mulig (råvarer, kjemikalier, 
rengjøringsmidler,  papir, vaskerier, 
transportmidler mm). Det skal benyttes en 
enkel  sjekkliste for miljøvennlige innkjøp. 
(Bruk GRIPs veileder, SFTs  
Substitusjonsliste, annen tilgjengelig 
veileder, eller lag en selv!)

Har ingen veiledning pr. i dag. 
Innkjøpsansvar er fordelt på flere. 
Kirketjenerne for kirkene, Sissel 
og Astrid for kontor, en del kjøpes 
inn av ulike brukergrupper i 
kirkene.

Dette går vi for: 
Lage egen enkel veileder som 
alle kan bruke til de vanlige 
bestillingene. Stille spørsmålene 
om igjen selv om ikke 
mulighetene er der. Utkast 
sendes på høring.
Bestille abonnement på 
Miljøstrategi og 5 stk. 
Miljøguider

2. Virksomheten skal be sine mest sentrale 
leverandører om å  dokumentere 
miljøvennlig drift innen alle, eller utvalgte 
miljøtema. Viktige miljøtema er blant 
annet arbeidsmiljø, energi, avfall, utslipp.

Sentrale leverandører:
Lilleborg
Rich. Andvord (papir, 
kontorrekvisita)
Kinnarps (kontormøbler)
(Kommunens innkjøpsordninger)
Mat bestilles fra ulike 
dagligvarebutikker i nærmiljøet.
Blomster: Firkløveren (Landro), 
Plantasjen (Fjell. Foldnes), + div.
IKEA (utstyr til kirkene)
Culina storkjøkken (renhold, 
kjøkkenutstyr)
Vinmonopolet
Diakonissehjemmets oblatbakeri
Sibi As: Alterlys, etc.
Elektriker: Geir Dalhaug, T. 
Algrøy
Rørleggere: 

Dette går vi for: 
Ta kontakt med de største, 
sentrale leverandørene og stille 
krav og spørsmål. Finne ut hvor 
tiltakene monner

3. Så langt råd er skal virksomheten velge 
produkter med anerkjent  miljømerking, 
slik som Svanen, Debio, EU-blomsten, Bra 
miljöval  og miljødeklarerte byggevarer i 
henhold til ISO TR 14025, og / eller  velge 
produkter som tilfredsstiller tilsvarende 
miljøkrav. Dette  gjelder hele 
virksomhetens drift.

Se over. Dette går vi for:
En enkel veileder ivaretar disse 
behovene i første omgang. Tar 
det opp på drifts- og 
vedlikeholdsmøte.
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KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

4. Hvis miljøvennlige innkjøp hindres på 
grunn av kjedetilknyting, skal  
virksomheten forsøke å endre kjedens 
policy.

Ikke aktuelt for oss.

5. Settes en del / deler av virksomhetens 
drift ut til andre (outsourcing),  skal disse 
underleverandørene påvirkes til å 
miljøsertifisere seg.

Ren outsourcing er ikke så aktuelt 
for oss.

6. Ved nybygg og rehabilitering eller 
inngåelse av leieavtale skal miljø 
vektlegges - arealbruk, materialbruk, 
ventilasjon og oppvarming.

Veldig aktuelt i Fjell kirke nå. 
Rehabilitering pågår (kjøkken og 
kyrkjelydssal). Velger 
miljøvennlig maling, skal velge 
belegg. Har Eswa-varme på 
kjøkken og i kyrkjelydssal. 
Aktuelt med varmepumpe?
Skal kjøpe orgel.
Kjelleren i Foldnes skal innredes 
(kommunen gjør dette)

Dette går vi for:
Vurderer innkjøp av 
varmeløsninger etter 
rehabilitering. Sørger for å velge 
miljøvennlige materialer. Gerd 
kontaker fagperson for 
vurdering av løsninger.

Kontakter kommunen om 
kjelleren i Foldnes.

7. Virksomheter som bruker vann i 
vareproduksjon, skal ha egen  vannmåler. 
Det skal fortløpende vurderes / 
gjennomføres  vannreduserende tiltak, slik 
som å vektlegge vannforbruk ved  innkjøp 
av nytt utstyr.

Ikke aktuelt for oss.

8. Lavt støynivå skal være kriterium ved 
kjøp av maskiner og utstyr.

Ingen spesiell fokus på dette i dag. 
Nyere maskiner er mer støysvake 
generelt.

Legges inn som kriterium i 
innkjøp av kontormaskiner, etc. i 
innkjøpsveileder.

KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

Generelt:

1. Fellesrådet skal velge produkter med 
internasjonal anerkjent “rettferdig 
handel”-merking, slik som Max Havelaar. 
(dersom det er praktisk mulig å skaffe slik 
varer).

Dette gjøres i varierende grad. For 
fellesinnkjøp fungerer det ok, men 
vanskelig å kontrollere ulike 
brukeres innkjøp. Kaffe og te 
brukes jevnlig. Appelsinjus, ris og 
bananer brukes bare sporadisk til 
enkelte arrangementer.

Dette går vi for:
Gjør felles bestilling i stort til 
kirkene og kontoret, lager 
Kaffe/te-”bank” som brukerne 
må benytte. Vurdere om 
soknerådet skal sponse, slik at 
prisen uansett blir rimelig. Finne 
praktisk system for å håndtere 
betaling, etc. 
Lager avtale med Mester Grønn i 
Sartorparken om levering av 
Max Havelaar-merkede roser.

2. Er fellesrådet bundet av en felles 
innkjøpsordning som hindrer tilgang på 
slike “rettferdig handel”-merkede 
produkter, eller produkter med seriøs 
miljømerking, (f.eks. Svanen, Debio og 
EU-blomsten), skal  fellesrådet forsøke å 
bidra til å endre ordningen.

Er med i kommunens 
innkjøpsordning, men er ikke 
bundet av den.

F j e l l  s o k n e r å d K o n s u l e n t r a p p o r t
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KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

3. Fellesrådet bør informere alle som har 
rett til å kjøpe varer på vegne av 
menigheten om ordningene for innkjøp, 
og sørge for at ordningen blir fulgt opp.

Trengs informasjon og 
bevissgjøring

Vi lager oppslag til kjøkken, etc. 
”Vi bruker Max Havelaar....” med 
merke, bilde av produkter, kort 
info om ordningen, osv.

4. Fellesrådet skal ved 
nybygg/oppussing/innredning av 
kirkelige bygg og kontorer/velferdsrom 
ikke bruke teak eller annet edeltre fra 
regnskogsområder.

Bruker ikke dette Inn som eget punkt i 
innkjøpsveiledning?

For kirkegårder:

5. Vanning av grøntarealer og blomsterbed 
skal minimaliseres og skal kun 
gjennomføres av hensyn til plantenes 
behov og estetikk.

Vanner aldri grøntareal her på 
Vestlandet.
Aktuelt for østlandet?

6. Vanning med permanente og flyttbare 
spredere bør ikke skje dersom 
begrunnelsen utelukkende er å vanne 
legatgraver. (Erfaringsmessig fører det til 
at besøksfrekvensen går ned fordi 
publikum ikke trenger å etterse sitt 
gravsted).

Ikke så aktuelt. (Se over)

7. Dersom det likevel vannes regelmessig i 
betydelig omfang, bør vannforbruket 
registreres en gang i måneden. Avvik 
følges opp.

Ikke så aktuelt. (Se over)

8. I solskinn skal vanning av grøntareal 
foregå kun på morgenen. 

Ikke så aktuelt. (Se over)

9. Vannbassenger/fontener som ikke 
benyttes som drikkevann skal ha 
resirkuleringspumper

Har ingen slike.

10. Fellesrådet skal tilstrebe bruk av 
økologiske metoder (flammebehandling 
av ugress, bruke sunne robuste planter, 
bruke bunndekkende planter og flis/bark 
til jorddekke, sette igjen krattklynger, 
naturlik beplantning).

Brukes en del bark til jorddekke i 
bed, osv. Kan bli flinkere og mer 
konsekvent på dette.

Kontakte Meinert Helland 
(Radøy) for tips. Sende 
kirkegårdsarbeiderne på kurs i 
økologisk kirkegårdsdrift. Bør 
ikke bruke bark og flis til 
jorddekke, men kvist og lauv (jf. 
kurset).

11. Tradisjonelle plantevernmidler skal 
som hovedregel ikke benyttes. Dersom det 
i spesielle tilfeller skulle være behov for 
tiltak mot ugress/insekter, bør biologiske 
plantevernmidler benyttes.

Bruker ugressmidler til 
grusganger og til nye skudd av 
trær etc. i bed.

Vurderer å kjøpe traktorrive til 
grusganger og egen 
”traktorkniv” til å skjære kanter 
reine. Kontakter Meinert Helland 
før evt. innkjøp. Sikrer at vi kun 
bruker Debio-godkjente midler 
om vi må bruke slikt.

12. Gjødselsforbruket skal kontinuerlig 
registreres og journalføres (minst en gang 
i året).

Brukes ikke på kirkegårdene. Fint 
at det ikke vokser for fort.... Lar 
gresset ligge igjen etter klipp.

Dobbeltsjekker gjødselbruk

F j e l l  s o k n e r å d K o n s u l e n t r a p p o r t
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KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

13. Bruk av kunstgjødsel skal reduseres til 
et absolutt minimum.

Brukes ikke. Se over.

For kirkebygg:

14. For rengjøring av verneverdig inventar 
i kirkebygg, må kun midler som er 
godkjent iht. forskrift fra Riksantikvaren 
benyttes (Se egen perm med oversikt over 
godkjente rengjøringsmidler) 

Fjell kirke er listeført. Må ta 
hensyn her ved vasking.

Dette vurderer vi:
Se på om dette gjelder inventaret 
i Fjell. Legges evt. inn i rutiner 
for renhold.

Energi

KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

1. Eget energibruk skal registreres og 
følges opp periodisk  (se spesialkravene 
for hver bransje).

Ingen systematisk oppfølging i 
dag. 

Dette går vi for: 
Vi vurderte et 
overvåkingssystem i forbindelse 
med enøk-analyse (eks. 
Scandinavian Electric). Dette ble 
unødvendig dyrt og komplisert. 
Vi går for å bruke energimodulen 
i kirkebyggdatabasen til 
registrering og oppfølging.

2. Virksomheter med et energiforbruk 
over 200.000 kWh per år skal  via en 
energirådgiver ha vurdert behovet for en 
enøk-analyse  (energiforbruk til transport 
er unntatt). Definisjon på energirådgiver  
på www. miljofyrtarn.no Vurderingen skal 
bestå av en  sammenlikning med normtall 
for den enkelte bransje  www.enova.no, og 
gjennomgang av enøk sjekkliste på  
www.miljofyrtarn.no Også andre forhold 
kan være med i  vurderingen. Dersom det 
er hensiktsmessig med tanke på  
innsparingspotensial, skal enøk-analysen 
utføres. Tiltak som er  innspart i løpet av 2 
år, skal gjennomføres, uavhengig av om 
det  gjøres enøk-analyse.

Vi ligger på ca 650 000 kWh til 
sammen for de tre kirkene.  En 
rask sammenlikning med enovas 
normtall for kirker viser at vi 
ligger godt over gjennomsnittet 
(tynt datagrunnlag). Det er grunn 
til å tro at der er stort potensiale 
for innsparing. Vi vurderer derfor 
at det er nødvendig med en 
ordentlig Enøk-analyse.

Dette går vi for:
Vi innhenter tilbud på 
enøk-analyse og gjennomfører 
dette så sant det er økonomi til 
det. Dette ble for dyrt, så vi 
engasjerer energirådgiver Kjell 
Sylvarnes i Søvik AS for en 
vurdering av de viktigste 
behovene.

3. Dersom energiforbruket per år er under 
200.000 kWh (energiforbruk  til transport 
er ikke regnet med), er det tilstrekkelig å 
ta i bruk  ENØK-sjekkliste lagt ut på 
www.miljofyrtarn.no Tiltak med en  
inntjeningstid på inntil to år skal 
gjennomføres.

Vi ligger over 200 000 kWh. Vi brukte sjekklista i første 
omgang. Da vi bestemte oss for 
Enøk-analyse blir sjekklista 
grunnlaget for å få tilbud om 
dette.

4. Mindre miljøbelastende energikilder 
skal foretrekkes under like,  eller 
tilnærmet like forhold.  

Elektrisk oppvarming i alle kirker. 
Eswa i taket i Fjell.

Evt. aktuelt å vurdere ifm. 
utbygging av kjeller i Foldnes og 
kyrkjelydssal i Fjell

F j e l l  s o k n e r å d K o n s u l e n t r a p p o r t
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KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

5. Lav energibruk vektlegges ved innkjøp 
av nytt utstyr.  

Dette gjøres delvis, men ikke 
systematisk pr. i dag.

Dette går vi for: 
Legges inn som et punkt i nye 
innkjøpsrutiner.

6. Interne rutiner skal sikre lavt 
energiforbruk til oppvarming,  ventilasjon, 
lys og produksjon. Lys slås av / dempes 
etter stengetid. 

Dette er vi ganske flinke på, men 
vi trenger litt klarere rutiner og 
noen små påminninger på 
strategiske steder. Kyrkjekontoret: 
Slås av automatisk til bestemt tid 
og i tillegg manuellt av vakt.
Kirkene: Viktig med utvendig 
belysning på kirkene (sikkerhet, 
etc.)

Dette går vi for: 
- gå gjennom rutinene for alle 
kirkene, se om flere lys kan slås 
av utenom brukstid.

KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

1. Innetemperaturen skal normalt ligge 
mellom 20-22 C vinterstid i kontorer og 
velferdsrom. Kirkerom bør ha 
brukstilpasset varmestyring, dvs. en 
brukstemperatur på 16-19 C og en 
hviletemperatur på 5-10 C der dette er 
mulig. 

Både ventilasjon og ovner er 
temperaturstyrt. Har i dag ingen 
termometre for å følge med på 
temperaturen.

Dette går vi for: 
Vi kjøper inn noen termometre. 
Til de nye kravene: Finne ut hva 
som er rimelig innetemperatur 
for kirkerommene. Sjekke med 
KA.

2. Kontorer skal ha egne justerbare ovner.   For kyrkjekontoret: Termostater 
skal helst ikke skrus på av den 
enkelte bruker.

Dette går vi for:
Tar opp dette i runden med 
kommunens energiansvarlige

3. Det aller meste av lyset skal slås av etter 
stengetid.  

Kyrkjekontoret: Kommunen har 
rutiner for dette.
Fjell: Rutiner kjent for de ansatte, 
men må gjennomgåes med 
brukerne
Landro og Foldnes: Fungerer ok.

Dette vil vi vurdere:
Gjennomgå rutiner på nytt med 
brukerne.

4. Det skal vurderes å installere sentral 
driftsanlegg som kan styre lys, varme og 
ventilasjon. Ventilasjonsanlegg bør ha 
varmegjenvinning.

Kyrkjekontoret: Kommunen har 
dette.

Vuderes for kirkene i samband 
med enøk-vudering.

5. Eget energiforbruk skal registreres og 
følges opp minimum hver måned. For 
kirkebygg skal energiforbruket også 
registreres i kirkebyggdatabasen (se 
www.kirkebyggdatabasen.no).

Gjøres ikke i dag. Dette går vi for:
Vi vil registrere og følge opp eget 
energiforbruk hver måned i 
engergimodulen i 
kirkebyggdatabasen.

6. Utebelysning skal styres med fotocelle, 
bevegelsessensor eller tidsur. Eventuelt 
skal belysning vurderes slått av om natten 
(med tidsur). 

Finnes på kirkebelysningen på 
Fjell og Foldnes kirke. I Landro er 
det aktuelt å vudere tidssoner. 
Aktuelt for veibelysning på 
gravplasser.

Vi bør vurdere om det er behov 
for dette.
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Transport

KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

1. Ansatte skal oppfordres til å sykle, gå, 
reise kollektivt eller  kameratkjøre til jobb. 
Miljøvennlig transport til arbeid bør  
premieres. 

Mange er avhengige av å bruke bil 
i jobb, har flere arbeidssteder. Litt 
uforutsigbart for mange hvordan 
dagen blir. Gjelder å bevisstgjøre i 
forhold til avtaler, osv. 

Dette vurderer vi: 
- kartlegge folks transportvaner 
til og i arbeid.
- informere om muligheten for å 
delta i sykle til jobben-aksjonen. 
Evt. lage lokal premiering. 
- vurdere å anskaffe egen elbil

2. Virksomheten skal vurdere bruk av 
telefonmøter, fjernarbeid (eks.  
hjemmekontor) og evt. videokonferanser 
og for å redusere reising.

Opplæring ifm egne nettsider 
foregår pr. telefon og nett. Ellers 
lite aktuelt. Korte avstander og 
behov for å møtes ansikt til ansikt 

Dette vurderer vi: 
Lite aktuelt med egne tiltak på 
dette.

3. Virksomheter i bysentra bør ikke ha 
flere parkeringsplasser enn det  som er 
nødvendig for egen drift.

Har felles parkeringsplasser med 
kommunen for kontoret. Generelt 
for få plasser.

Ikke aktuelt med noen spesielle 
tiltak.

Virksomheter med egen bilpark:  
4. Virksomheten skal kartlegge og 
planlegge sitt transportbehov for å hindre 
unødvendig transport og velge det minst 
miljøbelastende  transportmiddel, f.eks 
gjennom samarbeid med andre 
virksomheter.

Har egen, leaset lastebil som 
nærmer seg moden for utskifting. 

Terje sjekker tilstanden med 
Georg for alle punktene under. 
Alle er sjekket og vurdert.

5. Regelmessig sjekk og service på 
kjøretøy utføres etter leverandørens  
spesifikasjon. 

6. Virksomheten skal ha oversikt over 
drivstofforbruket for hvert  enkelt 
kjøretøy. Tiltak vurderes fortløpende for å 
redusere  drivstofforbruk.

7. Tomgangskjøring skal unngas.

8. Motorvarmer bør brukes.

9. Kjøretøy skal som hovedregel ha 
piggfrie dekk.

10. Der forholdene ligger til rette for 
overgang til kjøretøy med  alternativ 
energi, som f.eks. naturgass og 
propangass, bør dette  vurderes. Bruk av 
alternativt drivstoff, som biodiesel, 
vurderes også.

KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

1. Det bør vurderes å etablere 
kirkebussordninger, kameratkjøring, eller 
andre felles transportordninger der det et 
hensiktsmessig. 

Ordninger har vært prøvd. Vurderer dette i seinere års 
handlingsplaner.
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KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

2. Arrangementer skal så langt det er 
mulig tilpasses muligheter for kollektiv 
transport. 

Lite bevissthet om dette i dag. 
Vanskelig i forhold til at folk 
kommer fra mange kanter.

Dette går vi for:
Ta med dette som punkt i brev til 
kyrkjelydsutval.

3. Fellesrådet bør legge til rette for sykling, 
både til og fra kirkelige arrangementer og 
for de ansatte i arbeidstiden. 

Deltar i sykle til jobben-aksjonen. 
Premierer innsats. 

Vurderer tiltak (sykkelstativer, 
informasjon) i forbindelse med 
neste års handlingsplaner.

Avfall

KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

Avfallsreduksjon:  
1. Virksomheten skal ha gjennomført 
minst tre avfallsreduserende  tiltak. 
Gjenbruk prioriteres fremfor 
kildesortering for gjenvinning  (eks. 
reparasjon). Ved resertifisering skal minst 
to nye avfallsreduserende tiltak 
dokumenteres.

Har gjennomført:
Papiravfall: 
- oppfordring til å lese på skjerm 
og økt bruk av epost 
- oppfordring om dobbeltsidig 
utskrift, skrivere er stilt inn på 
dobbeltsidig som standard
- prosjektor brukes mer og mer på 
gudstjenester i stedet for sangark/ 
program

Dette går vi for: 
- sørge for at disse tre tiltakene 
følges opp i praksis av alle

2. Virksomheten skal sette som krav til 
leverandører og egen praksis at varer ikke 
overemballeres, og at det brukes 
ombruksemballasje eller  i det minste 
gjenvinnbar emballasje. Etablerte 
ordninger for retur og  gjenvinning av 
emballasjeavfall benyttes.

Vi kan ikke komme på noen 
eksempler på overemballering fra 
våre leverandører i dag. En del 
emballasje kunne vært enklere å 
kildesortere.

Dette går vi for: 
Vurderer dette løpende

3. Bruk av engangsartikler, skal være 
redusert til et absolutt minimum. 

Landro:
Bruker plastkopper, evt. 
papptallerkener til hver eneste 
kirkekaffe.
Fjell:
Vasker opp stort sett
Foldnes:
Engangskopper

Dette vurderer vi:
Få rutiner på oppvask i alle 
kirkene på kirkekaffene og andre 
samlinger.
Må avklares med kirketjenere, 
fordi det kan bli mer arbeid for 
disse. Må tas opp med 
kyrkjelydsutvalget. Eget brev om 
dette.

4. Mottak av uadressert reklame og 
brosjyremateriell skal begrenses.

Mottar lite slik reklame i dag. Det 
meste er adressert (blader, 
tidsskrifter, etc.).

Ingen spes. tiltak

Avfallshåndtering:  
5. I størrelsesorden 70 prosent av avfallet 
skal kildesorteres og leveres  til 
gjenvinning. (Se spesialkrav for hver 
bransje).

For oss: 
85% på kontorvirksomheten og i kirkene
70% på kirkegårdene

Vet ikke hvordan vi ligger an i 
dag. Må kartlegges. Har mulighet 
for sortering av papir, plast(egne 
sekker), organisk og restavfall.
Må finne ut hvilke fraksjoner det 
er hensiktsmessig å sortere ut og 
evt. levere til nærmeste 
returpunkt 

Dette går vi for:
Sjekke opp med Fjellvar hva som 
skjer med restavfallet
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KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

6. Miljøansvarlig skal følge opp 
avfallshåndteringen jevnlig. Ved  avvik 
eller behov for oppgradering skal 
strakstiltak iverksettes.

Følges opp når vi har valgt en 
miljøansvarlig

7. Virksomheten skal benytte alle 
eksisterende lokale ordninger for  
kildesortering av gjenvinnbare 
avfallsfraksjoner som organisk avfall,  
papp og papir, plast, EE-avfall, glass m.m.

På kontoret fungerer det bra, men 
i kirkene kan vi bli mye bedre.

Lager bedre systemer med egne, 
godt merkede dunker i kirkene.

§  
8. Farlig avfall skal lagres forsvarlig og 
leveres til godkjent mottak.

Dette fungerer i dag.

9. En avfallsinstruks skal være utarbeidet 
og tilgjengelig for alle  ansatte.

Har ikke dette i dag. Dette går vi for:
Lages etter at vi har bestemt 
tiltak. Egen rutine som settes inn 
i HMS-permen.

KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

Avfallsreduksjon:

1. Bruk av papir, utskrift og kopiering skal 
begrenses. Tosidig  kopiering benyttes når 
det er hensiktsmessig. E-postmeldinger  
leses på skjerm i stedet for å ta utskrift.

Oppfordringer og veiledning er 
gitt. Dette praktiseres en god del, 
men vi kan bli bedre. (Se generelle 
krav)

Dette går vi for:
Grundigere informasjon om 
dette.

2. Blanketter, bilag etc. kommuniseres 
mest mulig elektronisk.

Har lite slik kommunikasjon.

3.  Det skal stilles krav i kirkegårds- 
vedtektene at pynt på graver og ved 
gravferd bør være av komposterbart 
materiale.

Har ikke dette i dag. Dette vurderer vi:
Stille krav og informere i 
kyrkjegardsvedtekter. Må tas 
opp i fellesrådet.

Avfallshåndtering:

4. Minst 80 % av avfallet skal kildesorteres 
og leveres til  gjenvinning. Minst 70 
prosent av avfallet på kirkegårdene skal 
kildesorteres og leveres til gjenvinning. 
Dette gjelder ikke avfall i 
restavfallsdunker for allmennheten som er 
plassert ute på gravlunden/kirkegården. 

Har problemer med dette punktet 
hvis restavfallet går til 
deponering. 
Kirkegårdene:
Har kun restavfall i dag, alt går til 
deponi (Eide)

Dette vurderer vi:
Veiing av de ulike 
avfallsfraksjonene i f.eks. to uker
Kirkegårdene (5 stk.):
- sette opp dunker /containere 
for 3 fraksjoner (plast, organisk 
og restavfall)
- få avtale med Fjellvar og Eide 
om levering av komposterbart 
avfall som komposteres på 
deponiet.

5. Det skal legges til rette for 
kildesortering for besøkende/publikum

Fungerer dårlig i praksis i dag. Dette går vi for:
Bedre og mer tydelig merking

6. Utrangert utstyr skal gjenvinnes så 
langt det lar seg gjøre.

Kommunens IT-avdeling er 
leverandør. 

Dette går vi for:
Må sjekke hvilke avtaler 
kommunen har. 

F j e l l  s o k n e r å d K o n s u l e n t r a p p o r t

13



KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

7. Virksomheten skal så langt det er mulig 
etablere avtaler med firma  som kan motta 
/ gjenvinne tonerkassetter, filmer, 
microfisch,  disketter og CD’er.

Tror dette går i restavfallet i dag. Dette går vi for:
Samle opp og få avtale om å 
levere tilbake ved service på 
maskiner og utstyr, etc.

8. Alle brukere av lokaler som fellesrådet 
har ansvar for skal være informert om, og 
følge opp ordningene for kildesortering. 

Lite av dette i dag. Dette går vi for:
Ta dette opp i brev til 
kyrkjelydsutvalgene, informere i 
kyrkjeblad, osv.

9.  Ordninger for gjenvinning/gjenbruk av 
gravpynt og gravsteiner skal vurderes. 

Steiner står lagret i dag. Ingen 
gjenbruk.

Det er aktuelt å vurdere en avtale 
med steinhuggeri eller andre 
som vil komme å hente. Mest 
som en måte å bli kvitt dem på, 
bedre enn å dumpe de i en 
fylling. Til seinere 
årshandlingsplaner.

10. Gress, lauv, kvist og komposterbar 
gravpynt som ikke går til 
gjenvinning/gjenbruk skal flises opp, 
komposteres eller behandles på en annen 
miljøvennlig måte. Større greiner og trær 
skal i så stor utstrekning som mulig 
benyttes som ved.  

I dag: Kjøres vekk og deponeres 
på Eide
Rydding av julekranser:
- trenger kvern
- har ingen plass for 
kaldkompostering av organisk 
avfall i Fjell, Foldnes, Kleivane og 
Vestre.

Dette går vi for:
- Skaffe kompostkvern 
(fliskutter). Kan dele på én på 
alle kirkegårdene.
- finne steder for 
kaldkompostering --> avtale 
med Eide deponi

§   11. Trykkimpregnert materiale leveres i 
egen fraksjon til godkjent  avfallsplass, 
eller leveres til andre godkjente mottakere 
av farlig  avfall.

Har ikke trykkimpregnert 
materiale i dag.

Sørge for dette hvis slike 
materialer dukker opp

12. All brukbar vekstjord bør tas vare på 
og benyttes andre steder. Torvlaget legges 
for seg ved oppgraving av kistegraver og 
urnehull.

Dette gjøres i dag.

Utslipp til vann og luft

KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

Utslipp til vann

§    1. Kjøretøy skal rengjøres med 
godkjente vaske- og avfettingsmidler  som 
ikke har YL-nummer høyere enn 1.   

Dette vet vi ikke. Terje sjekker dette med Georg

2. Eventuell egen vaskeplass for kjøretøy 
skal ha godkjent,  forskriftsmessig 
avløpsanlegg med egen oljeutskiller og 
sandfang.  Det skal være utarbeidet 
driftsinstruks for oljeutskiller og 
sandfang.

Har ikke egen vaskeplass.

Utslipp til luft er ikke aktuelt å vurdere da vi ikke har krematorium.

F j e l l  s o k n e r å d K o n s u l e n t r a p p o r t
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Estetikk

KRAV TIL ALLE BRANSJER STATUS TILTAK

1. Virksomheten skal ha rutiner for god 
skjøtsel og ytre vedlikehold av  egne 
bygninger og eventuelle utearealer.

Dette har vi rutiner på.

KRAV TIL KIRKELIG FELLESRÅD STATUS TILTAK

1. Beplantning skal være godt 
vedlikeholdt. Alle eldre trær skal vurderes 
med hensyn til sikkerhet ved beskjæring 
og felling. Erstatting skal vurderes når 
gammel beplantning fjernes.

Vi gjør dette, men dette handler 
om sikkerhet, ikke estetikk

2. Det skal tilstrebes et godt ytre miljø for 
besøkende til kirkegårder og gravlunder. 
(Tilstrekkelig med benker, søppelkasser og 
blomsterbed osv.). 

Dette gjør vi, men det vil alltid 
være ulike meninger om hva dette 
innebærer.

3. Søppel fjernes jevnlig og tagging skal 
fjernes umiddelbart.

Dette har vi rutiner på.

4. Blomstervaser som plasseres på graver 
skal være laget av uknuselig materiale 
(plast/metall – ikke glass)

Informasjonen er litt lite 
tilgjengelig for publikum

Dette går vi for:
Opplyser om dette på nye 
oppslag på kirkegården.

§ 
5.  Veltefarlige gravminner på 
gravlunden/kirkegården skal være sikret 
med bolter.

Dette blir ivaretatt. (Dette handler 
mer om sikkerhet enn estetikk)

F j e l l  s o k n e r å d K o n s u l e n t r a p p o r t
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 Miljøhandlingsplan for 2006

HOVEDOMRÅDE TILTAK

Generelt Før sertifisering:
• Vi vil legge til en målformulering som går på det ytre miljø
• Velge miljøansvarlig
• Fylle ut miljørapport for 2005
• Handlingsplan for 2006
• Skaffe oversikt over pengeplasseringer

I løpet av 2006:
• Gjøre ferdig revidering av HMS-permen
• Vurdere annen pengeplassering

Arbeidsmiljø Før sertifisering:
• Inngå avtale om bedriftshelsetjeneste
• Delta i sykle til jobben-aksjonen
• Datablader tilgjengelige

Innkjøp/materialbruk Før sertifisering:
• Informerer berørte parter om ny ordning for bestilling av Max 

Havelaar-merkede varer
• Sjekke opp om vasking av evt. verneverdig inventar i Fjell kirke

I løpet av 2006:
• Informere om den nye sjekklista for grønne innkjøp
• Sørge for miljøvennlige innkjøp i forbindelse med rehabiliterings- og 

innredningsprosjekter
• Lager nødvendige oppslag/info på kjøkken ifm. innkjøpsordning og 

om miljø- og etikkmerkede varer
• Gjennomføre økologiske metoder for kirkegårdsdrift

Energi Før sertifisering:
• Gjennomfører enøk-vurdering med energirådgiver

I løpet av 2006:
• Kommer i gang med registrering av forbruk hver måned i 

energimodulen i kirkebyggdatabasen
• Iversetter enøk-tiltak som enøk-vurderingen viser kan tjenes inn på to 

år eller mindre
• Iverksetter evt. nye energirutiner i samråd med kirketjenerne

Transport Før sertifisering:
• Delta i sykle til jobben-aksjonen 2006

I løpet av 2006:
• Informere kyrkjelydsutval om muligheter for å tilpasse tidspunkter for 

arrangementer til kollektivtransport

Avfall Før sertifisering:
• Brev til kyrkjelydsutvalgene om oppvask og ikke engansutstyr på 

kirkekaffe og andre arrangementer
• Nye oppslag på kirkegårdene med utdrag fra vedtektene og 

informasjon om kildesortering
• Bedre merking av avfalldunker på kirkegårdene
I løpet av 2006:
• Miljøansvarlig følger opp avfallshånderingen (avtale med Fjellvar om 

levering av kompost til Eide, kildesorteringsprosent, informerer om nye 
rutiner)

• Endring av kirkegårdsvedtekter med krav om komposterbar gravpynt
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Signatur

Lars Ove Kvalbein
Konsulent/bransjeekspert

 

Vedlegg
1.Bransjekrav som er brukt (Kirkelig fellesråd)

2.Utfylt enøk-sjekkliste

3.Utfylt miljørapport for 2005

4.Møtereferater (11 stk.)

5.Bestillings- registreringsskjema for Miljøfyrtårn – sertifikat
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