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Overordnet policy
Bergen kirkelige fellesråd skal være en aktiv medspiller for å virkeliggjøre FNs bærekraftsmål.
Som forvalter av kirkebygg og gravplasser skal vi være et godt forbilde for både innbyggere,
virksomheter og andre fellesråd. Miljøhensyn skal være et overordnet prinsipp i all
virksomhet og planlegging, og i tråd med Bergen kommune sin grønne strategi.
Vi skal skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte, samtidig som vi skal levere
miljøvennlige tjenester til både kunder, brukere og publikum. Vi skal overholde
myndighetskrav og egne krav som gjelder for vår virksomhet, men også bestrebe oss på å
redusere miljøbelastningene ut over myndighetskravene. Vi skal ta vare på virksomhetens
bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og våre produkter skal ikke
skade brukerne.
Disse målene skal nås gjennom et systematisk og kontinuerlig miljøledelsesarbeid, der både
ledelsen, de ansatte og våre leverandører skal delta aktivt. De konkrete miljømålene er en
del av virksomhetens verdi- og måldokument og vår overordnede HMS-plan, og skal være
SMARTE: Spesifikke - Målbare - Aksepterte – Realistiske – Tidsbestemte - Evaluerbare.
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Konkrete miljømål i perioden 2020-2022
Miljø og bærekraft
BKF vil
Følge Bergen kommunes standarder for miljø og utvikling av det biologiske mangfoldet og
byens blågrønne strukturer. Gravplassene er viktige grøntområder, binder CO2 og
svevestøv og har mange av egenskapene til parker. Gravplassene skal utvikles som urbane
biotoper med stort artsmangfold og som en del av byens grønne rom.
Tiltak:
•
•
•
•

•
•

Det skal settes ut bikuber og insektshotell på utvalgte gravplasser. Fra før finnes det
uglekasser på Møllendal gravplass.
Det skal dyrkes eng på egnede steder for å sikre det biologiske mangfoldet.
I samarbeid med Akasia etablere «serviceerklæring for miljø».
Det skal etableres en innkjøpsrutine som også Akasia skal forpliktes på. Rutinen skal
inneholde føringer for valg av miljøvennlige alternativer der dette er mulig. Rutinen
distribueres og formidles ut i hele organisasjonen.
Ved innkjøp av maskiner og utstyr skal alltid miljøbelastningen vurderes. For
eksempel skal lavt støynivå, høy energieffektivitet og lavt vannforbruk foretrekkes.
Vi skal påvirke våre samarbeidspartnere til en grønnere profil ved å synliggjøre vårt
eget miljøarbeid på nettsider og i vår offentlige kommunikasjon, samt stille krav til
underleverandørers miljøtiltak ved inngåelse av kontrakter.

Avfallsreduksjon og sortering
BKF vil
I tråd med Bergen kommunes grønne strategi arbeide for å redusere klimaeffekten av
forbruk gjennom smarte investeringer, redusert avfallsmengde og økt gjenbruk. Gjennom
våre tiltak vil vi bidra til økt bevissthet om miljø hos våre brukere. Innen utgangen av 2021
skal vi redusere mengden restavfall til BIR med 10% sammenlignet med 2019-tall.
Tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Etablere kildesortering og avfallsstasjoner i våre lokaler i Marken (papir, elavfall)
Etablere en plan for kildesortering på våre gravplasser.
Forplikte Akasia på kildesortering av eget avfall
Ved bruk av engangskopper og bestikk skal det velges papp framfor plast.
Igangsette arbeidet med kildesortering av avfall fra gravferdsseremonier.
Ved innkjøp skal vi velge produkter med forventet lang levetid.
Ved innkjøp av maskiner og utstyr skal det vektlegges muligheten for reparasjon av
utstyret fremfor nykjøp.
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•
•
•
•

Vektlegge tilgang framfor eierskap, f.eks ved medlemskap i
bildelering eller annen lignende ordning.
Redusere bruken av skrivepapir og papiravfall ved å etablere sikker utskriftsløsning
og dobbeltsidig utskrift som standard
Planer og rapporter skal fortrinnsvis sendes elektronisk.
Henvendelser til kunder, pårørende og brukere skal fortrinnsvis skje elektronisk.

Energiledelse
BKF vil
I tråd med både FNs bærekraftsmål og Bergen kommunes Klima- og Energihandlingsplan
drive en aktiv energiledelse med mål om redusert energibruk i eksisterende bygningsmasse.
Gjennom mindre energi til oppvarming og nytt energieffektivt utstyr skal vi redusere
energiforbruket med 5 % i våre kirker og driftsbygg innen utgangen av 2022, sammenlignet
med 2019.
Tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

Bevisstgjøre menigheter og byggdriftere på fellesrådets vedtatte ENØK-politikk
Utrede ny varmeløsning/energiløsning for Landås kirke, Korskirken og Domkirken
Senke energiforbruket i Birkeland kirke gjennom tiltak i forbindelse med kommende
tilbygg.
Igangsette forprosjekt med vurdering av solcellepaneler
Installere SD-anlegg i minst 3 kirker årlig
Velge energioptimale løsninger i alle større vedlikeholds- og investeringstiltak, både i
forhold til effektiv oppvarming og forbedret isolasjon og varmegjenvinning.
Etablere rutine for strømsparing i kontormiljøene
Forplikte Akasia på å etablere rutine for strømsparing i driftsbygningene.
Videreutvikle varme- og ventilasjonsstyring i våre kirker og kapell, og styre dette
aktivt gjennom kalenderløsninger.
Øke kompetanse på hvordan moderne eiendomsteknologi kan hjelpe oss i en
ytterligere effektivisering av energibruken vår, eks. ved bruk av sensorteknologi
sammen med SD-anlegg.
Bytte ut lyspærer og lysarmaturer til LED belysning der det er mulig.
Ved innkjøp av elektriske artikler / maskiner skal beste mulige energiklasse velges.
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Arbeidsmiljø og trivsel
BKF vil
Skape et trivelig og sikkert arbeidsmiljø for våre ansatte. Vi skal være en foretrukken
arbeidsgiver der ansatte kan oppleve stor takhøyde, åpne prosesser og kunnskapsdeling. Vi
vil være en raus og inkluderende arbeidsplass. Sykefraværet skal reduseres fra 6,53% i 2018
til under 6% ved utgangen av 2021.
Tiltak:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Følge opp mål- og handlingsplan for IA-arbeidet i BKF
Opplæring av de ansatte i og bevisstgjøring av BKF som IA-virksomhet
Analysere årsaker til sykefravær
Fokus på ledere som rollemodeller
Jobbe med trivsel, kommunikasjon, forankring og verdiplattform.
Tilrettelegging, valg av utstyr, opplæring i bruk av utstyr
Tilrettelegge for personell med redusert funksjonsevne
Fokusere på mulighetene for å ta inn personer i BKF for utprøving i arbeidslivet
Evaluere og videreføre livsfasepolitikken

Utslippsreduksjon
BKF vil
Følge Bergen kommunes satsing på reduksjon av klimagassutslipp. Vi ønsker å endre våre
egne transport- og reisevaner, og legge til rette for både alternative reisemetoder og bruk av
teknologiske løsninger som reduserer behovet for transport. Vi skal redusere antallet
flyreiser innen utgangen av 2021 med 10 % sammenlignet med 2019-nivå.
Tiltak:
•
•
•
•
•
•
•

Erstatte fysiske møter med kunder/ leverandører/ samarbeidspartnere som befinner
seg i flyavstand til oss, med digitale møter, webinar o.l.
Ved behov for reising skal miljøvennlige alternativer vurderes fremfor fly.
Stabsbil skal være utslippsfri.
I forbindelse med kundemøter og/ eller egne forretningsreiser skal miljøvennlig og/
eller kollektiv transport foretrekkes framfor privat bil.
Det skal stilles krav til Akasia om at 10% av alle nyinvesteringer i bilparken de neste
fem årene skal være utslippsfri.
Arbeide for at persontransport og frakt av lett verktøy på gravplassene skjer med
elsykkel.
Satsning på ladeinfrastruktur ved både kirker og gravplasser for å stimulere til bruk av
fossilfrie kjøretøy.
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•
•
•
•
•
•

Etablere sykkelparkering og dusjmuligheter både i våre lokaler i
Marken og i den lokale kirkeadministrasjonen.
Så langt det er mulig investere i fossilfrie arbeidsmaskiner på gravplassene
Vi skal oppfordre til samkjøring når våre kontoransatte skal ut på lokasjoner.
Vi skal oppfordre til samkjøring når ansatte i lokale kirkeadministrasjoner skal på
møter/samlinger på vårt kontor i Marken.
Vi skal aktivt hente kursholder til våre egne lokaler i stedet for at mange
medarbeidere skal reise til kurssted.
Bidra til endrede reisevaner blant egne ansatte ved å gjennomføre
skrittellerkonkurranse, «sykle til jobben»- aksjoner o.l.
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