Miljødokument Arendal Eiendom KF
Bystyrets bestilling i sak om bærekraftig utvikling

Overordnede mål

Som tjenesteleverandør skal Arendal kommune lede an og legge grunnlag for et samfunn der innbyggerne kan
gjøre gode klima-, energi og miljøvalg I egen virksomhet skal kommunen gå foran i valg av bærekraftige løsninger

Aktiv miljøsatsing
Benytte miljøsmarte løsninger
Kommunens klimaplan

TRANSPORTMIDLER

Mål

•
•
•

Mål
50 % biler som bruker ikke-fossilt brennstoff i 2020
Tilrettelegge for ladestasjoner på kommunale
formålsbygg
Tilstrebe at reisevirksomhet skal ha lavest mulig
utslipp

•
•
•
•
•

Tiltak

•
•
•
•
•

Bistå med tilrettelegging av ladepunkter for
kommunale enheter
Beredskapshensyn skal ivaretas
Effektivitet i jobbutførelse skal ivaretas
Innkjøp av transportmidler som går på fossilt
brennstoff skal ha en spesifikk begrunnelse
Vurdere betalingsordning for ladestasjoner ved
kommunale formålsbygg

EKSISTERENDE
FORMÅLSBYGG

BYGGEPROSJEKT

Tiltak

•
•
•
•
•
•
•
•

Mål

Mål
Legge til rette for løsninger hvor energiforbruket
ligger 10 % under gjeldende regelverk.
Økonomiske Konsekvenser vurderes.
Bidra til miljøsertifisering i kommunale
formålsbygg
Utrede miljø- og klimakonsekvenser ved
byggeprosjekter inklusiv bygging, drift og
vedlikehold. Økonomiske konsekvenser
vurderes.
Fossilfrie byggeplasser skal benyttes så langt
det er mulig
Milljøavtrykk og livsløpskostnader skal vurderes
ved ethvert byggeprosjekt

Miljøhensyn tas inn i hele plan og
byggeprosessen
Massivtre vurderes ved relevante prosjekter
(eks barnehagen på Marisberg)
Gjøre seg kjent med miljøløsninger i markedet
Fokus på at biologisk mangfold ivaretas og
spredning av fremmede organismer unngås
(svartelistede arter)
Mål tas inn i konkurransegrunnlaget ved
investeringsprosjekt
Utarbeide prosjektmal med konkrete vurderinger
av energibruk
Arealeffektive bygg
Vurdere solenergi på nye formålsbygg

•
•
•

Energiforbruk i formålsbygg skal være 10% under
gjeldende regelverk for byggeåret
Satse på alternative energikilder som sol og flis.
Nye energiavtaler skal bidra til kommunens mål om
klimanøytralitet
Bistå kommunale enheter med deres miljømålsetninger
(eks Miljøfyrtårn)

Tiltak

•
•
•
•
•
•
•

ORGANISASJONEN/
KOMPETANSE

Sentral driftsstyring i alle formålsbygg
Styrt temperatur i alle formålsbygg
Investeringsplan for nye enøktiltak
Målinger av energiforbruk på alle bygg som kan brukes i
enhetenes energiregnskap
Iverksette holdningsskapende tiltak sammen med
kommunale enheter
Kreve gode energiløsninger ved leiekontrakter
Bistå med tilrettelegging av sykkelparkering for
kommunale enheter

•
•
•
•
•
•

Miljøsertifisering etter ISO 14001
Kommunisere miljø som en satsningsfaktor
Forsterke miljøkompetansen
Øke andel reisefrie møter
Miljøhensyn legges til grunn ved innkjøp av varer
og tjenester
Kildesortering av alt avfall

Tiltak

•
•
•
•
•
•
•

Kompetansegivende kurs
Energikurs for ansatte i formålsbygg
Miljø som tema på fagsamling/fellessamling
Miljømål og resultater skal kommuniseres internt
og eksternt
Miljøhensyn skal vektlegges ved ethvert
arrangement
Samarbeid og samordning med kommunens
miljøkompetanse
Ta i bruk ny miljøvennlig teknologi

