Miljøtiltak


Egenesgården er sertifisert etter BREEAM-NOR standarden med karakteren Very good. BREEAMNOR er Norges fremste miljøsertifiseringssystem for bygg. Miljøsertifiserte bygg gir lavere
energikostnader og er en bærekraftig utvikling for fremtiden.



Egenesgården har et av markedets mest avanserte varme og ventilasjonssystemer som gir et
godt inneklima og gjenbruker sentralvarmen på en effektiv måte. Tradisjonelle
ventilasjonsanlegg står gjerne på tak. På Egenesgården er ventilasjonsanlegget lagt under
bakken. På taket er det i stedet lagt sedummatter. Sedumtak er en viktig brikke for å håndtere
store nedbørsmengder i urbane strøk. Sedum er også en betraktelig bidragsyter til biologisk
mangfold, da sedumtak kan være viktig biotoper for innsekter, fugler og rødlistete arter.



Egenesgården er tilknyttet fjernvarme, levert av Skagerak Varme. Fjernvarmen er klimavennlig,
og utnytter energi som ellers ville gått tapt.



Det er installert Biozone CleanAir system i kantinen, på møterom og i treningsrom. BioZone
CleanAir System desinfiserer både luften og overflater, samt bruker kjemikaliefri
steriliseringsteknikker for å rengjøre miljøet.



I kantinen fokuseres det på sunn, velsmakende og kortreist mat. Kantinen har oppslag på det
daglige matsvinnet og det er stort fokus på å holde matsvinnet lavt. I tillegg har kantinen startet
å merke matretter med CO2-fotavtrykk, for at det skal bli enklere å ta klimasmarte valg.



Vi kildesorterer vårt avfall. Vi har valgt en renovasjonsleverandør som har de beste sikkerhetsog miljømessige løsningene fremfor pris.



Vi har stoppet alle innkjøp av engangsbestikk og engangsemballasje.



Det er innendørs sykkelparkering med lademuligheter for elsykler. Vi har også gode
garderobefasiliteter med tørkeskap for våre ansatte.



Embetet har en målsetting om å reise mest mulig miljøvennlig. Kollektivtransport skal velges når
det er mulig. Alle reisende skal vurdere nødvendigheten av selve reisen sett i et kostnads- og
miljøperspektiv, inkludert en vurdering av om videokonferanse eller telefonkonferanse kan
erstatte det fysiske møtet.



Alle våre tjenestebiler er el-biler.



Gjennom vårt kontrollmedlemskap i Grønt punkt Norge sørger vi for at våre leverandører tar
ansvar for alle emballasjetyper gjennom retursystemer som er godkjent av Miljødirektoratet.



Ny avtaler og reduksjon av leverandører har gjort at fakturamengden er halvert. De fleste
fakturaene er nå digitale fakturaer.



I forbindelse med flytting til våre nye kontorlokaler i 2020, har vi redusert antall kopimaskiner til
halvparten. Ansatte jobber mye mer digitalt enn tidligere noe som betyr redusert papirforbruk.



I flytteprosessen har vi hatt fokus på gjenbruk av de gamle kontormøblene vi ikke trengte selv.
Gjennom målrettet innsats har de gamle kontormøblene fått nytt liv hos en rekke skoler, SFO,
historielag, idrettslag, nyopprettede firmaer mv.



Embetet har etablert en tverrfaglig klimagruppe med representanter fra alle avdelinger for å
koordinere Statsforvalterens interne og eksterne arbeid med klima. Klimagruppa bidrar til at
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Statsforvalterens klimarelaterte oppgaver i virksomhets- og økonomiinstruks (VØI) og
tildelingsbrev (TB) blir fulgt opp på en helhetlig måte og gjennomfører møter minst hvert kvartal.
Klimagruppa har et mandat, og utarbeider årlig en handlingsplan og oversikt over
oppdrag/oppgaver gitt i VØI og TB som er knyttet til klima, utslippsreduksjoner og bærekraft.


I 2020 ble vi medlem av det nye Klima- og energinettverket i Vestfold og Telemark. Gjennom
intensjonsavtalen forplikter vi oss til blant annet til å forankre klimaarbeidet og grønne
muligheter i toppledelsen, arbeide systematisk med klima- og miljøstyring, gjennomføre et årlig
klimaregnskap, og etter hvert i klimabudsjett.



I årets TB er Statsforvalteren spesielt bedt om å bruke sin kunnskap om lokale og regionale
forhold til å prioritere og følge opp bærekraftsmålene. Klimagruppa har derfor tatt initiativ til
gjennomføringen av bærekraftsøvelser i alle avdelinger for å identifisere hvilke av
bærekraftsmålene som er mest relevant for arbeidet avdelingsvis og samlet sett for embetet.



Embetet har et regelmessig samarbeid med de andre statsforvalterne om klimaarbeid, herunder
rutiner, miljørapportering og planuttalelser.

