
Miljö- och klimatpolicy
för Knivsta pastorat mandatperioden 2017–2021

Knivsta pastorat präglas av ett sakramentalt tänkande, vilket bland annat innebär att 
Guds nåd och kärlek låter sig upptäckas i skapelsen. 
              (Församlingsinstruktionen under rubriken Mission)

Detta får konsekvenser för hur vi tar ansvar för det förvaltarskap som givits människan 
av Gud. (1 Mos 2:15) I en välmående skapelse blir det också lättare att upptäcka Guds nåd 
och kärlek.
  
Denna miljöpolicy syftar till att vårt ansvar omsätts till handling i frågor som rör 
miljön och klimatet. I arbetet med en allt större medvetenhet i miljöfrågor är visionen att 
Människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen 
gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och 
skapelsen återupprättas.        (Kyrkoordningen, inledningen, 2 avd)

Detta arbete präglas också av insikten att 
En hållbar utveckling är en utveckling som tillfredsställer dagens 
behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att 
tillfredsställa sina behov. 
           (Report of the World Commission on Environment and Development: Our Common Future)



• Knivsta pastorats miljö- och klimatarbete ska vara teologisk förankrat så att 
människor kan upptäcka Guds närvaro i skapelsen. 

• Ty alltsedan världens skapelse har hans osynliga 
egenskaper, hans eviga makt och gudomlighet, 
kunnat uppfattas i hans verk och varit synliga.               
                   (Rom 1:20)

• 
• 
• Knivsta pastorat ska bedriva ett aktivt miljöarbete så att miljöanpassningarna 

ständigt förbättras allt eftersom forskning och teknisk utveckling förändras. 
• 
• 
• Knivsta pastorat ska följa med i utvecklingen av lagar och föreskrifter så att dess 

olika verksamheter alltid följer dem. 
• 
• 
• Knivsta pastorat ska göra miljökonsekvensanalyser vid varje beslut som medför 

kostnader över fem prisbasbelopp. I de löpande besluten ska avgörande hänsyn 
tas till miljö och klimat, framförallt vid byggnationer, renoveringar, inköp, resor, 
transporter och energiförbrukning. 

• 
• 
• Knivsta pastorat ska sätta tydliga årliga mål på verksamhetsnivå för miljöarbetet, 

kopplade till FN:s hållbarhetsmål. 
• 
• 
• Knivsta pastorat ska årligen följa upp sitt miljö- och klimatarbete.
• 
• 
• Knivsta pastorat ska fortbilda sina medarbetare i miljöfrågor relevanta för 

verksamheten. 
• 
• 
• Knivsta pastorats miljö- och klimatarbete ska bidra till att stärka det kristna 

hoppet och framtidstron. 
• 
• 
• Knivsta pastorats miljö- och klimatpolicy ska uppdateras varje mandatperiod.
• 
• 
• Knivsta pastorats miljö- och klimatpolicy ska finnas tillgänglig på pastoratets 

hemsida.

Tiden är inne, Guds rike är nära.
Omvänd er och tro på budskapet.
      (Mark 1:14–15)


