Miljöpolicy för kyrkomötet
Fastställd av kyrkomötets presidium den 5 maj 2017, reviderad den 21 juni 2017.

1. Inledning
Syfte och samband
Svenska kyrkan är en del av en världsvid kyrka där vi tillsammans bär ansvar för att
dela skapelsens gåvor på ett rättvist och hållbart sätt. En rättvis fördelning omfattar
både dagens och kommande generationers behov. Ett hållbart samhälle förutsätter att
vi hushållar med naturens resurser och skyddar ekosystemens livsbringande tjänster.
Svenska kyrkans nationella nivås hållbarhetsarbete bygger på denna utgångspunkt, som vilar på två grundläggande principer för kristen etik och tro – människovärdesprincipen och förvaltarskapstanken. Principerna uttrycker att alla människor är
lika mycket värda och att människan har ett ansvar både gentemot andra människor,
kommande generationer och skapelsen i stort.
Målgrupp
Policyn omfattar kyrkomötet och nämnder på den nationella nivån som kyrkomötet
utser.
Kommunikation
Policyn sprids genom att publiceras på kyrkomötets webbplats och under introduktionssamtal och introduktionsutbildningar.
Uppföljning
Kyrkomötets presidium ansvarar för att policyn regelbundet följs upp.

2. Principer för den nationella nivåns miljöarbete
 Aktivt miljöarbete ska bedrivas. Det ska leda till ständiga förbättringar så att

kyrkomötet som högsta beslutande organ i Svenska kyrkan tar sitt ansvar för att
påverka omvärlden och ytterligare stärka förtroendet för Svenska kyrkan som en
positiv kraft för hållbar utveckling.
 Miljöperspektiv ska genomsyra verksamheten. Miljöarbetet ska därför vara en väl
integrerad del i planeringen och utförandet av verksamheten.
 Utöver miljölagstiftning, förordningar och övriga miljökrav ska försiktighetsprincipen1 följas. Lagkraven sätter dock endast en lägstanivå.
Ovan nämnda principer innebär till exempel att kyrkomötet ska ta tydliga miljöhänsyn
i resandet och i sin resursanvändning samt att möten ska utföras i lokaler och på ett
sådant sätt att miljöpåverkan minimeras.
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Försiktighetsprincipen följer en globalt accepterad definition som återfinns i Riodeklarationen om miljö
och utveckling från 1992. I Miljöbalken (2 kap. 3 §) definieras den enligt följande: ”Alla som bedriver
eller avser att bedriva en verksamhet eller vidta en åtgärd skall utföra de skyddsåtgärder, iaktta de
begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka
att verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma
syfte skall vid yrkesmässig verksamhet användas bästa möjliga teknik. Dessa försiktighetsmått skall
vidtas så snart det finns skäl att anta att en verksamhet eller åtgärd kan medföra skada eller olägenhet för
människors hälsa eller miljön.”
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Ledamöter ska ha en god kännedom om den nationella nivåns miljöarbete och hur
de kan bidra till minskad miljöpåverkan. Engagemang och kompetens på
miljöområdet ska tillvaratas och vid behov stärkas för att kyrkomötet på bästa möjliga
sätt ska kunna verka för en långsiktigt hållbar utveckling.

3. Miljömål
Med denna policy som utgångspunkt ska miljömål och aktiviteter formuleras.

4. Övrigt
Se även skrivningar om miljöhänsyn i resepolicyn som också ligger på kyrkomötets
webbplats.

