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Nye felleskriterier lanseres i fjerde kvartal 2021. Dersom du lurer på noe vedrørende
implementering av nye kriterier, sjekk vår side for spørsmål og svar:

https://www.miljofyrtarn.no/felleskriterier-faq/ (https://www.miljofyrtarn.no/felleskriterier-
faq/)

Årlig klima- og miljørapport for
2015
Bømlo Folkehøgskule

Årlig klima- og miljørapportering er et viktig verktøy i miljøledelse, og kan bidra til bedre
styring på miljøarbeidet deres. Den viser virksomhetens miljøbelastning og hvilke miljømål dere
har oppnådd. Prestasjonene vises grafisk og gir en god oversikt til ledelse, ansatte og
omverden.

En viktig del av miljøarbeidet er å inspirere omgivelsene ved å synliggjøre mål, tiltak og
resultater på miljøfeltet. Derfor skal alle Miljøfyrtårnvirksomheter offentliggjøre sin
klima- og miljørapport for omverdenen (KriterieID 7). Dette inkluderer feltene
handlingsplan og gjennomførte tiltak. Det er derfor viktig at sensitive opplysninger ikke
legges inn i rapporten. Lykke til med rapporteringen!

For hver indikator vil du få opp hjelpetekst når du klikker på ikonet 

Systemindikatorer

https://www.miljofyrtarn.no/felleskriterier-faq/
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Omsetning (frivillig å fylle ut) 

millioner kroner (eksklusiv mva.)

Forrige rapport: 18.00

Antall årsverk for rapporteringsåret 

(Gjennomsnitt for året)

Forrige rapport: 21.00

Antall elever og ansatte

116.00

Forrige rapport: 109.00

Kommentarer 

21 tilsette, 93 elevar vår og 98 elevar hausten 2015

Arbeidsmiljø

19.70

23.00
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Sykefravær i prosent
Her kan du legge inn din virksomhets sykefravær og se det opp i mot målet dere
satte dere i handlingsplanen i fjor.

 Historisk

2015 

%


3,70 %

Mål for 2015

%

5,50 %



2015 2016 2017
2
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Kommentarer 

3,70

5.50
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Sjukefråveret i 2015 var samla sett på 3,7%, med 2,0% for korttids- (inntil 16 dagar) og 
1,7% for langtidsfråver (over 16 dagar). 

Innkjøp
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Visste du at det offentlige og private gjør innkjøp for flere hundre milliarder kroner årlig?
Klare miljøkrav og- kriterium resulterer i kjøp av varer og tjenester som belaster miljøet
mindre; mindre ressursbruk, mindre energibruk, mindre avfall og mindre bruk av helse- og
miljøskadelige kjemikalier.

Antall miljømerkede produkter til egen drift (frivillig å fylle ut) 

27.00

Antall leverandører som har et sertifisert miljøledelsessystem som Miljøfyrtårn,
ISO 14001, EMAS eller tilsvarende.


23.00

Antall økologiske varer til egen drift (Debio/Ø-merket, EUs økologimerke, KRAV).
(frivillig å fylle ut)

14.00

Ønsker dere å registrere deres miljøvennlige innkjøp i prosentandel?
(frivillig å fylle ut)

  Ja  Nei

Andel (%) av innkjøpsvolum (målt i kroner) som er brukt på 3dje
part miljømerkede/ miljøsertifiserte varer og tjenester


% av innkjøpsvolum

Har dere produkter for videresalg til markedet?
  Ja  Nei

2.00
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Totale mengder årlig forbrukt papir (frivillig å fylle ut) 
Kg

Forrige rapport: 400.00

Kommentarer 
Vi har rekna litt for lite i papirforbruk i 2014, men dette er no kavlitetssikra og vi skal 
følgje same malen vidare framover.  
Tal økologiske varer er matvarer. 
Miljøvenlege innkjøp i prosent er berre for matvarer, sidan det er lettare å finne tala 
f d d å d i h l O å l å

Energi

650.00
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Visste du at bygningsmassen står for omtrent 40 prosent av Norges totale energibruk?
Potensialet for å redusere energibruk og utslipp av klimagasser innenfor bygg er stort, og
det lønner seg å investere i energieffektiviseringstiltak.

Energibruk 599390  kWh

Elektrisitet 

kWh

Oppvarmet areal i kvadratmeter 

3900.00

Forrige rapport: 3900.00

 Energibruk pr kvadratmeter

153.69 kWh

Hvilken energikarakter har bygget ditt? 
  
  
  
  
  
  
  

  

 A
 B
 C
 D
 E
 F
 G
 Ingen

Hvilken oppvarmingskarakter har bygget ditt? 
  

  
  

 mørkegrønn
 lysegrønn
 gul

599390.00
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 rød
 oransje
 ingen

Kommentarer 
I samband med storvøling våren og sommaren 2016 vil energivurderinga nok bli endra, 
sidan det no blir gjennomført fleire berekraftige løysingar (varmepumper m.v.)

Transport og anleggsmaskiner



2021-8-5 Årlig klima- og miljørapport - Miljøfyrtårn

https://rapportering.miljofyrtarn.no/EnvironmentalReport/Edit/88270 9/19

Visste du at utslipp av klimagasser fra transport har økt med 30 prosent de siste ti årene,
og utgjør nå 32 prosent av de samlede klimagassutslippene i Norge. Veitrafikken er den
største utslippskilden. Overgang til mer miljøvennlige transportmåter, tekniske tiltak og
tiltak for å redusere transportbehovet kan bidra til å redusere utslippene. Trenger du hjelp
til utregning av drivstofforbruk eller kjørte km? Trykk her for drivstoffkalkulator til hjelp i
utregning: https://rapportering.miljofyrtarn.no/Help/Download/150789
(https://rapportering.miljofyrtarn.no/Help/Download/150789)

Sum drivstofforbruk 3518  liter

Bensin

liter

Diesel

liter

Antall kjørte kilometer 

45248.00

Forrige rapport: 45316.00

 Drivstofforbruk pr mil

0.78 liter

Bruker dere elbil i tjeneste?
  Ja  Nei

1356.00

2162.00

https://rapportering.miljofyrtarn.no/Help/Download/150789
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Har dere brukt fly som transportmiddel?
  Ja  Nei

Antall flyreiser i Norden 

(tur/retur)

Antall flyreiser i resten av Europa

(tur/retur)

Antall flyreiser i resten av verden

(tur/retur)

CO2-utslipp fra flyreiser 

tonn CO2

Har dere gjennomført video- og/eller webmøter?
  Ja  Nei

Kommentarer 
CO2-utslepp frå flyreiser er tal for tilsette ved skulen, slik som i fjor.

Avfall og ombruk

5.00

1.00

7.00

66.00
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Visste du at avfallsmengden i Norge er doblet siden tidlig på 70-tallet? Dette henger
sammen med et stadig større forbruk. Hvis vi fortsetter i samme tempo som i dag, vil vi
doble avfallsmengden nok en gang innen 2030. For å skaffe materialer til å lage alle
produktene som ender som avfall, bruker vi stadig mer naturressurser.

Kildesortert avfall 10640
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Papp og papir (løst i kontainer / stativ) 

2520.00

  kilo  liter

Matavfall

7800.00

  kilo  liter

Fett fra fettutskiller (frivillig)

30.00

  kilo  liter

Glass og metall

240.00

  kilo  liter

Annet plastavfall (kanner, paller, fat, osv)

kilo

EE- avfall

50.00

kilo

Antall årsverk

23.00

 Kildesortert avfall fordelt på antall årsverk

462.61
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Total mengde avfall er: 18060  kg
58  % er kildesortert

Restavfall 7420

Restavfall (komprimert)

7420.00

  kilo  liter

Antall årsverk

23.00

 Restavfall fordelt per årsverk

322.61

Kommentarer 

Vi har ikkje registrert noko endring i mengde avfall for mat, EE, fett m.v. - men både 
restavfall og papir kan vi lese av i rapport frå Ragn-Sells

Vannforbruk
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Vannforbruk

4084000.00

  liter  m3

Kommentar

Vassforbruket i 2014 var 3.600 kubikk, så det er ein auke i forbruk på 13% i 2015. 

Gjennomførte tiltak
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Arbeidsmiljø

Personalsamlingar, planleggingsdagar, felles lunsj, sosialt samvere

Innkjøp og materialbruk

Skifta leverandør på matvarer frå Haugaland Storhusholdning til ASKO, der det er 
lettare å sjå kva som er miljøvenlege varer. Elles har vi heile tida fokus på emballasje, 
bruk av miljøvenlege løysingar m.v. Slik som når vi storvøler både skule og internat, 
og legg vekt på gode løysingar som vil krevje mindre energi i åra framover. 
V k i kj d h j M d i

Avfall

Held fram med same gode avfallsorteringa som vi har hatt i fleire år. Vi legg vekt på 
gode haldningar, og prøver å få elevane til å sjå verdien av sortering av avfall.

Energi

6% høgare straumforbruk i 2015, enn kva det var i 2014. Vi skal i 2016 gå til innkjøp av 
nye lysrør, og skulen gjer grep på andre måtar for å halde energiforbruket nede. 
Mellom anna slår vi av straum på internat når elevar er på ferie eller turar. 

Transport

Vi oppfordrar elevar til å ta med sykkel når dei startar ved skulen, samt at dei brukar 
kollektiv transport.

Utslipp til luft og vann

Vi har ikkje noko av dette slik situasjonen er no.

Annet
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Vi deltek i eit prosjekt som er eit samarbeid mellom Folkehøgskulane og Framtiden i 
våre hender. Prosjektet er kala "Aksjonsforskning og bærekraft", og gjennom dette 
jobbar vi med forskjellige klimatiltak. Vi kan mellom anna nemne fleire kjøttfrie 
dagar, bossrydding, straumsparing og stort fokus på gjenbruk. Dette er med å setje 

ilj å d d i d d l li å k l

Handlingsplan med mål
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Arbeidsmiljø: Mål, sykefravær

%

Arbeidsmiljø: Tiltak

Medarbeidarsamtalar, kartlegging av arbeidsmiljøet i 2016 (Ysst HMS), 
personalsamlingar m.v.

Innkjøp: Mål, miljømerkede produkter eget bruk (frivillig)

produkter

Innkjøp: Mål, Økologiske varer til egen drift (frivillig)

varer

Innkjøp: Mål, Miljøsertifiserte leverandører

leverandører

Innkjøp og materialbruk: Tiltak

Vere bevisst når vi kjøper inn varer og tenester. Be om dokumentasjon på miljøansvar.

Energi: Mål

kWh per kvadratmeter

Energi: Tiltak

Når nytt ventilasjonsanlegg blir satt i drift, etter fleire år utan drift i dte heile tatt, vil 
nok straumforbruket bli noko høgare - trass i bærekraftige løysingar i forhold til 
energilevering til anlegget (varmepumper; luft til vatn med radiatorar i skulebygning 
m.v.). Målet er jo at samla straumforbruk skal gå ned etter at varmeomnar er tatt bort 

i ll D k l å i i ål å

Transport: Mål, total mengde drivstoff (frivillig)

4.00

30.00

20.00

25.00

150.00
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liter

Transport: Tiltak

Oppfordre elevane til å sykle eller bruke kollektiv transport

Avfall: Mål, Restavfall

kg

Avfall: Mål, Kildesortering

%

Avfall: Tiltak

Halde fram som vi har gjort dei siste åra

Utslipp til luft og vann: Planlagte tiltak

Annet

Det er veldig tydeleg for oss at det å bli sertifisert som Miljøfyrtårn har vore ein 
veldig viktig og god prosess for heile skulen. Vi tenkjer mykje meir gjennom alt som 
har med miljø å gjere, og vi set nok eit mykje større fokus på alt dette, enn kva vi 
gjorde tidlegare. Sjølv om vi har lært mykje og prosessen har vore lærerik, har vi 

kj å j id d ikkj lik d b id i d l Vi k l

4000.00

7300.00

60.00


