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Miljöhandlingsplan 2016 
 
Bakgrund	
Rektor vid Stockholms universitet har den 5 mars 2009 beslutat att Stockholms universitet ska 
miljöcertifieras enligt miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. November/december 2010 
genomfördes en kartläggning och utvärdering av de betydande miljöaspekterna som hela universitet 
berörs av. De centrala miljöhandlingsplanerna kommer att visa på vilka betydande miljöaspekter 
universitetet kommer att prioritera och fokusera på under vissa år. För att universitetet ska uppnå 
förbättrad miljöprestanda är det viktigt att alla institutioner engagerar sig och deltar i miljöarbetet. 

 

Miljöpolicy för Stockholms universitet 
För att öka den positiva miljöeffekten ska Stockholms universitet skapa medvetenhet och engagemang 
för miljöfrågan inom universitetsvärlden och det omgivande samhället.  

Miljöpolicyn ska spegla Stockholms universitets övergripande miljövärderingar och vara vägledande 
för allt miljöarbete. Den ska vara enkel att förstå och innehålla åtaganden som uppfyller kraven i 
miljöledningsstandarderna ISO 14001 och EMAS. 

I sin strävan efter ständig förbättring ska Stockholms universitet: 
 
 Verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut som tas, oavsett nivå 

och område. 

 Aktivt samverka med studenter, studentkår, omgivande samhälle och andra intressenter i de 
avseenden där miljön berörs och miljöarbetet kan förbättras. 

 Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av miljöprestanda, och att 
dessa resurser används på mest effektiva sätt. 

 Kontinuerligt se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och minska utsläpp till luft, 
mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar. 

 Utan undantag följa de lagar och minimikrav som ställs på alla delar av verksamheten, och där 
möjligt arbeta efter högre krav. 

 Säkerställa att alla medarbetare, oavsett anställningsform, är medvetna om innebörden av ett 
strukturerat miljöarbete, och får relevant utbildning i dessa frågor. 

 Säkerställa att denna policy ligger till grund för universitetets miljömål, att den är kommunicerad till 
alla medarbetare och enkelt tillgänglig för allmänheten och andra intressenter såsom studenter och 
samarbetspartners, och att den kontinuerligt revideras av Stockholms universitets ledning för att 
korrekt spegla mål och ambitioner på miljöområdet. 

 

Miljöarbetet vid Stockholms universitet: 
http://www.su.se/miljo/ 
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DSV:s	verksamhets	påverkan	på	miljön	
Miljöledningssystemet har till syfte att medverka till ett mer miljömedvetet agerande från 
institutionen.  
DSV har en indirekt positiv miljöpåverkan genom att ställa krav vid inköp och upphandling men även 
en möjlighet att påverka genom sin största verksamhet nämligen forskning, utbildning och samverkan 
med omgivande samhälle. Den direkta negativa miljöpåverkan DSV har som institution är genom 
användningen av kontorsapparater och material. Andra viktiga aspekter är energianvändning, 
avfallshantering samt resor och transporter. 

 

 Forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle 
 

För att öka den positiva indirekta miljöpåverkan inom forskning, utbildning och samverkan med 
omgivande samhälle kan DSV synliggöra vad som görs och hur man verkar inom miljö och hållbar 
utveckling. Detta genom att exempelvis tydligare integrera hållbarhetsfrågor i strategier för 
kommunikation. 

 

 Inköp och upphandling 
 

Vid upphandling och inköp är miljöpåverkan positiv och den sker indirekt genom att ställa miljökrav. 
Vissa miljökrav ställs redan idag men det saknas uppgifter i vilken omfattning, vilket är avgörande för 
att kunna ge återkoppling till medarbetare och uppnå förbättringar. 

 

 Kompetensutveckling för personal 
 

Genom att skapa medvetenhet och kunskap om hur medarbetarens arbete inverkar på miljön kan vi 
indirekt ha en positiv påverkan på miljön. Detta kan göras genom utbildning, anordna seminarier och 
kampanjer med koppling till de betydande miljöaspekterna. 

 

 Användning av kontorsapparater 
 

Användning av kontorsapparater innebär elanvändning och att stora mängder elektroniskt avfall 
genereras. För att minska denna miljöpåverkan är det viktigt att arbeta strategiskt med att hitta 
energieffektiva lösningar för driften av IT-system. Det är också viktigt att kontorsapparater innehåller 
minimalt med miljöfarliga ämnen och är energisnåla. Dessutom är institutionens rutiner vid 
användning av kontorsapparater av stor betydelse, t.ex. att använda energisparfunktioner och/eller 
stänga av apparaterna vid arbetsdagens slut. 

 
 Energianvändning 

 
Energianvändningen har en negativ miljöpåverkan och kan minskas genom att verksamheten arbetar 
mer energieffektivt. Här kan införandet av rutiner när det gäller användning av kontorsapparater och 
annan elektrisk utrustning vara betydelsefullt. En viktig del i arbetet för att uppnå en mer effektiv 
elanvändning är att rutiner för förvaltning och drift av IT-system kontinuerligt ses över. I detta ingår 
att upphandla kontorsapparater med låg elförbrukning. 

 
 Materialanvändning i kontorsverksamhet 

 
Materialanvändningens miljöpåverkan kan begränsas genom sparsam förbrukning, t.ex. förbrukning 
av kopieringspapper. Miljöpåverkan kan också begränsas genom att miljökrav ställs vid upphandling 
och miljöhänsyn tas vid inköp. 
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 Avfallshantering 
 

Avfallshanteringen omfattar hanteringen av allt avfall som genereras av DSV:s verksamhet och som 
återvinns, destrueras eller lämnas på deponi. Hämtning av avfall samt transport till 
återvinningsanläggning eller destruktion utförs av hyresvärdens upphandlade avfallsentreprenörer. För 
att minska avfallets miljöpåverkan behöver mängden genererat avfall minska samtidigt som det avfall 
som uppstår i större utsträckning ska källsorteras. Mängden källsorterat avfall kan öka genom att göra 
källsorteringssystemet mer tillgängligt för medarbetare, studenter och utomstående besökare. Viktigt är 
också att kontinuerligt informera och utbilda så att medarbetarna får bättre kunskap om hur 
avfallsrutinerna ser ut och var miljöstationerna är lokaliserade och skyltarna kan anpassas till 
källsorteringssystemet. Avfalls mängden kan även minskas genom att ställa krav på 
förpackningsmaterial vid inköp och upphandling. 

 

 Resor och transporter 
 

Stockholms universitets gemensamma resepolicy är att medarbetarna ska överväga 
videokonferens/webbmöte vid resor, undvika att flyga när sträckan understiger 50 mil och att välja 
miljötaxi när taxi används som färdmedel. Det fortsatta arbetet med att minska miljöpåverkan i 
samband med tjänsteresor kan vara att skaffa ytterligare rutiner vid tjänsteresor. Det är också viktigt 
att ge medarbetarna återkoppling i hur universitets tjänsteresor påverka miljön negativt. 

 

 Utsläpp till vatten 
 

Utsläpp till vatten kommer vid användning av vatten i kök, toaletter etc. För att säkerställa minskad 
påverkan på vattenmiljön har också miljökrav ställts på städkemikalier och städmetoder vid 
upphandling av universitetets lokalvårdsentreprenörer. 
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Stockholms	universitet	och	DSV:s	miljöhandlingsplan	2016	
	

Institutionens (motsvarande) miljörepresentant ansvarar för att ta fram och ändra i institutionsgemensamma 
miljörutiner och annan miljödokumentation, i enlighet med ISO14001 och EMAS. 

Institutionsspecifika dokument ska överensstämma med innehållet i de universitetsgemensamma dokumenten. 
Miljörepresentant eller annan dokumentationsansvarig ska förbereda dokument för institutionsstyrelsen som 
fastställer dokument inom miljöledningssystemet. 
Stockholms universitet miljöhandlingsplan innehåller fem målområden som är kopplade till några 
av de betydande miljöaspekterna. Målen behandlar elanvändning, utbildning, återanvändning, 
miljösäkra laborationer samt resfria möten. 

 

 Elanvändning - Stockholms universitets elanvändning ska inte öka per helårsanställd 
och helårsstudent i jämförelse med 2012 års nivå.  
 
Mål uppnått: Minskning 6,7 procent per helårsanställd och 1 procent per helårsstudent 
på SU. 

 
 Utbildning - Stockholms universitet ska åskådliggöra utbildningsprogram som har inslag av 

hållbar utveckling i enlighet med högskolelagen.  
 
Mål delvis uppnått: Utredning pågår. 

 
 Miljösäkra laborationer - Stockholms universitet ska ha en åtgärdsplan som 

säkerställer arbetet mot miljösäkra laboratorier senast 2015-07-01. 
 
Mål delvis uppnått: En kartläggning av efterlevnaden av universitetets 
kemikaliepolicy. Arbete med åtgärdsplan för med miljösäkra laboratorier. 

 
 Återanvändning - Stockholms universitet ska öka återanvändningen av möbler och annan 

utrustning.  
 

Mål delvis uppnått: Förslag till intern bortskänkes/bytessajt för medarbetare har tagits fram på 
SU. 

 
Enligt Stockholms universitets instruktion kommer DSV under 2016 att fokusera på resfria möten: 

 

 Resfria möten - Stockholms universitet ska inte öka utsläppen av koldioxid jämfört med 
2012 per helårsanställd. 

Mål delvis uppnått: SUs utsläpp av koldioxid från flygresor har ökat med 7,1 procent 
helårsanställd vilket motsvarar cirka 7 kg jämfört med 2012. Ökningen uppstod för 
flygresor med sträckor längre än 500 km. För flygresor med sträckor kortare än 500 km 
minskade utsläppen med cirka 11 ton. 



 

 

 

 
 

Målområde
 

Aktiviteter Ansvarig Resurser Slutdatum Uppföljning Miljöindikator Åtgärdat

Resfria möten Informera medarbetarna om de olika 
teknikerna på DSV för distansmöten. 

IT ansvarig med stöd av 
miljörepresentant. 

40 tim. 2016-12-30 2016-05-30 Utskick av 

information. 2016-10-10 

Utskick av information. 

Statistik av DSV:s 
resvanemönster. 
Koldioxidutsläpp i 
kg/helårsanställd. 

 

  Informera enhetscheferna om de olika 
teknikerna på DSV för distansmöten. 

Personalansvarig med stöd 
av miljörepresentant och IT 
personal. 

40 tim. 2016-12-30 2016-05-23 Utskick av 
information. 2016-10-03 
Utskick av information. 

Statistik av DSV:s 
resvanemönster. 
Koldioxidutsläpp i 
kg/helårsanställd. 

 

  Presentera statistik av DSV:s koldioxidutsläpp 
i kg/helårsanställd samt förbättringsåtgärder 
på miljöarbetets sida på internwebben.  
 

Miljörepresentant ansvarig 
med stöd av kommunikatör. 

10 tim. 2016-12-30 2016-12-05 Utskick av 
information.  
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