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Sammanfattning
Bakgrund
Sustainum AB har gjort en förnyad miljöutredning för Umeå universitet med fokus på processen för
miljöledningsarbetet. Utredningen hanterar även relevant lagstiftning, direkta och indirekta
miljöaspekter. Utredningen beaktar universitetet som helhet och kvantifierar inte miljöpåverkan på
institutionsnivå vilket gjordes i Miljööversynen från 1998.
I kapitel 10 finns åtgärdsförslag för att dels kunna följa upp de miljöeffekter som krävs av
miljödepartementet, dels åtgärdsförslag från medarbetare för att förbättra/utveckla universitetets
miljöarbete.
Bakgrunden till miljöledningsarbetet är att Umeå Universitet 1998 blev ålagda av regeringen att
upprätta ett miljöledningssystem med syftet är att myndigheterna ska bedriva ett långsiktigt
miljöarbete med ständiga förbättringar.
De resultat som framkommit baseras på intervjuer med enheter, fakulteter och ledning samt en enkät
som distribuerats till institutionerna. Kvantitativa data bygger på tidigare studier, en klimatstudie och
en miljöredovisning från 2008.
Övergripande resultat och analys
Utifrån de intervjuer som gjorts och de enkätsvar som inkommit framstår det att finns en hög nivå av
kunskap inom området miljö och hållbar utveckling på Umeå Universitet. Det finns även en utbredd
vilja att göra mera inom miljöområdet. Genom att fortsätta utvecklingen av ett proaktivt miljöarbete
kan Umeå Universitet minimera risker och erhålla positiva effekter enligt följande punkter:







Direkta besparingar genom ett effektivt användande av resurser exempelvis energibesparingar
genom ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering
Minskade driftskostnader genom att lägga stor vikt på energiförbrukning vid uppförande av
nya fastigheter.
Minskad risk att studenter intresserade av miljö/hållbarhetsfrågor väljer en annan studieort när
likvärdiga utbildningar finns på andra orter
Positivt varumärkesbyggande då dessa frågor förmodligen kommer att var väldigt högt uppe
på agendan under en överskådlig framtid.
Minskade risker för negativ publicitet som kan uppstå om det sker negativ miljöpåverkan
kopplad till någon verksamhet koppla till universitetet.
Den gemensamma organisationskulturen kan utvecklas då miljö och hållbarhetsfrågan är
något som kan engagera alla medarbetare oavsett arbetsuppgift och position.

Nästa steg i arbetet är att med denna utredning som underlag ta fram nya miljömål och upprätta en
handlingsplan innehållande strategiskt prioriterade åtgärder för hur miljöledningsarbetet ska utvecklas
framöver.
Övergripande förslag som bör beaktas i framtagandet av handlingsplanen





Genom att fokusera på de som vill gå före kan man med relativt små medel utveckla ett
proaktivt förhållningsätt inom organisationen.
Då miljöfrågor hänger samman med arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor borde miljösamordnaren
organisatoriskt (och fysiskt) placeras nära dem som samordnar dessa i frågor. På så sätt skulle
miljösamordnaren också få ett naturligt ”bollplank” i sitt vardagliga arbete.
Miljöledningsarbetet kan få ytterligare kraft om miljöfrågor kopplas samman med
kvalitetsfrågor och arbetsmiljöfrågor i ett gemensamt ledningssystem, där alla tre
frågeställningarna beaktas vid samma tillfälle.
En utbildningsplan bör tas fram för att säkra kontinuerlig kompetensutveckling för alla
medarbetare samt specialistkunskap för nyckelpersoner.
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1. Introduktion
1.1 Bakgrund och syfte
Sustainum AB har fått i uppdrag att göra en förnyad miljöutredning för Umeå universitet. Utredningen
är tänkt att hantera både direkta och indirekta miljöaspekter.
Uppdraget har delats upp i två delar. Del A levererades i december 2008 och i den redovisas
framförallt vilka rutiner som finns idag för att beräkna och följa upp de direkta miljöeffekter som finns
utifrån de för myndigheterna gemensamt föreslagna miljömålen att följa upp1, samt utifrån de
miljömål som högskolor och universitet gemensamt2 föreslår bör inkluderas när det gäller direkt
miljöpåverkan. I denna rapport inkluderas även del B, där fokus ligger på miljöledningsprocessen i
sig. I del B beaktas även universitetets indirekta miljöaspekter.
Miljöledningssystemet vid UmU
Umeå Universitet blev 1998 ålagda av regeringen att upprätta ett miljöledningssystem. Syftet är att
myndigheterna ska bedriva ett långsiktigt miljöarbete med ständiga förbättringar. Universitetets
miljöledningssystem utgår från den internationella standarden ISO 14001 och i korthet inkluderas
följande:
1. En miljöutredning/nulägesbeskrivning tas fram som beskriver verksamheten och där de
betydande miljöaspekterna identifieras. Även en genomgång av aktuell lagstiftning på området
görs. En genomgående miljööversyn gjordes 1998. Denna miljöutredning fokuserar på
processen för miljöledningsarbetet.
2. Miljöutredningen ligger till grund för en miljöpolicy.
3. Miljöpolicyn konkretiseras i mätbara miljömål.
4. Åtgärder i ett handlingsprogram upprättas i syfte ett nå målen. Här fyller institutionernas
miljöplaner en viktig roll.
5. Personalen utbildas och utser miljörepresentanter. Miljösamordnaren driver det centrala
miljöarbetet och tar initiativ i form av kampanjer etc.
6. Resultatet av miljöledningsarbetet och i vilken grad åtgärderna leder till måluppfyllelse
granskas vid återkommande miljörevisioner.
7. Ledningen/miljösamordnaren utvärderar resultatet.
8. Miljömål och handlingsprogram revideras efter resultatet och med hänsyn till förändringar i
omvärlden. O.s.v.

1.2 Metod
För att beräkna direkta miljöeffekter har vi utgått från de kvantitativa data som redovisades i en
klimatstudie3 och i miljöredovisning4 våren 2008. De kvalitativa beskrivningarna utgår från intervjuer
och genomgång av befintliga avtal. Åtgärdsförslagen i denna rapport baseras dels på brukarnas egna
förslag, dels på konsulternas analys.
De indirekta aspekterna liksom hur väl processen för miljöledningssystemet fungerar i praktiken har
identifierats vid intervjuer av ledningen, fakulteterna och några enheter samt genom en
enkätundersökning riktad till institutionerna. Totalt har 8 intervjuer genomförts samt 17 enkäter har
besvarats. Representanter från följande enheter har intervjuats; Ledningen/Förvaltningen,
Upphandlingsenheten, Arbetsmiljö- och Miljösamordnare på Lokalförsörjningsenheten, TekniskNaturvetenskaplig fakultet, Samhällsvetenskaplig fakultet, Humanistisk fakultet och Medicinska
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Förslag till uppföljning av de statliga miljöledningssystemens effekter. Naturvårdsverket Rapport 5816.
Göteborgs universitet, Rapport 2007-05-30 Dnr A9 1448/06

Förstudie. Klimatmål och klimatneutralitet. Umeå universitet. Utförd av Sustainum, Umeå 4 april 2008.
Miljöredovisning 2003 – 2007 Umeå universitet. Utförd av Sustainum 2008.

fakulteten. De 17 webbenkätsvaren kommer främst från institutioner men även enheter och
fakultetskanslier.
Rutiner för dokumentation av olyckor m.m. har diskuterats med en arbetsmiljösamordnare. Ytterligare
styrdokument har också diskuterats med några av de intervjuade. Åtgärdsförslagen baseras på
miljösamordnarens, institutionerna, enheternas och fakulteternas förslag. När det gäller uppföljning
enligt återrapporteringsdirektivet är det främst konsultföretaget i samråd med miljösamordnaren som
identifierat åtgärdsförslag.
Analysen har gjorts av konsultföretaget.
Avgränsning
Miljöutredningen omfattar dels de direkta aspekterna Tjänsteresor, Energiförbrukning, Upphandling,
Pappersförbrukning och avfall samt Giftfri Miljö och GMM samt även de indirekta aspekterna
Utbildning, Samverkan och Forskning, vid Umeå universitets verksamhet på Campus i Umeå.
Utredningen har främst tagit fasta på att redovisa och beskriva processen för miljöledningsarbetet vid
Umeå universitet. Utredningen beaktar universitetet som helhet och kvantifierar inte miljöpåverkan på
institutionsnivå vilket gjordes i Miljööversynen från 1998.

2. Allmänna mål och regler
Umeå universitet har som en av 200 myndigheter i uppdrag att implementera ett miljöledningssystem.
Arbetet har pågått sedan 1998 och nu, 2008, är den första enheten, Universitetsservice, i färd med att
certifiera sig enligt ISO 14001.
Umeå universitets miljöledningsarbete utgår från universitetets miljöpolicy och de nationella
miljökvalitetsmålen5. Det finns även en resepolicy och en upphandlingspolicy som kan vara
vägledande i arbetet med de miljömål som föreslås6. Nedan beskrivs nationella mål och relevant
lagstiftning inom de områden för vilka miljömål föreslås följas upp.

2.1 Miljö
2.1.1 Mål och prioriterade frågor
De nationella miljökvalitetsmålen syftar till att ”främja människors hälsa, värna den biologiska
mångfalden och naturmiljön, ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena, bevara
ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga och trygga en god hushållning med naturresurserna”.
Miljökvalitetsmålen är generationsmål, och ska nås till 2020. För klimatmålet finns en tidsram till
2050. För närvarande pågår en översyn av miljömålen och en ny miljömålsproposition beräknas bli
färdig 20107.
De nationella miljökvalitetsmålen är:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Frisk luft
Grundvatten av god kvalitet
Levande sjöar och vattendrag
Myllrande våtmarker
Hav i balans samt levande kust och skärgård
Ingen övergödning
Bara naturlig försurning
Levande skogar
Ett rikt odlingslandskap
Storslagen fjällmiljö
God bebyggd miljö
Giftfri miljö
Säker strålmiljö
Skyddande ozonskikt
Begränsad klimatpåverkan
Ett rikt växt- och djurliv

Miljömålsarbetet sammanfattas i tre övergripande strategier där det för varje strategi finns förslag till
vilka styrmedel och incitament som behövs för att öka och effektivisera genomförandet av de åtgärder
som är nödvändiga för att målen ska nås8.
EET - Strategin för effektivare energianvändning och transporter.
GRK- Strategin för giftfria och resurssnåla kretslopp.
HUM- Strategin för hushållning med mark, vatten och bebyggd miljö.

5

http://www.miljomal.nu
Naturvårdsverkets rapport 5816.
7
http://www.regeringen.se/sb/d/2055
8
Miljömålen i korthet 2008. Miljömålsrådet.
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2.1.2 Lagstiftning och regler
Miljöbalken syftar till att ”främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och
kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö”. En sådan utveckling bygger på insikten att
naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med
ansvar för att förvalta naturen väl.9
Miljöbalken ska tillämpas så att:






Människors hälsa och miljö skyddas mot skador och olägenheter oavsett om dessa orsakas av
föroreningar eller annan påverkan.
Värdefulla natur- och kulturmiljöer skyddas och vårdas.
Den biologiska mångfalden bevaras.
Mark, vatten och fysisk miljö i övrigt används så att en från ekologisk, social, kulturell och
samhällsekonomisk god hushållning tryggas.
Återanvändning och återvinning liksom annan hushållning med material, råvaror och energi
främjas så att ett kretslopp uppnås.

Miljöbalken innehåller ett antal principer. Några av dem är mer relevanta för universitetets
verksamhet:
Kunskapskravet
Kunskapskravet innebär att alla som bedriver eller avser bedriva en verksamhet måste skaffa sig den
kunskap som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. Man ska i
förväg utreda konsekvenserna för miljön av ett visst handlande. Kravet är inte statiskt och därför är
verksamhetsutövaren skyldig att följa utvecklingen och dess påverkan på miljön.
Hushållningsprinciperna
Hushållnings- och kretsloppsprinciperna innebär att alla som bedriver en verksamhet ska hushålla med
råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall
förnybara energikällor användas.
Produktvalsprincipen
Produktvalsprincipen innebär att alla ska undvika att använda eller sälja kemiska produkter och
biotekniska organismer, som kan innebära risk för människors hälsa och miljön. Om det är möjligt bör
dessa ersättas av andra, mindre farliga produkter. Motsvarande krav gäller också i fråga om varor som
innehåller eller har behandlats med en kemisk produkt eller bioteknisk organism.
Förorenaren betalar – PPP (Polluter Pays Principle)
Principen om att förorenaren betalar innebär att det är den som medför en skada eller olägenhet för
miljön skyldig att ansvara till dess skadan eller olägenheten har upphört, eller till dess att den avhjälps
i den omfattning som det kan anses skäligt. Alternativ till dess att skadan eller olägenheten ersätts.
Miljöfarlig verksamhet
I miljöbalkens 8 kap. nämns att med miljöfarlig verksamhet avses användning av mark, byggnader
eller anläggningar som medför utsläpp till mark, luft eller vatten eller annan risk för olägenhet för
människors hälsa och miljön. Vilka verksamheter som är tillstånds- eller anmälningspliktiga framgår
av förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I förordning (2004:989) om
översyn av vissa miljöfarliga verksamheter nämns följande åtgärder för att förebygga och begränsa
föroreningar:




9

Använda bästa möjliga teknik.
Hushålla med energi.
Hushållning och att undvika att avfall uppkommer.
Förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter till följd av olyckor.

MB 1 kap 1§. SFS 1998:808 med ändringar t.o.m. 2008:640.



Förebygga, hindra eller motverka skador eller olägenheter när verksamheten upphör och att
återställa platsen för verksamheten i ett tillfredsställande skick.

Anmälningspliktig verksamhet
Det är förbjudet att utan anmälan påbörja eller bedriva en verksamhet som enligt bilagan till
förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd har beteckningen C.
Tillsyn
Det övergripande kravet på miljötillsyn regleras i 26 kap. miljöbalken. Tillsynsmyndighetens uppgift
är bland annat att fortlöpande bedöma villkoren för tillståndpliktig verksamhet samt att genom
rådgivning, information och liknande verksamhet, skapa förutsättningar för att miljöbalkens ändamål
tillgodoses. I förordning (1998:900) om tillsyn enligt miljöbalken preciseras villkoren för
tillsynsmyndigheterna.
Egenkontroll
Kravet på egenkontroll regleras i 26 kap. 19§ miljöbalken och innebär att en verksamhetsutövare själv
ska kontrollera, och följa upp, den egna verksamhetens påverkan på miljön. Med andra ord gäller den
grundläggande skyldigheten till egenkontroll alla. Som ett stöd för både verksamhetsutövaren och för
tillsynsmyndigheten, kan tillsynsmyndigheten besluta att kontrollprogram ska upprättas.
Egenkontrollen regleras för vissa verksamhetsutövare enligt förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll. Man har också en skyldighet att kontinuerligt dokumentera, både
egenkontrollen, och även andra händelser som är av betydelse ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt.
2.1.3 Regler för UmU
Enligt Umeå universitets gällande miljöpolicy10 ska universitetet medverka till en långsiktigt hållbar
samhällsutveckling och vara ett miljömedvetet universitet genom att:





Göra studenter och anställda medvetna om miljöfrågor och stimulera till konkreta handlingar
som främjar en hållbar utveckling.
Minska användningen av råvaror samt bidra till en giftfri miljö genom att välja miljöanpassade
produkter samt förebygga utsläpp av föroreningar.
Universitetets anställda och studenter beaktar miljö- och naturresursaspekter i sin dagliga
verksamhet vid universitetet när det gäller aktiviteter som ger upphov till betydande
miljöpåverkan.
Inom ramen för universitetets arbete för hållbar utveckling följa lagstiftning och föreskrifter
och driva arbetet i en ständig förbättringsprocess.

2.2 Tjänsteresor och fordon
2.2.1 Mål och prioriterade frågor
Transporter står för en stor del av vår påverkan på klimatet liksom på natur och miljö. Bränslesnåla
fordon, miljöfordon och alternativa bränslen har tillsammans stor potential att minska utsläppen från
vägtransporterna. Det övergripande målet för transporterna är dels nollvisionen, dels att säkerställa en
samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och
näringslivet i hela landet.
Det finns flera olika mål för transportpolitiken, till exempel har ett nationellt handlingsprogram,11
”KOLL framåt”, föreslagits av Vägverket och Banverket för att utveckla kollektivtrafikens långsiktigt.
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http://www8.umu.se/umu/lokal/verksamhet/miljopolicy03.pdf, Beslutad av Rektor, UmU 1996- 03-11, reviderad 1998-0925 samt 2003-04-07.
11
KOLL framåt. Vägverket.

Några av de mål som finns för att minska och effektivisera transporterna så att de kan bidra till en
begränsad klimatpåverkan handlar om:






Miljömålen om Begränsad klimatpåverkan och Frisk luft.
EU:s klimat- och energipaket 20, 20, 20 till år 2020 (se 2.3.2).
Olika miljöklasser för bilar som skärps allt eftersom, gäller även den statliga
miljöbilsdefinitionen.
Från och med januari 2009 ska alla (100 procent) av offentliga sektorns bilar som köps in eller
hyrs vara miljöbilar12. Även taxiresor ska göras med miljöbilar.
Regeringens propositioner ”En sammanhållen klimat- och energipolitik” har en handlingsplan
för en fossiloberoende transportsektor. Målet är en fossiloberoende transportsektor år 2030
och 2020 ska det vara 10 procent förnybar energi i transportsektorn. De klimatpåverkande
utsläppen ska ha minskat med 40 procent 2020 och visionen är att nettoutsläppen ska vara noll
år 2050. 13

Vägverket är den myndighet som ansvarar för transportpolitiken och deras miljöarbete handlar om att
vägtrafiken ska vara energieffektiv, resurssnål, kretslopps- och miljöanpassad. Därför arbetar man
inom fem miljöområden:






Mindre buller. T ex asfalt som bullrar mindre och lågbullrande däck.
Begränsad klimatpåverkan. T ex mer bränsleeffektiva fordon, bättre körsätt och dämpad
efterfrågan på transporter.
Landskap. T ex ska vägtransportsystemet utvecklas med natur- och kulturvärden.
Frisk luft. T ex genom att på olika sätt minska mängden slitagepartiklar.
Vatten och material. T ex genom att säkra dricksvattentäkter.

2.2.2 Lagstiftning och regler
Inom EU finns direktiv för transportområdet. Exempel på sådant är biodrivmedelsdirektivet14 som
handlar om andelen förnybart bränsle i drivmedel ska öka. Det finns också förordningar om de olika
euro-klasserna för fordon vilka reglerar hur mycket utsläpp en bil får ha. 15
2.2.3 Regler för UmU
Umeå universitets resepolicy16 från 2007-12-06 anger att miljöhänsyn alltid ska beaktas vid val av
färdmedel samt att allmänna kommunikationsmedel oftast är det bästa alternativet ur både säkerhetsoch miljöaspekt. Där det är lämpligt bör de anställda åka tåg. I de fall då resa med taxi är motiverat ska
miljötaxi väljas om det är möjligt. Om egen bil används är det viktigt att beakta säkerhets- och
miljökrav. Policyn samt dokumentet Anvisningar till resepolicy 17 anger också att det är den anställdes
ansvar att tjänsteresorna planeras och genomföras på ett så säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt
sätt som möjligt. Dessutom ska universitetets ramavtal nyttjas. I planeringen ska alltid andra alternativ
än en resa övervägas, som till exempel telefonmöte eller videokonferens.
För resor som tar mindre än tre timmar gäller normalt att de ska genomföras med tåg eller buss. Vid
resa mellan orter med täta och snabba tågförbindelser bör tåg av miljöskäl väljas.
I dokumenten står också att vid bilåkning ska alltid möjligheterna till samåkning prövas. Vid resa med
hyrbil ska biltyp väljas utifrån ekonomiska, trafiksäkerhets- och miljöskäl. Miljöbil som uppfyller
säkerhetsmässiga miljökrav ska så långt som möjligt väljas. (Vägverkets definition förordning
2004:1364).
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Regeringen skärper kraven på myndigheternas bilköp. Pressmeddelande 8 januari 2009. Regeringskanslier.
http://www.regeringen.se/sb/d/119/a/118210
13

En sammanhållen klimat- och energipolitik. Prop. 2008/09:162 och 2008/09:163
2003/30/EC
15
Förordning (EG) nr 715/2007
16
http://www8.umu.se/loneadm/umu_internt/resehandbok/pdf/Resepolicy_071206.pdf
17
http://www8.umu.se/loneadm/umu_internt/resehandbok/pdf/Reseanvisningar_080514.pdf
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Om egen bil används ska ske det i överenskommelse med chef/prefekt. Om egen bil används är det
viktigt att tänka på miljö- och säkerhetskrav. Finns tjänstebil ska den användas. Den ska uppfylla
gällande säkerhets- och miljökrav. Om miljötaxi är tillgänglig ska sådan väljas.
Flyg bör endast användas för längre färdsträckor eller om flyg till skillnad mot tåg möjliggör hemresa
samma dag. Vid utlandsresa gäller samma krav på kostnadseffektivitet, miljöhänsyn och säkerhet som
vid inrikes resor.

2.3 Energiförbrukning
2.3.1 Mål och prioriterade frågor
EU har under 2008 tagit fram ett klimat- och energipaket med målen 20, 20, 20 till år 2020. Det
innebär att:




Klimatutsläppen ska minska med 20 procent till 2020 (30 om man når en internationell
överenskommelse i Köpenhamn)
Andelen förnybar energi ska öka med 20 procent till 2020 (i Sverige ska vi öka till 49 procent
från cirka 40 procent idag)
Minskad primärenergianvändning/energieffektivisering med 20 procent.

Regeringens propositioner om En sammanhållen klimat- och energipolitik innehåller en handlingsplan
för energieffektivisering i bebyggelsen och en handlingsplan för att främja förnybar energi. År 2020
ska 50 procent av energin vara förnybar och målet för energieffektiviseringen ska vara 20 procent år
2020 jämfört med 2005.18
2.3.2 Lagstiftning och regler
Det finns flera EU-direktiv, till exempelvis energieffektiviseringsdirektivet som säger att vi ska
effektivisera energianvändningen med 9 procent inom EU fram till 2016 jfr med 2001-2005.
Energideklarationer
Lagen (2006:985) om energideklarationer syftar till att främja en effektiv energianvändning och en
god inomhusmiljö i byggnader. Lagen grundas i ett EG-direktiv (2002/91/EG).
En energideklaration innehåller uppgifter om byggnadens energiprestanda, det vill säga hur stort
energibehov byggnaden har vid ”normalt” bruk och om byggnadens energiprestanda kan förbättras
med hänsyn till en god inomhusmiljö. Energideklarationen är giltig i tio år. Lagen omfattar alla typer
av byggnader men undantag kan göras för till exempel för hemliga byggnader. Från och med årsskiftet
2008/09 ska specialbyggnader19 och flerbostadshus vara energideklarerade.
2.3.1 Energiförbrukning vid UmU
Energiförbrukningen består av värme och kyla samt drifts- och kontorsel. För att skapa incitament för
att minska energiförbrukningen brukar det vara bra om energikostnader separeras från hyreskostnader.
I Umeå universitets fall så betalas kostnaderna för förbrukning av värme, kyla och driftsel samt
kontorsel i vissa lokaler direkt genom hyreskostnaderna från Akademiska Hus. Kontorselen i vissa hus
betalas dock separat av universitetet (Lokalförsörjningsenheten) varför en besparing av el skulle leda
till lägre kostnader.
För perioden 2003 – 2007 fanns en Energieffektiviseringsplan. Denna utgick från både Umeå
universitets och Akademiska Hus mål för energieffektivisering och energibesparing. Planen är dock i
behov av revidering.
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En sammanhållen klimat- och energipolitik. Prop. 2008/09:162 och 2008/09:163
Med specialbyggnad menas lokaler med offentlig verksamhet, det vill säga byggnader som på grund av den allmännyttiga
verksamhet som bedrivs i dem indelats som specialbyggnader enligt 2 kap. 2 § fastighetstaxeringslagen (1979:1152) och har
en total användbar golvarea som är större än 1 000 kvadratmeter.
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Tidigare har det funnits övergripande miljömål om att minska el- och värmeförbrukningen med tio
procent samt att minska utsläppen av koldioxid från universitetets verksamheter. De detaljerade
miljömålen har handlat om att ställa miljökrav vid ny- och ombyggnationer samt även, mer precist, att
energiförbrukningen för el och värme ska minska med tio procent 2007 jämfört med
2002 års förbrukning. Det målet är med osäkerhet uppnått.

2.4 Upphandling
2.4.1 Mål och prioriterade frågor
De nationella målen för upphandling handlar om att vi i Sverige ska till 2010 eftersträva att:




Andelen offentliga upphandlingar med välformulerade miljökrav ökar.
Andelen statliga ramavtal med välformulerade miljökrav ökar.
Andelen myndigheter inom stat, kommun och landsting som regelbundet ställer
välformulerade miljökrav ökar.

På Miljöstyrningsrådets20 webbplats finns listat flera verktyg som kan användas då miljö- och
hållbarhetskrav ska ställas i en upphandlingsprocess:
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Energieffektiv upphandling
Genom att ställa krav på energieffektivitet för de produkter och tjänster som köps in blir
produkter med samma funktioner billigare i drift. Upphandling av energieffektiva produkter
kan till exempel omfatta både energisnåla datorer och vitvaror samt energieffektiva fönster i
offentliga byggnader.



EPD
Miljövarudeklarationer (EPD, Environmental Product Declaration) har tagits fram för vissa
branscher. Dessa innehåller information om produkters/tjänsters miljöpåverkan utifrån
standardiserade livscykelanalyser21. Det finns också ett certifieringssystem för
Miljövarudeklarationer.



LCC
Livscykelkostnadsanalys (LCC) beaktar den totala kostnaden för en produkt under hela
användningsperioden. Detta innebär att investeringskostnaderna kompletteras med drift- och
underhållskostnader. Även kostnader i form av miljöskatter och avvecklingskostnader samt
inkomster såsom subventioner och restvärde kan inkluderas.



Miljömärkning
Miljömärkning av produkter kan vara en bra hjälp vid upphandling. Miljömärkningen är
relativ och pekar ut produkter som uppfyller i förväg utarbetade miljökriterier för
produktgruppen. Märkningen är frivillig för företagen. Med hänsyn till LOU går det inte att
ställa krav på att en produkt ska ha en viss miljömärkning. Däremot kan man i
kravspecifikationen hänvisa till de kriterier som används för en viss miljömärkning.



Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier
Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier innehåller förslag till olika miljökrav som kan ingå
i en upphandlares förfrågningsunderlag.



Spjutspetskriterier
Spjutspetskriterier tas fram inom ett utvecklingsarbete för mer miljöteknikdrivande kriterier.
Dessa kriterier ska ligga i framkant vad gäller miljöinnovationer för att stimulera utveckling

www.msr.se
enligt ISO-standarderna 14040 och 14044

av frontprodukter och de ska fungera som hjälp för upphandlande organisationer som vill ta ett
ytterligare steg mot en hållbar utveckling.
2.4.2 Lagstiftning och regler
Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU, samt lagen (2007:1092) om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF) reglerar i stort sett all svensk offentlig
upphandling av varor, tjänster och entreprenader. De grundläggande principerna för upphandling
handlar om krav på icke-diskriminering, likabehandling, transparens, proportionalitet och ömsesidigt
erkännande.
2.4.3 Regler för UmU
Umeå universitets upphandlingspolicy innebär att inom ramen för gällande lagstiftning och lokalt
fastställda tillämpningsföreskrifter ska bland annat gälla att:




Universitetets egen försäljnings- och förmedlingsorganisation (universitetsservice,
kemiförrådet och Umdac) skall utnyttjas i första hand
Befintliga ramavtal skall utnyttjas
Miljöaspekter skall beaktas

Målsättningen är att genom nyttjande av upphandlade avtal och konkurrensutsatta upphandlingar:




Minimera de totala kostnaderna vid inköp/hyra/underhåll.
Effektivisera inköps- och betalningsrutiner.
Säkerställa att alla inköp sker i enlighet med gällande centrala och lokala bestämmelser.

2.5 Pappersförbrukning och avfall
2.5.1 Mål och prioriterade frågor
Det finns bland annat en strategi för giftfria och resurssnåla kretslopp för produkter och material som
omfattar förändrade konsumtionsmönster, effektivare produktionsmetoder och ett system för
avfallshantering mer inriktat på återvinning.
Bland annat finns mål för hur mycket som ska omhändertas av olika produktgrupper, exempelvis
genom producentansvaret för förpackningar. Det finns också mål, genom miljömålen, att den totala
mängden avfall ska minska. Vidare finns det mål för att öka omhändertagandet av biologiskt avfall så
att det hamnar i ett kretslopp.
Enligt Naturvårdsverket bör följande principer för att minska miljöpåverkan från avfall gälla:
1.
2.
3.
4.

Arbeta förebyggande för att minska mängden och farligheten.
Avgifta kretsloppet.
Tillvarata avfallet som resurs så effektivt som möjligt.
Minimera miljöpåverkan från avfallet.

Det nationella miljömålet God bebyggd miljö innehåller följande tre mål om avfall22:
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Senast år 2010 ska minst 50 procent av hushållsavfallet återvinnas genom materialåtervinning,
inklusive biologisk behandling.
Senast år 2010 ska minst 35 procent av matavfallet från hushåll, restauranger, storkök och
butiker återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser källsorterat matavfall till såväl
hemkompostering som central behandling.

www.miljomal.nu



Senast år 2010 ska matavfall och därmed jämförligt avfall från livsmedelsindustrier mm
återvinnas genom biologisk behandling. Målet avser sådant avfall som förekommer utan att
vara blandat med annat avfall och är av en sådan kvalitet att det är lämpligt att efter
behandling återföra till växtodling.

2.5.2 Lagstiftning och regler
EU:s avfallsdirektiv anger regler för hur avfall ska omhändertas. Ramdirektivet har stor betydelse för
de svenska avfallsbestämmelserna, bland annat styr det stora delar av 15 kap. miljöbalken och
avfallsförordningen (2001:1063). Avfallsförordningen anger hur olika avfallsslag ska tas om hand och
vem som ska ansvara för att det görs på ett riktigt sätt. Det finns också regler om vilket avfall som inte
får deponeras, till exempel flytande, explosivt, frätande, oxiderande samt brandfarligt eller mycket
brandfarligt avfall. Utsorterat brännbart eller organiskt avfall får inte heller deponeras.
I miljöbalken och avfallsförordningen finns även regler för farligt avfall. Vilka ämnen som är att
klassas som farligt avfall listas i bilaga 2 och 3 i avfallsförordningen. I förordningen anges att både
den som genererar farligt avfall, och den som transporterar det, skall dokumentera vilka avfallsslag
som hanteras. Exempel på Farligt avfall är till exempel varor och produkter som innehåller
ozonnedbrytande, toxiska, mutagena, reproduktionsstörande ämnen (CMR), persistenta,
bioackumulerbara och toxiska (PBT) ämnen eller tungmetaller som bly och kvicksilver.
Även andra förordningar reglerar hantering och omhändertagande av avfall:





Förordning (2001:512) om deponering av avfall.
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Förordningarna om producentansvar (förpackningar, returpapper, batterier, däck, bilar,
elektroniskt skrot och ljuskällor, vissa radioaktiva produkter och herrelösa strålkällor).
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

2.5.3 Regler för UmU
Pappersförbrukningen och avfallshanteringen styrs framförallt av de av miljöpolicyns att-satser vilka
handlar om att minska användningen av råvaror, samt att de anställda ska beakta miljö- och
naturresursaspekter i sin dagliga verksamhet vid universitetet när det gäller aktiviteter som ger upphov
till betydande miljöpåverkan.
För perioden 2003-2007 fanns det ett övergripande miljömål som har handlade om att ”minska
resursanvändningen inom de ramar som verksamhetens behov sätter, samt öka andelen avfall av totala
avfallsvolymerna som går till återvinning”. Det har även funnits detaljerade miljömål som berör
pappers- och avfallsområdet enligt nedan:
1. Minska mängden avfall samt öka avfallsfraktionerna som går till återvinning jämfört med
återvunnet material 2005. Göra en genomlysning av statistikuppgifternas tillförlitlighet. Målet
är delvis uppnått. En genomlysning av statistikuppgifternas tillförlitlighet behöver fortfarande
göras.
2. Minska pappersförbrukningen jämfört med förbrukningen 2005 inom ramen för
verksamhetens behov. Målet är inte uppnått då pappersförbrukningen inte minskat över åren,
dock varierat mellan olika år.

2.6 Hantering av kemikalier
2.6.1 Mål och prioriterade frågor
Både inom EU och i Sverige finns mål för hur användningen av farliga kemikalier ska minska och
fasas ut. Bland annat finns det en kemikaliestrategi för giftfri miljö från 2006. Det finns också globala
överenskommelser, internationella konventioner för att minska användningen av farliga kemikalier.

Det nationella miljökvalitetsmålet giftfri miljö innebär att ”miljön ska vara fri från ämnen och metaller
som skapats i eller utvunnits av samhället och som kan hota människors hälsa eller den biologiska
mångfalden."
2.6.2 Lagstiftning och regler
Hanteringen av kemiska produkter regleras framför allt i miljöbalkens 2 och 14 kap. och i
arbetsmiljölagstiftningen. Inom den är främst Arbetsmiljöverkets föreskrifter om kemiska hälsorisker
(AFS 2000:4) och hygieniska gränsvärden och luftföroreningar (AFS 2005:17) som är aktuella.
Registrering och godkännande av kemiska ämnen för de enskilda användningsområdena regleras i
REACH, se kap 6.2 nedan. Andra viktiga förordningar och föreskrifter listas nedan.
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer samt KIFS 2008:2
om kemiska produkter
Denna förordning och dessa föreskrifter reglerar, utöver Reach, hanteringen av kemiska produkter och
biotekniska organismer.
Kemikalieinspektionens föreskrifter (KIFS 2005:7) om klassificering och märkning av kemiska
produkter
I föreskrifterna finns kriterier för klassificering av kemiska produkter baserat på deras miljö- och
hälsofarliga egenskaper och regler avseende explosiva, oxiderande och brandfarliga egenskaper.
Föreskrifterna innehåller också bestämmelser om märkningar, till exempel hur farosymboler med
farobeteckningar ska utformas.
Förordning om förbud mm i vissa fall i samband med hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter (1998:944)
Föreskrifterna innehåller särskilda bestämmelser om förbud mot eller andra restriktioner för hantering
av vissa kemiska produkter.
Lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga
kemikalieolyckor
Lagen syftar till att förebygga allvarliga kemikalieolyckor och att begränsa följderna av sådana
olyckor för människors hälsa och miljön. Detsamma gäller förordning (1999:382) om åtgärder för att
förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor.
REACH
REACH är en EU-förordning och står för Registration (registrering), Evaluation (utvärdering),
Authorisation (godkännande), Restriction (begränsning) of Chemicals (kemikalier). Förordningen har
tagits fram för att öka kunskapen om kemikalierna på den europeiska marknaden och kan ses som ett
verktyg för fasa ut de farligaste ämnena för att i sin tur minimera skador på människors hälsa och på
miljön samt för att främja utvecklingen av alternativa och säkrare ämnen. Reach ersätter flera EGdirektiv och kommer till viss del att implementeras i svensk lagstiftning.
Reach innebär att tillverkare, importörer och nedströmsanvändare blir skyldiga att registrera,
utvärdera, i vissa fall tillståndpröva och begränsa användningen av de kemikalier som används på den
europeiska marknaden som omfattar cirka 30 000 ämnen. Både tillverkare, importörer och
distributörer måste också kunna lämna över aktuella säkerhetsdatablad till användarna av ämnet eller
produkter som innehåller ämnet.
CLP
Classification and Labelling of Products är även det en ny EU-förordning som handlar om
klassificering och märkning av produkter23 och som antogs i november 2008. Den baseras på en FN:s
Globalt Harmoniserande System för klassificering och märkning av kemikalier24 (GHS). Förordningen
kommer att komplettera, och fungera tillsammans med, REACH. Det globala harmoniseringssystemet
23
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http://www.kemi.se/upload/Trycksaker/Pdf/Faktablad/FbCLPJuli08.pdf
http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/ghs_welcome_e.html

innebär att märkning och klassificering efter 2015 kommer att vara global och även att nuvarande
ämnes- och preparatdirektiv kommer att ersättas.
2.6.3 Regler för UmU
Kemikaliehanteringen följer den lagstiftning som finns när det gäller kemikalier och hantering och
omhändertagande av dessa. Ett nyligen installerat datasystem, Chemkeeper, används för att registrera
och lista de farliga kemikalierna. Med hjälp av Chemkeeper kan också en kemikalies väg följas, från
kemiförrådet till institutionen/enheten/hyllan samt även när kemikalien är förbrukad.
Rekommendationen är att Chemkeeper ska användas. Dock är systemet nytt och ännu tror man inte att
alla kemikalier hunnit registreras (idag finns ca 4800 kemikalier i systemet).
I miljöpolicyn finns det en att-sats som handlar minska användningen av råvaror samt att bidra till en
giftfri miljö genom att välja miljöanpassade produkter samt förebygga utsläpp av föroreningar. Det
finns också en att-sats som handlar om att ”Ersätta och minska miljö- och hälsoskadliga ämnen inom
ramen för vad som är tekniskt möjligt för verksamhetens behov och därmed förebygga och minska
utsläpp till mark, luft och vatten.”
Av de detaljerade miljömålen för 2002-2007 handlade ett mål kemikalieregistreringssystemet
Chemsoft skulle vara i drift före 2007. Resultatet blev att annat kemikalieregistreringssystem köptes in
och ett pilotprojekt är igång för att testa och implementera det nya systemet, Chemkeeper.
Enligt Umeå universitets delegationsordning25 så är vissa arbetsuppgifter delegerade till de prefekter,
chefer och föreståndare, som har verksamheter som omfattas av miljöbalken, föreskrifter som
meddelats i stöd av miljöbalken samt domar, beslut etc. Till exempel ska kemiska produkter som
hanteras inom verksamheten registreras/förtecknas om de kan innebära risker från hälso- och
miljösynpunkt. En sådan förteckning ska innehålla namn, omfattning och användning, information om
hälso- och miljöskadlighet samt klassificering med avseende på hälso- och miljöfarlighet. Det ska
även finnas rutiner för hur registrering av förbrukad volym och lagerhållning. Det av universitet
införskaffade kemikaliehanteringsprogrammet, Chemkeeper, ska användas. Chemkeeper håller på att
implementeras på de institutionerna som använder kemikalier. I detta arbete har institutionerna
kommit olika långt. Eventuellt behövs ett mer handfast stöd till de institutioner som inte ännu har
tillräckliga rutiner för att komma igång med användningen av Chemkeeper.
Enligt universitetets delegationsordning ska det finnas rutiner för att fortlöpande kontrollera att
utrustning för drift etc. hålls i gott skick för att förebygga olägenheter för människors hälsa och för
miljön (egenkontrollen). Det finns även krav på att fortlöpande och systematiskt bedöma riskerna med
verksamheten ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt (riskbedömning). Resultatet ska dokumenteras.
Den som åtar sig ett delegerat ansvar måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna fullgöra vad
ansvaret innebär. Därför bör en kortare utbildning genomföras områdesvis. Efter erhållen utbildning
bör de berörda tilldelas ett skriftligt delegerat ansvar.
Man ska anmäla eventuella driftsstörningar som kan leda till olägenheter till miljösamordnare som
samråder med tillsynsmyndigheten. Skadebegränsande åtgärder ska vidtas om det krävs. Är
miljösamordnaren inte tillgänglig ska anmälan ske direkt till tillsynsmyndigheten.

2.7 GMM
2.7.1 Mål och prioriterade frågor
När mikroorganismer modifieras genetiskt kan risker för både hälsa och miljö uppstå.
Arbetsmiljöverket utövar tillsynen för innesluten användning av genetiskt modifierade
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Beslut angående delegering av ansvar för yttre och inre miljö enlig miljölagstiftningen vid Umeå universitet.

mikroorganismer (GMM). I detta fall handlar det både om tillsyn utifrån arbetsmiljöaspekter, hälsooch miljöaspekter.
2.7.2 Lagstiftning och regler
Enligt den nuvarande lagstiftningen måste alla inneslutna användningar av GMM riskbedömas och
med några få specificerade undantag vara anmälda till eller ha tillstånd från Arbetsmiljöverket. Till
exempel kräver ett nytt användningsområde ny anmälan/tillstånd. Se Arbetsmiljöverkets webbplats för
mer information.
Relevant lagstiftning26:






Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 2000:5) om innesluten användning av genetiskt
modifierade mikroorganismer.
Arbetsmiljöverkets föreskrifter (AFS 2005:1) om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta,
toxinpåverkan, överkänslighet.
Miljöbalken kap. 2 och 13.
Förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade organismer.
Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll.

Inom EU finns det också omfattande regelverk om GMM och globalt finns Cartagenaprotokollet om
biosäkerhet som tillhör FN:s konvention för biologisk mångfald.
För den som har GMM-verksamhet gäller bland annat att det organisatoriska ansvaret enligt
förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll har fördelats och de som fått
ansvaret vet vad detta innebär och att de skyddsåtgärder som behövs med hänsyn till risken tillämpas.
Man skiljer mellan F- och L- (anmälningar behövs) samt R-verksamheter (tillstånd krävs).




F-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med
försumbar eller ingen risk för skador på människors hälsa eller miljön.
L-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med låg risk
för skador på människors hälsa eller miljön.
R-verksamhet: innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer med måttlig
eller hög risk för skador på människors hälsa eller miljön.

2.7.3 Regler för UmU
När det gäller hanteringen av genetiskt modifierade mikroorganismer, GMM, på Umeå universitet är
det prefekten på varje institution som har det yttersta ansvaret. Denne har dock ofta delegerat det till
resp. gruppledare vilken har i uppgift att informera och säkerställa att hantering och destruktion av
GMM sker på ett säkert sätt.
Det som skrivits ovan, i kap 2.5, om universitetets delegationsordning27 gäller även för de biotekniska
organismer som hanteras inom verksamheten och som kan innebära risker från hälso- och
miljösynpunkt. Även dessa ska registreras, och kontinuerligt riskbedömas. Det ska även för dem som
hanterar biotekniska organismer finnas egenkontrollprogram upprättade.
Även här gäller att den som har ett delegerat ansvar måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna
fullgöra vad ansvaret innebär. Driftsstörningar som kan leda till olägenheter ska anmälas enligt ovan.
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Beslut angående delegering av ansvar för yttre och inre miljö enlig miljölagstiftningen vid Umeå universitet.

3. Resultat från Umeå Universitet – direkta miljöaspekter
3.1 Tjänsteresor och fordon
Huvudsakliga miljökvalitetsmål som påverkas28:
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, God bebyggd miljö.
Förslag till mål inom myndigheten:
År X ska utsläppen av koldioxid per årsarbetskraft ha minskat med Y procent jämfört med år Z.
År X ska andelen förnybar energi ha ökat med Y procent jämfört med år Z.

Insamling av uppgifter för att följa upp/beskriva föreslagna miljömål
Under 2007 gjordes en klimatutredning där koldioxidutsläpp från tjänsteresor och energiförbrukning
från Campus, Umeå universitet uppskattades utifrån det underlag som fanns. Data samlades in från sex
resebyråer samt fem biluthyrningsfirmor för att uppskatta tjänsteresornas omfång. Vidare så
uppskattade inköpschefen omfånget av de resor som görs med privata bilar. Dock finns brister i
statstiken eftersom alla resor inte beställs via resebyrå. Vidare så hade inte alla resebyråer möjlighet att
lämna önskad statistik vid det tillfället, d.v.s. antal resta sträckor med respektive färdmedel och
sträckornas längd. Enligt de avtal som finns för resebyråerna, fram till 2009-06-30 ska miljöstatistik
kunna lämnas två gånger per år.
Apropå uppgifternas relevans så kunde en resebyrå inte lämna annan information för 2007 än
kostnader för försålda resor. I något eller några andra fall var det endast möjligt att få information om
start och slutmål för resan och inte för delsträckorna vilka behövs om man ska kunna
uppskatta/beräkna utsläppen. Flera resebyråer nämnde att man kring årsskiftet 2007/08 höll på att byta
datasystem och att det från och med 2008 skulle vara betydligt enklare att få både begärd statistik och
miljöstatistik. Åtminstone en av de vidtalade resebyråerna som inte kunnat lämna miljöstatistik
tidigare kan i december 2008 lämna detta.
Det är också svårt att veta om resebyråerna använder samma beräkningsmallar för att ta fram
miljöstatistiken. För att statistiken ska kunna vara jämförbar över åren skulle kanske hellre ett
gemensamt uppföljningssystem behövas, så att alla resor miljöutsläpp räknas på samma sätt och så att
utsläppen inte minskar från ett år till ett annat bara för att man valt en annan resebyrå som räknar med
annorlunda omräkningsfaktorer.
En grov uppskattning av tjänsteresornas klimatpåverkan är att de bidrar med knappt två ton koldioxid
per universitetsanställd.
Mål:
Utsläpp av
koldioxid totalt
och per
årsarbetskraft
Flygresor under
50 mil
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Miljöpåverkan 2007

Uppföljning idag

Behövs
åtgärd
?

Åtgärdsförslag

Utsläpp av 382 ton CO2ekvivalenter från
flygresor upp till 450 km.
Denna siffra inkluderar
inte resor Umeå – Sthlm
t o r.

Från flertalet
resebyråer kan antal
flygsträckor och dess
längd erhållas. Dock
osäkert om alla
resebyråer räknar på
samma sätt, dvs. både
sträcklängd eller
miljöstatistik om sådan

Ja

1.
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2.

Samla in totala
delsträckor för
flygresor från alla
resebyråer. Räkna
själv.
Ställ krav på att
ovanståendestatis
tik ska levereras
framöver när nya

Egen bil

Uppskattas till ca 22 000
mil per år.

Tjänstebil

Finns ett antal
tjänstebilar men ingen
centralt samlad statistik.

Förmånsbil
Hyrbil

Finns inga
Totala utsläpp av 380 ton
CO2.

Leasing bilar

Finns några, ingen
statistik

Taxi

Inga utsläpp beräknade.

lämnas.
Reseräkningarna som
görs idag inkluderar
inte miljöstatistik men
det bör vara möjligt att
i framtiden utforma
dessa så de kan utgöra
underlag för
miljöstatistik.
Endast kostnader för
bilersättning kan
beräknas utifrån det
underlag
reseräkningarna ger.
Typ av bil och bränsle
framgår ej på
reseräkning.
Reseräkningarna som
görs idag inkluderar
inte miljöstatistik men
det bör vara möjligt att
i framtiden utforma
dessa så att de utgör
underlag för
miljöstatistik.
Miljöstatistik från
dessa följs inte upp.
Eventuellt skulle
statistik kunna
inhämtas från de bolag
som levererar
drivmedel om
statistiken för
tjänstebilar/leasingbilar
konteras för sig.
Samtliga
biluthyrningsfirmor
kan lämna
miljöstatistik alternativt
statistik på körda
sträckor som kan
användas för att
beräkna
miljöpåverkan.

Miljöstatistik från
dessa följs inte upp.
Eventuellt skulle
statistik kunna
inhämtas från de bolag
som levererar
drivmedel om
statistiken för
tjänstbilar/leasingbilar
konterades särskilt.
Fullständig statistik
saknas. Vissa taxiresor

3.

Ja

ramavtal tecknas
Ställ krav på att
resebyråerna skall
leverera statistik i
koldioxidekvivalenter.

4.

Ange även om
möjligt
drivmedelsförbrukning/körd
sträcka samt typ
av bränsle på
reseräkningarna.

5.

Kontera dessa
särskilt när de
tankas hos de
tankställen som
UmU har avtal
med. Samla
statistik för
förbrukat
drivmedel.

Delvis

6.

Ja

7.

Ställ krav på
hyrbilsfirmor att
leverera den
statistik som
önskas. Ett
alternativ är
volym förbrukat
drivmedel och
typ av bränsle.
Då kan samma
utsläppsfaktor
användas för
samtliga bilar.
Kontera dessa
särskilt när de
tankas hos de
tankställen som
UmU har avtal
med. Samla
statistik för
förbrukat
drivmedel.

Ja

8.

Ansluta sig till
gemensamt

beställs via resebyrå.
Andra direkt av
taxibolag. För dessa
saknas statistik.

Tågresor

Statistik finns i något
fall. Totala kostnader för
2007 uppskattas till
700 000.

Bussresor;
långfärdsbuss, ej
lokala bussresor

Statistik saknas.

Maskiner och
övriga fordon som
används i
myndighetsverksa
mheten

Förteckning över fordon
finns hos EA. Ingen
statistik över
miljöfordon.

uppföljningssyste
m för taxiresor
alternativt ställ
krav på att de
taxibolag som
anlitas lämnar
miljöstatistik.
Ställ krav på
resebyråerna att
leverera
miljöstatistik för
tågresor och
samla även in
statistik över
tågresornas
längd. Observera
att vissa resor kan
göras med
diesellok, sådana
resor bör
specificeras.

Följs upp via de
reseräkningar som
samlas in. För dessa
uppskattas endast en
kostnad. En resebyrå
kan lämna förteckning
över antal tågsträckor,
en annan över
kostnader. Detta ger
dock ingen samlad bild.
Reseräkningarna som
görs idag inkluderar
inte miljöstatistik men
det är möjligt att i
framtiden utforma
dessa så de utgör
underlag för
miljöstatistik.
Som färdmedel kan de
följas upp via
reseräkningarna. I
dagsläget tas ingen
miljöstatistik fram för
dessa.
I de fall bussar hyrs så
kan inte miljöstatistik
lämnas för 2007.

Ja

9.

Ja

Några
institutioner/enheter
äger fordon, både bilar,
båtar, snöskotrar etc.
Ingen central
uppföljning görs.

Ja

10. Samla in statistik
över
bussträckornas
längd via
reseräkningssyste
met.
11. Ställ krav på
företag som hyr
ut bussar att de
även lämnar
miljöstatistik.
12. Ställ krav på
inrapportering av
förbrukning av
drivmedel till
central
samordnare.

Uppgifter som är obligatoriska att följa upp men som inte är direkt kopplade till det
föreslagna myndighetsmålet
Mål

Miljöpåverkan 2007

Uppföljning idag

Andel bilar som köps
in eller leasas av
myndigheten och som
följer definitionen
miljöbil

Troligen ingen.

De bilar som köps in
ska ta hänsyn till både
trafiksäkerhet, miljöanpassning och
ekonomi. Krav ställs på
rimlig
bränsleförbrukning och
hög säkerhetsnivå,
tidigare var det fritt att
välja. Miljöklass 2005
ska uppfyllas för

Behövs Åtgärdsförslag
åtgärd
?
Ja
13. Ställ krav på att
alla bilar som
köps in/leasas är
miljöbilar.

Andel drivmedel som
är förnybart
(beräknat i liter,
m3/gas, kWh/el) av
den totala
drivmedelsförbrukni
ngen för de inköpta
och/eller leasade
miljöbilarna

Statistik samlas inte
in centralt men kan
hämtas från resp.
drivmedelsleverantör.
Dock ej särskilja
hyrbilar från
leasade/inköpta.

Koldioxidutsläpp för
flygresor över 50 mil,
totalt och per
årsarbetskraft

3212 + 2757 ton
CO2-utsläpp för resor
över 450 km.

personbilar. Maxgräns
för bränsleförbrukning
ska finnas.
Enligt de avtal som
finns för
drivmedelsleverantörer
ska den statistik som
tas fram innehålla
bränsleförbrukning per
kort, fördelad på typ av
bränsle i liter, kronor
och organisationsenhet
för den period
beställaren anger.
Flertalet resebyråer kan
lämna uppgift om heleller delsträckor för
2007. Dock finns det
en osäkerhet i om
resebyråernas
miljöstatistik då man
använder olika
omräkningsfaktorer.

Delvis

14. Sammanställ
statistik centralt
för UmU:s bilar
från drivmedelsleverantörerna.

Ja

15. Samla in alla
delsträckorna från
flyg från
resebyråerna
alternativt begär
resestatistik
16. Ställ krav på att
statistik över en
resas samtliga
delsträckor kan
specificeras på
längd, färdmedel
och drivmedel då
nya ramavtal
skrivs.

3.2 Energiförbrukning
Huvudsakliga miljökvalitetsmål som påverkas29:
Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara naturlig försurning, Levande sjöar och vattendrag,
Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, Myllrande våtmarker, Säker strålmiljö.
Förslag till mål inom myndigheten:
År X ska energiförbrukningen uppdelat på
1) kontors-/verksamhetselektricitet,
2) värme, ventilation och kyla,
3) totalt, i myndighetens uppvärmda lokaler ha minskat med Y procent per årsarbetskraft
jämfört med år Z.

Insamling av uppgifter för att följa upp/beskriva föreslagna miljömål
Allt data för att följa upp energiförbrukningen lämnas samlat av Akademiska Hus årsvis.
Årlig energiförbrukning
i kWh totalt, per
årsarbetskraft och per
m2
Kontors/verksamhetselektricitet

Miljöpåverkan
200730

Uppföljning idag

Behövs
åtgärd?

Åtgärdsförslag

22860 MWh per år
vilket motsvarar
123 kWh per m2 år

Akademiska Hus
levererar årsvis
statistik totalt och per

Delvis

17. Räkna om
förbrukningen så
att statistik även

29

Mål och förslag hämtade från Naturvårdsverkets rapport 5816

30

Förstudie Klimatmål och klimatneutralitet. Umeå universitet.

2007 och 6,25 MWh
per anställd.

m2.

Ca 0,3 ton CO2utsläpp per anställd
om svensk mix
används som
beräkningsgrund.
Om nordisk mix
används så motsvarar
det ca 0,7 ton CO2utsläpp per anställd
och år.

Värme, kyla, ventilation
(Är värmeförbrukningen
normalårskorrigerad?)

Totalt

Andel förnybar energi
av den totala
energiförbrukningen i
kWh

18340 MWh värme
år 2007, 99 kWh per
m2.
2650 MWh kyla
2007.
Motsvarar utsläpp av
0,52 ton CO2 per
anställd (svensk elmix).
222 kWh per m2 och
år 2007.Motsvarar
utsläpp av 0,82 ton
CO2 per anställd om
svensk elmix. Om
nordisk elmix så
motsvarar det 1,9 ton
per anställd.
Inget aktivt val av
förnybar energi.

levereras direkt
per anställd.
18. Redovisa och låt
kunden betala
elförbrukningen
på
institutionsnivå
där det är
möjligt för att
skapa incitament
för egna
energibesparinga
r.
19. Utveckla
samverkan med
Akademiska Hus
för att minska
energiförbruknin
g på hela
Campus.
20. Räkna om
förbrukningen
även per
anställd.

Akademiska Hus
levererar årsvis
statistik totalt och per
m2.
Värmeförbrukningen
är normalårskorrigerad.

Delvis

Akademiska Hus
levererar årsvis
statistik totalt och per
m2.

Delvis

21. Räkna även
förbrukningen
per anställd.

Ingen el är miljömärkt.
Värme produceras ffa i
biobränsleeldat
kraftvärmeverk.

Delvis

22. Be Akademiska
Hus redovisa
detta.
23. Ställ krav på
Akademiska Hus
att köpa in
miljömärkt el.

3.3 Miljökrav i upphandlingen
Huvudsakliga miljökvalitetsmål som påverkas31:
Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö och alla miljökvalitetsmål som berörs av konsumtion och
produktion.
Förslag till mål inom myndigheten:
År X ska andelen anskaffningar (upphandlingar och avrop mot/inköp inom ramavtal33) med
miljökrav34 ha ökat med Y procent jämfört med år Z.

31
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Insamling av uppgifter för att följa upp/beskriva föreslagna miljömål
När det gäller upphandling finns det både avtal som är till för flera statliga myndigheter, t ex ramavtal
via Verva samt avtal som universitetet själv knyter med leverantörer. Då Vervas avtal används tas
hänsyn till gällande normer och regler vad avser miljökrav.
När det gäller centrala avtal så gäller de ramavtal som Verva upphandlat.
Vissa avtal – Har en parameter funnits med vid den upphandlingen får den inte läggas till som ny
bedömningsgrund då avtal skrivs för 6 - 9 månadersperioderna.
Då universitetet knyter egna avtal bestämmer den upphandlande chefen vilka kriterier som ska gälla
och vilka som ska viktas. Dessa upphandlas för en viss tidsperiod och avropas årsvis. Dock sker
förnyad konkurrensutsättning varje 6-9 månader.
Vid anbud (> 3 basbelopp) så efterfrågas miljökrav enligt myndigheternas standardmall för detta.

Miljökrav i
upphandlingen – andel
registrerade
anskaffningar med
miljökrav av det totala
antalet registrerade
anskaffningar.

Miljökrav i
upphandlingen – Totalt
ekonomiskt värde av
registrerade
anskaffningar med
miljökrav av det totala
värdet av registrerade
anskaffningar per år.

Miljöpåverkan
2007
Någon form av
miljökrav ställs i
de flesta fall. I
samtliga fall som
sker via statlig
inköpssamordning
ställs miljökrav.

Totalt
upphandlas/köps
in för ca 600
miljoner kronor
per år. Total
omsättning ca 3,1
miljarder sek.

Rutin idag
Följs ej upp idag.
Uppskattar att större
delen av alla upphandlingarna görs med
miljökrav. Skilj på de
som görs med statliga
ramavtal och de som
görs med ramavtal
endast för UmU.
Vervas upphandlingar
bör följa MSR
rekommendationer.
Följs ej upp
Se ovan.

Behövs Åtgärdsförslag
åtgärd?
Ja
24. Följ upp detta.
25. Ställ egna
miljökrav vid
upphandlingar.
26. Ställ krav på
LCCberäkningar då
nya elektriska/
energikrävande
produkter och
byggnader köps
in/förhyrs.
Ja
27. Följ upp detta.

Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier består av förslag till miljökrav som kan användas vid
upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Under varje kriterieområde finns även relaterad
information och vägledningar.
Upphandlingskriterierna är framtagna i en omfattande kvalitetssäkringsprocess där viktiga intressenter
från både privat och offentlig sektor har deltagit. Kriterierna syftar till att göra det enklare för
upphandlare att ställa miljökrav men också att upplysa leverantörer/anbudsgivare om vilka miljökrav
som kan förekomma i upphandling. Miljökriterier finns för närvarande inom nio kriterieområden, som
i sin tur omfattar ett antal produktgrupper.

3.4 Pappersförbrukning och avfall
Huvudsakliga miljökvalitetsmål som påverkas32:
Giftfri miljö, Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Levande skogar.
Förslag till mål inom myndigheten:
År X ska pappersanvändningen (inköp +/– lagerförändring) ha minskat med Y procent per
32
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årsarbetskraft jämfört med år Z.

Insamling av uppgifter för att följa upp/beskriva föreslagna miljömål
Omhändertagande av avfall sköts av flera olika aktörer vid Umeå universitet. Dels omhändertas både
brännbara sopor och återvinningsfraktioner av Akademiska Hus samt av Ragnsells som även tar om
hand om farligt avfall, dels omhändertas miljöfarligt avfall från kontor av Stena Metall (grön station)
och slutligen omhändertas miljöfarligt avfall av SAKAB i Säkerhetshuset. Uppgifter för
avfallshanteringen har inhämtats från IL Recycling och STENA Miljö. Vad gäller
pappersförbrukningen baseras siffrorna på försålt papper i kontorsbutiken.
Det finns några oklarheter i statistiken varför en genomlysning av statistikuppgifternas tillförlitlighet
bör göras inför kommande femårsperiod.
Miljöpåverkan
200733
138 ton papper
köps in av
kontorsbutiken
år 2007

Uppföljning idag

Pappersanvändning
och avfall – andel
avfall till
materialåtervinning (i
liter, kärl, kg)

302 ton avfall
återvinns samt
367 + 65 + 112
ton brännbart
avfall av tot.
875 ton.

Pappersanvändning
och avfall – årlig
mängd avfall i
kg/liter/kärl och per
årsarbetskraft.

Tot. 875 ton
avfall.

Pappersanvändning
och avfall – årlig
pappersanvändning i
ark per
årsarbetskraft
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Behövs
åtgärd?
Delvis

Åtgärdsförslag

Avfallsstatistik lämnas av
Akademiska Hus och
Ragnsells.

Delvis

Avfallsstatistik finns från
Ragnsells, SAKAB och
Akademiska Hus,

Delvis

29. Dokumentera
rutinerna för
att beräkna
avfallsstatistik
.
30. Be
Akademiska
Hus eller
Ragnsells
sammanställa
all
avfallsstatistik
.
31. Inkludera
även FA,
deponi och
blandskrot i
avfallsstatistiken.
32. Inkludera även
FA, deponi
och blandskrot
i avfallsstatistiken.

Total förbrukning av inköpt
papper från
Universitetsservice.
Statistik för avfall hämtas
från flera olika leverantörer
Ragnells (FA samt
återvunnet), Akademiska Hus
(återvunnet samt brännbart)
Stena Miljö och SAKAB.

28. Inkludera
inköpt papper
till Print och
Media i
statistiken.

Miljöredovisning 2003- 2007. Umeå universitet samt beräkningar som ingick i uppdraget.

3.5 Giftfri miljö
Huvudsakliga miljökvalitetsmål som påverkas34:
Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker strålmiljö
Insamling av uppgifter för att följa upp/beskriva föreslagna miljömål
Kemikaliehanteringen vid Umeå universitet följs upp via datasystemet Chemkeeper. I det registreras
farliga kemikalier och man kan följa deras väg från kemiförrådet till institution/enhet/hylla för även
senare kunna se när kemikalien är förbrukad. Det finns en rekommendation att Chemkeeper ska
användas av alla. Dock är systemet nytt och ännu tror man inte att alla kemikalier hunnit registrerats
(cirka 4 800 kemikalier i systemet idag). Det är också ett önskemål från kemiförrådets personal även
s.k. icke-farliga kemikalier inkluderas. Implementeringen av systemet pågår och här har man hunnit
olika långt på olika institutioner. Vissa institutioner har i princip implementerat systemet till fullo
medan andra kan vara i behov av handfast praktiskt stöd för att kunna fullfölja implementeringen.
Chemkeeper ger en bra överblick av vilka kemikalier som hanteras. Systemet ska ge alla enheter som
använder kemikalier en likartad hantering. I samband med att Chemkeeper har installerats har också
enheter sorterat ut särskilt farliga kemikalier. Kemiförrådet sorterar också regelbundet ut särskilt
farliga kemikalier.
Ett förslag är att man ska koppla upparbetningskostnaden för att omhändertas direkt för
omhändertagande till kostnaden när kemikalien köps så kanske man inte köper in övervolymer, och
också att övervolymer ej slängs. Det som lämnas till SAKAB noteras. Från personalens sida är det
också önskvärt med system som kopplar ihop Chemkeeper med SAKAB:s omhändertagande av MFA
(bland annat kemikalierester) i Säkerhetshuset.
I kurs/labbverksamhet utvecklas till exempel metoderna så att användningen av kemikalier minskar.
På labb är kemikaliehanteringen inte bara en miljöfråga utan även en säkerhetsfråga. Dessutom ger
minskad kemikalieförbrukning även lägre kostnader. Dock går det fortfarande att göra mycket här.
En labbansvarig upplever att det saknas rutiner för att implementera ny lagstiftning eller nya
begränsningar i verksamheten. Denne tycker också att det saknas bra rutiner för egenkontroll.
Mål: Att verka för en giftfri
miljö

Miljöpåverkan
2007

Uppföljning
idag

Beskriva åtgärder som
vidtas för att minska
kemikalianvändningen
varje år.

Minimering av
kemikalieförbrukningen på
labb, t ex
”mikrolabbar”

Alla kemikalier
som
kemiförrådet
köper in och
som är farliga
registreras i
Chemkeeper.
Där kan man
följa
kemikaliens väg
från
kemiförrådet till
institutionen
och till den
hylla den
placeras på.

Beskriv åtgärder som
vidtagits för att fasa ut
farliga kemikalier på

Utfasning då t ex
ny lagstiftning
kommer.
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Behövs
åtgärd?

Åtgärdsförslag

33. Inkludera metoder för
att ”dela”
kemikalierna mellan
enheter/köpa små
mängder från
kemiförrådets
kemikalier.
34. Samla in och
dokumentera åtgärder
som vidtas centralt.

35. Inkludera/spara
statistik över
kemikalier som fasas

ut i Chemkeeper.
36. Inkludera en
utfasningslista i
Chemkeeper.
37. Inkludera även ickefarliga kemikalier i
Chemkeeper.
38. Installera en
universitetsövergripande
samordnare med
praktiska
kemikaliekunskaper.

lärosätet.

3.6 GMM
Prefekten på varje institution har det yttersta ansvaret för hanteringen av genetiskt modifierade
mikroorganismer, GMM. Denne har dock ofta delegerat det till en gruppledare vilken har i uppgift att
informera och säkerställa att hantering och destruktion av GMM sker på ett säkert sätt. I samband med
verksamheten upplever den person som intervjuats om GMM att det fungerar bra. Det enda problemet
på labb upplevs vara att man ofta måste köpa in för stora volymer av det GMM som behövs, varvid
avfallsmängderna blir onödigt stora. Ett svårare problem uppstår då nya eller kompletterande tillstånd
ska sökas eller anmälningar av GMM ska göras till Arbetsmiljöverket.
För att underlätta administrationen och säkerställa att GMM hanteras på ett regelmässigt korrekt sätt
kommer troligen en funktionsansvarig expert att installeras för detta område. Denna funktion bör
kunna administrera samtliga ärenden till myndigheten och därmed kunna effektivisera den
administration som görs idag. Denna skulle också genom t ex att upprätta en förteckning av
universitetets all GMM kunna ha en överblick som möjliggör delning av ”för stora” förpackningar så
att avfallsmängderna minskas. Jfr kemiförrådet för kemikalier.
Mål:
God funktion av GMM
Expertfunktion GMM
Roller och ansvar.

Miljöpåverkan
2007
GMM utgör större
delen av det
farliga avfall som
genereras vid
UmU. 17 ton.

Uppföljning idag

Behövs
åtgärd?

Åtgärdsförslag
39. Installera
samordnings- och
expertfunktion för
GMM.
40. Installera
gemensamt
inköpssystem för
GMM.
41. Upprätta ett
register/en
förteckning över all
GMM på UmU.

3.7 Kommentarer om direkta miljöaspekter
De institutioner som besvarat webbenkäten nämner resor, energianvändning, pappersförbrukning och
kemikalieavfall som direkta miljöaspekter. Även fakulteterna och enheterna som intervjuats nämner
att det är främst dessa faktorer som leder till direkt miljöpåverkan från den egna verksamheten.
Sortering av avfall nämns som en positiv miljöaspekt.
En fakultet säger att resorna har ökat – ”kanske särskilt sedan man började applicera ett
naturvetenskapligt synsätt på publicering, d.v.s. att artiklar skrivs i stället för hela avhandlingar på en
gång. Nu reser man efter varje publicerad artikel och det är mycket oftare än tidigare.”

Några andra kommentarer är från institutioner, enheter och fakulteter som intervjuats och besvarat
webbenkäten är:
”Ibland använder man sig av telefonmöten men det finns ingen kultur kring detta och den svarande
tror att det ffa används för att spara tid och inte primärt för att ta miljöhänsyn.”
”Vid köp av ny elektronik så sker energieffektivisering t ex när platta skärmar köps in. Energivinsten
”äts” dock upp av t ex fler datorer, idag har i princip alla studenter varsin laptop.”
”Inom enheten har dock universitetets teleansvarige jobbat delvis med att öka antalet telefon- och
videokonferenser.”
”P.g.a. stränga ekonomiska förhållanden har fakulteten fått en delvis positiv miljöeffekt då resande,
resursförbrukning, inköp har hållits på en låg nivå.”

4. Indirekta miljöaspekter
Universitet och högskolors största miljöeffekter faller under benämningen indirekta miljöeffekter. Den
kultur och kunskap kopplad miljöområdet som studenterna bibringas under sin vistelse på lärosätet har
en stor påverkan på vilket förhållningssätt som studenterna kommer att använda i sitt efterkommande
yrkesliv. Ett annat område med indirekt miljöpåverkan är samverkansuppgiften där ett proaktivt
miljöarbete kan leda till ökad kommunikation till övriga samhällsaktörer inom miljöområdet.
Effekterna och miljöpåverkan från de indirekta miljöeffekterna är dock svåra att mäta och traditionellt
sätt har miljöarbetet ofta fokuserats på de indirekta miljöaspekterna.
Beskrivningar av universitetets indirekta miljöaspekter har bland annat gjorts av Umeå Miljöhögskola
tidigare35. Vidare har kurser och program miljömärkts via Miljöhögskolans webbportal36och via
webbportalen Miljöforskning i Umeå37. I föreliggande miljöutredning har vi efterfrågat vilka indirekta
miljöaspekter som är av betydelse och institutioner, enheter och fakulteter har nämnt forskning,
utbildning, samverkan och upphandling som sådana. Fokus i denna utredning har dock legat på att
utifrån givna förutsättningar och resurser beskriva/redovisa den sammantagna processen för
miljöledningsarbetet vid universitetet.
De institutioner som besvarat webbenkäten samt de fakulteter och enheter som intervjuats nämner
också områdena utbildning, forskning, samverkan och upphandling när de tillfrågas om indirekta
miljöaspekter.

4.1Utbildning
Miljö- och hållbar utveckling inkluderas i många kurser och program. Av de institutioner som besvarat
webbenkäten anges att av deras respektive utbildningar innehåller ca 25 till 100 procent miljöinslag.
Nedan redovisas några kommentarer/ungefärliga uttryck från institutioner, fakulteter och enheter som
framkommit angående universitetets utbildningar:
”De många miljöinslagen i fakultetens utbildningar bör leda till en positiv miljöpåverkan på sikt”
”Vi har ju inte utbildning i miljöfrågor men naturligtvis så ges information av vad som man får
respektive inte får göra ur miljösynpunkt.”
”Ämnet berörs i olika utbildningar. Under året ska ett seminarium hållas på institutionen för att öka
medvetenheten om dessa frågor hos våra lärare.”
”På lång sikt kan fakulteten bidra till att t.ex. kunskapen om människans sampel med miljön ökar.”
”Vår undervisning rör medicinska och naturvetenskapliga ämnen. Miljöaspekter kommer bara in
indirekt som t.ex. pappersförbrukning till "hand-outs" och temperatur i föreläsningssalar och
laboratorier. T.ex. transporter av varor till laborationer etc. styr vi inte över.”
”Det finns ett stort intresse från studenterna att ta ett ”miljögrepp” på olika samhällsvetenskapliga
frågeställningar. Studenterna är också ofta mycket kunniga och i övrigt intresserade av miljö- och
hållbarhetsfrågorna.”
Exempel på miljöutbildningar vid UmU från intervjuer och enkätsvar:

35

Umeå universitet som resurs för hållbar utveckling. Miljöpåverkan genom forskning, utbildning och
samhällskontakter. Umeå Miljöhögskola 2000.
36
www.mhu.umu.se
37
www.miljoforskningiumea.se
















Mastersprogrammet i Folkhälsovetenskap - det globala perspektivet och den nedsmutsade
miljöns effekter på hälsa är i fokus.
MKB, miljölagstiftning, miljöförvaltning, hållbar utveckling, hållbart skogsbruk,
klimatproblematiken, miljöfarlig verksamhet, vattenhantering m.m.
Kurser med miljöprofil samt en kurs med Nationalekonomi på USBE:s miljöprogram i Ö-vik.
Kursen blev dock inställd då söktrycket var för lågt. Hållbar utveckling på
ingenjörsutbildningar.
Designhögskolan, hållbarhetsperspektiv.
Miljö- och hälsoskydd.
Teknisk kemi.
Energiteknikprogrammen.
Kulturanalysprogrammet.
Vetenskapsjournalistik.
Filosofi (Etik).
Miljöarkeologi.
Master i Planering inkluderas både miljö- och hållbarhetsaspekter.

4.2 Forskning
Miljö- och hållbar utveckling inkluderas även i forskningen. Av de institutioner som besvarat
webbenkäten anges att av deras respektive forskningsprojekt innehåller ca 25 till 50 procent
miljöinslag.
Nedan redovisas några kommentarer/ungefärliga uttryck från institutioner, fakulteter och enheter som
framkommit angående universitetets forskning:
”Fakulteten har en stor andel miljöforskning men forskningen i sig (t.ex. laborationsmetoder, resor)
behöver inte vara miljövänlig.”
”Finansiärerna ställer krav på att miljöhänsyn ska integreras i projekten, möjligen i EU-projekt där
man kan få beskriva vilka miljöeffekter forskningsprojekten får.”
Exempel på miljöforskning vid UmU från intervjuer och enkätsvar:















Klimatförändringens effekter på hälsa, Hur dålig luftkvalitet påverkar hälsa och astma.
Skogsprojekt – skogens effekt på stressade, utbrända människor studeras.
Miljöriskfaktor för neurodegenerativa sjukdomar.
Projekt kring klimatproblematiken, eutrofiering, miljöarkiv, ekologisk ekonomi m.m.
Projekt om inom- och utomhus klimatets påverkan på infektioners utbredning.
Ett Naturvårdsverks projekt om kartläggning av direkta orsaker till avlänkning mellan
koldioxidutsläpp och tillväxt.
Ett Energimyndigheten projekt om erfarenheter av reduktion av svenska koldioxidutsläpp
under perioden 1970-1990.
Ett FAS-projekt om "Fackföreningens politik inför den dubbla utmaningen från
globaliseringen av miljörisker och arbetsdelning". Projektet tar upp miljöfrågor i en global
kontext.
Energiteknik.
Miljökemi, förbränningskemi.
Samisk forskning – exempelvis klimatförändringens påverkan på rennäringen.
Idéhistoria - i Future Forest.
VTM (Vetenskap, Teknik, Medicin).









Centrum för studier av vetenskap och värderingar
Genusforskning.
Media-kommunikation (miljödebatten).
Miljöarkeologisk forskning.
CERUM - Regional planering.
Beteendeforskningen / TRUM.
Nationalekonomi/Gröna räkenskaper, Green business från handelshögskolan.

4.3 Samverkan
När det gäller samverkan har detta nämnts som en direkt miljöaspekt. Under intervjuer etc. har det
dock varit svårt att konkretisera detta och det har heller inte efterfrågats i enkäten.
Några åtgärdsförslag framkommer dock som kan kopplas till samverkan; ett åtgärdsförslag handlar om
att forskarna skulle kunna bidra i större utsträckning till att vidga perspektiven i samhällsdebatten,
vilken kan vara lite skev ibland om man missar att sätta in saker i större sammanhang. Ett annat
förslag handlar om att stimulera forskningssamverkan med flera aktörer.

4.4 Upphandling
Upphandlingen vid Umeå universitet omfattar årligen ca 600 miljoner kronor. När det gäller
upphandlingsprocessen har universitet själv i vissa fall möjlighet att påverka i vilken utsträckning
miljökrav ska ställas. I andra fall reglerar statliga ramavtal vad som kan köpas in. De statliga
ramavtalen skall innehålla miljökrav, där så myndigheten föreskrivit detta. Miljöaspekten är viktig,
och inkluderas t ex när det gäller kemikalier, avfall, resor och transporter. I andra fall inkluderas
miljöaspekter inte alls eller i föga omfattning, t ex när det gäller forskningsutrustning, mikroskop,
vågar, centrifuger osv. Det finns ett behov av mer och utökad kompetensutbildning inom området.
Miljöstyrningsrådet uttrycker på sin webbplats38 att ”om det ställdes relevanta och mer långtgående
miljökrav vid alla dessa upphandlingar skulle en stor del av den negativa miljöpåverkan kunna
undvikas”. Inkluderas miljökunskap i utbildning, forskning och samverkan kommer det också att
kunna påverka miljön på längre sikt.
Nedan redovisas en kommentar/ungefärligt uttryck från institutioner, fakulteter och enheter som
framkommit angående universitetets upphandling:
”Upphandling sker centralt. Här sitter man fast i ramavtal och det går inte att gå utanför dessa.”
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5. Processen för miljöledningssystemet
5.1 Organisationen för miljöledningsarbetet39
Universitetsstyrelsen fattar de övergripande miljöbesluten medan Rektor är ytterst ansvarig för
miljöarbetet. Rektor har utsett chefen för universitetsförvaltningen att vara ledningens ansvarige för
universitetets miljöledningsarbete.
Miljösamordnarens uppgift är att på central nivå stödja universitetsledningen i miljöarbetet. Detta
görs till exempel genom att bevaka att centrala miljömål följs upp och uppdateras årligen.
Miljösamordnaren är kontaktperson gentemot andra myndigheter i övergripande miljöfrågor på
universitetet. Miljösamordnaren kan också bidra med information och riktlinjer samt
utbildningsinsatser vid institutioners arbete med miljöutredningar, identifiering av miljöaspekter,
miljömål, miljöprogram och miljörevisioner. Miljösamordnaren sammanställer beslutsunderlag samt
rapporterar till centrala samverkansgruppen.
Dekanus ansvarar för miljöarbetet inom sina respektive fakulteter.
Prefekter, chefer och föreståndare svarar för miljöledning och övrigt miljöarbete på sina respektive
institutioner/motsv. Prefekten är också ansvarig för att institutionen arbetar efter gällande lagstiftning
och föreskrifter samt se till att erforderliga tillstånd finns om verksamheterna så kräver.
På varje institution ska det finnas miljörepresentanter som utses av prefekt/motsv. Dessa stödjer
prefekterna i miljöledningsarbetet till exempel genom att upprätta miljöplaner och miljömål etc.
Miljöledningsgruppen består av representanter från fakulteterna samt centrala funktioner,
miljösamordnaren samt studeranderepresentant. Gruppen utses av rektor och har i uppdrag att driva
det strategiska miljöledningsarbetet.

5.2 Betydelsen av miljöfrågor i verksamheten
Universitetsförvaltningens ambition är att den och alla enheterna ska sätta in miljöfrågorna i ett större
perspektiv, i det helhetsperspektiv som ska tas för hela förvaltningen. Universitetsförvaltningen
arbetar för närvarande med att systematiskt förbättra kvaliteten i verksamheten och visionen för 2010
är att de ska ”vara efterfrågade, uppskattade och en förebild för andra genom att arbeta professionellt
och effektivt, känna stolthet, lust och glädje samt ha en levande dialog med uppdragsgivarna.” I ett
sådant arbete ingår också att broar byggs mellan akademin och förvaltningen. Bild 1 nedan beskriver
hur all verksamhet ska hänga samman och hur miljöfrågor är en av flera grundpelare:
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Bild 1: Universitetsförvaltningens synsätt på verksamheten. Längst ned i huset finns värdegrunder och horisontella
styrdokument. Högst upp i huset finns visioner, verksamhetsidé, uppdrag och handlingsplaner. I mitten finns genomförandet,
de olika enheternas verksamhetsplaner.

Nedan redovisas några kommentarer/ungefärliga uttryck från institutioner, fakulteter och enheter som
framkommit angående betydelsen av miljöledningssystemet:
”Ledningen tycker att miljöperspektivet är viktigt och man får positiv feedback om man vill lägga till
ett miljöperspektiv i samverkansprojekt, i forskning, utbildning.”
”Man inkluderar ett miljötänkande i utbildning och i forskningen. /…/I övrigt tänker man inte så
mycket på det övergripande miljöarbetet på universitetet.”
”För enheten är inte miljöfrågorna direkt prioriterade.”
”Universitetets miljöarbete bygger på enskilda individers intresse och engagemang.”
”Miljöfrågorna är viktiga. Bland annat ska utbildningssätena enligt högskoleförordningen integrera
miljöaspekter, (även hållbar utveckling) i utbildningsprogrammen.”
”När det gäller upphandlingsprocessen har universitet själv i vissa fall möjlighet att påverka i vilken
utsträckning miljökrav ska ställas. I andra fall reglerar statliga ramavtal vad som kan köpas in. De
statliga ramavtalen skall innehålla miljökrav, där så myndigheten föreskrivit detta.”
”Miljöfrågorna är viktiga ur det perspektivet att de spelar roll för hälsan som står i fokus för
fakultetens verksamhet. För de anställda är kärnverksamheten i fokus och det finns en avsaknad av
resurser för att jobba mer konkret med miljöfrågorna. Det finns ett önskemål om att kunna mäta och
följa upp fakultetens eget miljöarbete på ett bättre sätt.”
”I institutionernas verksamhetsplaner ska både miljö- och arbetsmiljöaspekter integreras. På vår
fakultet har varje institution en egen miljöplan. Dessa sammanställs årligen av fakulteten och i
samband med detta finns möjlighet för fakulteten att föreslå övergripande miljöåtgärder för alla
fakultetens institutioner. Arbetet skulle dock kunna utvecklas och man upprättar en fakultetsgemensam
miljöhandlingsplan.”
”Miljöfrågorna både rör, och inte rör, fakultetens verksamhet. Å ena sidan har man traditionellt haft en
verksamhet med ganska låg miljöpåverkan, och man har under flera år haft stora besparingskrav vilket
bidragit till en positiv miljöpåverkan t ex i form av uteslutande av resor. Å andra sidan undervisar och

forskar fakulteten i ämnen som förklarar beteenden och agerande över tiden (etik, filosofi, historia),
d.v.s. man speglar samspelet mellan människor och miljön.”
”Miljöaspekten är viktig, och inkluderas t ex när det gäller kemikalier, avfall, resor och transporter. I
andra fall inkluderas miljöaspekter inte alls eller i föga omfattning, t ex när det gäller
forskningsutrustning, mikroskop, vågar, centrifuger osv.”
”Miljöfrågorna är viktiga. De implementeras framförallt i forskningen, dels beroende på att det kan
krävas av forskningsfinansiärer, dels att det finns ett genuint intresse från fakultetens forskare för
denna typ av frågor.”
”Miljöperspektivet snudd på självklart att implementera i kärnverksamheten. Utanför
kärnverksamheten, att implementera miljöhänsyn på sin arbetsplats är svårare och inte primärt.
Kommer pålagor eller kanske även möjligheter uppifrån är det klart att dessa genomförs.”

5.3 Att integrera miljöledningssystemet i verksamheten
Miljöfrågorna är en av flera horisontella frågeställningar som ska inkluderas i all universitetets
verksamhet. Därtill finns jämställdhet, likabehandling, arbetsmiljöfrågor etc. som också är viktiga. För
hela universitetet finns en miljöpolicy och denna miljöutredning, tillsammans med centrala krav och
en energieffektivitetsstudie, ska också ligga till grund för de kommande årens miljömål samt
handlingsplan.
Miljöarbete vid universitetsförvaltningen och enheterna
Enligt universitetsförvaltningen/ledningen ska miljösamordnaren och den övriga organisation som
finns kring miljöledningsarbetet säkerställa att miljöledningssystemet inkluderas i universitetets
miljöarbete. Miljösamordnarens roll att vara samordnare och kompetensförsörjare för miljöarbetet
samt att leda miljöarbetet emot ständiga förbättringar. I de fall då nya miljödirektiv kommer från
regering/departement så sprids den informationen via chefsinfo. Därefter är det miljösamordnarens roll
att bidra med kunskap, visa på metoder etc. så att direktiven kan implementeras och följas upp.
Universitetsförvaltningen har några miljömål som handlar om att minska energiförbrukningen, minska
pappersförbrukning, öka miljömedvetenheten bland personalen och att minska mängden avfall och öka
avfallsfraktionerna som går till återvinning. Man driver också ett pilotprojekt om
kontorsavfallssortering.
Vid uppföljning och revision årligen av handlingsplanen kontrolleras måluppfyllelsen för de
detaljerade målen.
Nedan redovisas några kommentarer/ungefärliga uttryck från enheterna som framkommit angående
att integrera miljöledningssystemet i verksamheten:
”Det finns intresse för miljöfrågan, men liksom för flera andra horisontella frågor finns en avsaknad av
struktur, riktlinjer, förutsättningar och resurser för hur frågorna ska implementeras i, och genomsyra,
hela universitetets verksamhet. Den svarande upplever att utan tydliga riktlinjer och en återkoppling
från ledningen består miljöarbetet till stor del av en ad hoc verksamhet.”
”Det finns strukturella hinder för att utföra ett effektivt miljöledningsarbete på universitetet. Till
exempel saknas befogenheter för miljösamordnaren att bedriva ett operativt miljöarbete som att vara
ute på fältet och föra dialog med institutioner och enheter (något som önskas).”
”Det finns en brist på resurser (personella och ekonomiska) vilket t ex leder till en brist i
uppföljningen av enhetens miljömål och miljöpåverkan samt även när det gäller upphandlingens
miljöeffekter.”

”Den bästa uppföljningen ges av andra, externa företag, när de t ex ifrågasätter varför en aktör väljer
att inte göra en viss miljöåtgärd.”
Miljöarbete vid fakulteterna
Miljöfrågor implementeras i universitetets olika verksamheter i olika grad. Fakulteternas roll är ofta att
vara samordnare av institutionernas miljöarbete och sammanställa institutionernas miljöplaner och
uppföljning av miljömål. Dekanerna är ansvariga för miljöarbetet inom sina respektive fakulteter.
En fakultet har i syfte att samordna institutionernas miljöarbete etc. anställt en miljösamordnare på 10
procent. Alla fakulteter har representanter i den centrala miljöledningsgruppen.
Nedan redovisas några kommentarer/ungefärliga uttryck från fakulteterna som framkommit angående
att integrera miljöledningssystemet i verksamheten:
”Universitetets miljöledningsarbete implementeras inte i fakultetens verksamhet. En bättre
kommunikation och ett mer offensivt arbete från ledningen/miljösamordnaren önskas så att det blir
tydligt inom vilka ramar fakulteterna och institutionerna bör bedriva sitt miljöarbete och vilka mål
man ska sträva mot. Miljöarbetet borde också brytas ner och diskuteras och processas på
institutionsnivå.”
”Det universitetsövergripandet miljöarbetet kommuniceras inte till fakulteten.”
”Miljöledningsarbetet implementerats till viss del i fakultetens verksamhet. Bland annat genom
institutionernas miljöplaner, vilka uppdateras årligen. Institutionernas miljöplaner (och
arbetsmiljöplaner) sammanställs av fakulteten som upprättar en egen miljöplan. Men då miljöplanen
innehåller mål som är svåra att följa upp tenderar denna (dessa) att bli ”hyllvärmare” istället för
operativa planer.
”Mer input efterlyses – t.ex. goda exempel från andra fakulteter, andra sjukhus/universitet om hur
universitet kan arbeta med miljöfrågor.”
”För att kunna implementera ett effektivt miljöarbete är det viktigt att de projekt och frågeställningar
som introduceras verkligen berör fakultetens personal. (t ex kan det vara mer relevant att utföra
miljöåtgärder inom laboratorieverksamheten än att göra energieffektiviseringsåtgärder). För ett
genomslag i dessa frågor behöver de anställda också få känna att de miljöåtgärder som görs har
betydelse.”
”Fakulteten är bra på miljö i utbildningssammanhang och bra på arbetsmiljö när det gäller det som hör
till arbetsplatsen”
”Det finns ett behov av ett yttre stöd, arbetsgrupper etc. för att tydliggöra det universitetsövergripande
miljöarbetet och hur detta kopplar till fakulteternas miljöarbete.
”Det finns miljöplaner för alla institutioner vilka uppdateras årligen i och med att verksamhetsplanerna
skrivs. Dock handlar miljöaspekterna i verksamhetsplanerna/miljöplanerna i första hand om krav på
hur papper ska kopieras och sorteras. Man skulle gärna se en utveckling av dessa miljöaspekter och de
upplever att diskussionen kring miljöfrågor på fakulteten är låg.
”Institutionernas miljöplaner sammanställs av fakulteten och ibland upprättas/genomförs vissa
fakultetsövergripande miljöåtgärder. Detta kan dock stå och falla med huruvida det finns eldsjälar som
vill driva miljöfrågeställningar/projekt.
”Fakulteterna har själva mandat att jobba med, och prioritera, dessa miljöaspekter i verksamheten. Det
är dock en resursfråga.
Miljöarbete på institutionerna

För institutionerna kopplas miljöfrågor ofta samman med arbetsmiljöfrågor då gemensamma
arbetsmiljö- och miljöplaner är vanliga. Av de 17 institutioner (varav en enhet) som besvarat
webbenkäten svarar 14 institutioner att de har en aktuell miljöplan medan 3 svarar att de inte har det.
13 av dem svarar också att de har aktuella miljömål som följs upp årligen.
Flertalet institutioner, 15 av 17, känner till universitetets miljöledningssystem. Av dem som svarat att
de känner till miljöledningssystemet tycker 13 institutioner att det har implementerats i den egna
verksamheten. 12 av dem upplever att de har tillräckliga kunskaper som behövs för att agera
miljövänligt medan 3 av institutionerna upplever att de inte har det. En institution tycker både ja och
nej. Vidare upplever 8 institutioner att de har tillräckliga resurser för att agera miljövänligt, 5 nej och
en ja och nej. Sex institutioner upplever att de har behov av kompetensutveckling inom området och
då främst allmän miljökunskap, vad man kan göra för miljöåtgärder på kontoret, vilka kostnader man
kan spara på miljövänliga val och ytterligare kompetensutveckling om kemikaliehantering.
Nedan redovisas några kommentarer/ungefärliga uttryck från institutionerna som framkommit
angående att integrera miljöledningssystemet i verksamheten:
”Arbetsmiljö och miljö blandas lätt ihop.”
”Det har varit problematiskt då man anordnar institutionsövergripande kompetensutveckling
/seminarium eftersom att det är svårt (omöjligt?) att förlägga mötestider som passar alla medarbete.”
”Institutioner försöker följa upp en del direkta aspekter men upplever att uppföljningen skulle kunna
samordnas bättre och därmed ge ett mer rättvisande resultat.”
”Ibland gör institutionerna egna miljöåtgärder.”
”Det kan vara svårt att göra miljöåtgärder, då till exempel incitament saknas (ffa energiåtgärder). Man
efterlyser också morötter och att man t ex lyfter fram vilka enheter/institutioner som t ex lyckats bäst
med att minska energiförbrukningen.”
”Prefekten har det övergripande ansvaret för institutionens miljöarbete. Då vissa institutioner är stora
blir det dock ett för stort/långt avstånd mellan institutionens mål och de praktiska åtgärder som
genomförs ute på avdelningar/enheter.”

Miljösamordnarens roll
Miljösamordnaren primära uppgift är, som nämnts ovan, att samordna det centrala miljöarbetet samt
att vara ledningens stöd i miljöarbetet. Miljösamordnaren har också möjlighet att bidra med
information och riktlinjer samt utbildningsinsatser vid institutioners miljöarbete i som följer av
miljöledningsarbetet.
Nedan redovisas några kommentarer/ungefärliga uttryck som framkommit angående
miljösamordnarens roll:
”För att använda miljösamordnarens tid optimalt måste det finnas ett intresse kring dessa frågor från
ledningen. Annars blir denna typ av funktioner en ”fixare” istället som rycker in där det behövs, d.v.s.
ad hoc-verksamhet.”
”Miljösamordnarens uppgift bör vara en samordnare som har koll på lagar och regler och ser till att
universitetet som helhet gör ett gott miljöarbete (och inte hängs ut i media).”
”Miljöarbetet borde kunna jämföras med arbetsmiljöarbetet, som är kopplat till POU-enheten, en enhet
med större ”muskler” än lokalförsörjningsenheten.”

”Miljösamordnaren bör vara den generella experten i miljöfrågor. Miljösamordnaren bör ha mandat att
fatta beslut som rör i sådant miljöledningsarbetet.”
Miljösamordnaren om sin egen roll
Miljösamordnaren upplever ensamhet i sitt arbete och saknar kollegor på nära håll att bolla idéer med,
och få feedback av. Miljösamordnaren har varken befogenhet (eller tid) att besöka alla institutioner
och enheter för att driva universitetets miljöarbete.
P.g.a. resursbrist har universitetet svårt att hänga med i de krav som den förändrade omvärlden ställer.
Här menar den svarande att det viktigt att UmU hänger med för att kunna positionera sig och därmed
attrahera studenter. T.ex. har högskolelagen med krav på hållbar utveckling tillkommit sedan förra
miljöutredningen 1998. Även klimatfrågan som står högst på många regeringars dagordning idag
fanns inte alls med på agendan då. Miljösamordnaren efterlyser också stöd för att kommunicera/föra ut
hur institutioner/enheter kan jobba operativt/aktivt med miljöfrågorna.
När det gäller ekonomiska resurser finns en brist då det saknas en bestämd budget för
miljösamordnaren. Miljösamordnaren har dock i vissa fall haft möjlighet att köpa in konsulttjänster
vilket hon ansett värdefullt eftersom dessa både är kostnads- och tidseffektiva och även har lett till att
miljösamordnaren erhållit annat stöd, i form av omvärldsanalys etc.
Miljöledningsgruppen ska vara rådgivande till miljösamordnaren. För att effektivisera
miljöledningsarbetet anser miljösamordnaren att miljöledningsgruppen borde ombildas till en operativ
arbetsgrupp alternativt till en miljögrupp med mandat att fatta beslut om att genomföra
universitetsövergripande miljöåtgärder.

6. Annan styrning för miljö och hållbar utveckling
Verksamhetsplaner och budgetar m.m.
Institutionernas och enheternas verksamhetsplaner inkl budgetar är de dokument som främst styr
universitetets dagliga verksamhet. På de flesta institutioner och enheter finns miljöplaner. För att dessa
frågor/aspekter ska kunna implementeras effektivt i den dagliga verksamheten är det viktigt att de
integreras i verksamhetsplanerna hellre än att vara enskilda dokument. Annan styrning för hållbar
utveckling på institutions- och enhetsnivå är jämställdhetsplaner, arbetsmiljöplaner,
likabehandlingsplaner etc. Även dessa aspekter är viktiga att inkludera i respektive verksamhetsplan så
att de beaktas i den dagliga verksamheten.
Det finns också en övergripande verksamhetsplan för universitetet, ett utvecklingsprogram, en
handlingsplan med konkreta åtgärder samt utbildnings- och forskningsstrategier. I den senare nämns
både miljö och hållbar utveckling som viktiga och strategiska områden att bedriva forskning och
utbildning i.
Därtill finns planer för utveckling inom olika områden, utöver miljö, till exempel arbetsmiljö, ett
inkluderande universitet, likabehandling, genderperspektivet, jämställdhet etc. Mer information om
dessa finns på universitetets webbplats.
Handlingsplan för hållbar utveckling
För universitetets hela verksamhet finns en handlingsplan för hållbar utveckling40 från 2007. Syftet
med planen är att ”utveckla vision, mål, strategi och struktur för Umeå universitets arbete med hållbar
utveckling”. Visionen för arbetet är kortfattat att universitetet ska vara nationellt ledande och
internationellt aktivt inom området hållbar utveckling och att hållbar utveckling ska bli en naturlig del
av all verksamhet. Handlingsplanen innehåller mål för inom områdena utbildning, samverkan,
forskning och internt arbete.
Exempel på föreslagna mål för 2008-2010 är att hållbarhetsperspektivet finns med i alla program, att
mötesplatser inom forskning och forskarutbildning ska utvecklas samt att universitetet ska ha ett
system för att sprida information om forskningsprojekt inom området hållbar utveckling. Andra mål
är att utveckla och stärka initiativ rörande hållbar utveckling i relation till det omgivande samhället
och att samordna aktiviteter inom hållbarhetsområdet, exempelvis miljö och arbetsmiljö. Se
handlingsplanen för fler mål etc.
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7. Dokumentation av nödlägen
Vid intervju med arbetsmiljö- och säkerhetssamordnaren svarar denna att det förs statistik över
olyckor som rapporteras. Det finns dock en avsaknad av rapporteringsrutiner för att samla in statistik
för mindre incidenter.

7.1 Krisledningssystem
Vid Umeå universitet finns det ett Krisledningssystem41. I det står att universitetet ska ha en god
krisberedskap där det är välkänt inom verksamheten vilka rutiner som gäller vid olika typer av kris,
t.ex. händelse som medför miljöfarlig påverkan. Krisledningssystemet är indelat i tre delar, Sektion A
som beskriver själva systemet, Sektion B som är den operativa delen och innehåller beslutsstöd,
åtgärder etc. samt Sektion C som utgör informationsstöd till enheter och institutioner.
Universitetet har en delegationsordnings för krishantering och arbetar bland annat löpande för att
minimera/eliminera risken för någon form av kris och för att begränsa de effekter som kan följa av en
skada. Personalen ska informeras kontinuerligt om krishanteringsarbetet, larmfunktioner etc.
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8. Analys
Miljö, och hållbar utveckling benämns som viktiga och strategiska områden i flera av universitetets
styrdokument. Miljöfrågor hänger till viss del samman med kvalitetsfrågor och arbetsmiljöfrågor.
Miljöfrågorna är en av flera horisontella frågeställningar som beaktas av alla institutioner och enheter.
Att kontinuerligt odla en organisationskultur där miljö- och hållbarhetsaspekter framhålls är viktigt för
att dessa frågor ska få genomslag. Beroende på om miljöarbetet ska inkluderas i kärnverksamheten
eller ses som en stödverksamhet kan olika medel och metoder användas.
Genom att integrera miljöarbetet i kärnverksamheten, det vill säga ”leva som man lär”, kan
organisationskulturen kring frågorna stärkas. Det finns även möjligheter att stimulera utvecklandet av
nya forsknings- och utbildningsmiljöer inom området, se exempelvis hur arbetet på Göteborgs
Universitet och Chalmers Tekniska högskola har utvecklats inom den organisationsgemensamma
stödorganisationen GMV.
Följande modell ger en beskrivning över hur miljöarbetet stegvis kan utvecklas i ett företag42:
1. Den reaktiva fasen. En organisation utvecklar ofta sitt miljöarbete successivt genom att först
genomgå en reaktiv fas där miljöarbetet är separerat från övrig verksamhet och fokus ligger på
att uppfylla lagkrav och kundkrav. Fokus ligger på direkta miljöaspekter.
2. Den aktiva fasen. Nästa fas är ett aktivt miljöarbete där miljöarbetet är etablerat men
fortfarande separerat från övriga verksamheter. Här börjar man även beakta indirekta
miljöaspekter .
3. Den proaktiva fasen. Vid en fortsatt utveckling av miljöarbetet så integreras det med övrig
verksamhet och ett hållbarhetstänkande där miljömässiga, ekonomiska och sociala
dimensioner vävs samman. I denna fas ses hållbarhetsarbetet ur ett lönsamhetsperspektiv och
man beaktar hela leverantörskedjan och indirekta aspekter. Man flyttar även fokus från själva
produktionen till den produkt man producerar.
Om modellen appliceras på Umeå Universitet kan produkterna ses som kunskapsproduktion via
forskning, avknoppning av företag samt framförallt utbildning av studenter. Kunderna kan ses som
presumtiva studenter, företag och det omgivande samhället.
Utifrån de intervjuer som gjorts och de enkätsvar som inkommit finns det en utbredd vilja att göra
mera inom miljöområdet. Genom att fokusera på de som vill gå före kan man med relativt små medel
utveckla ett proaktivt förhållningsätt inom organisationen.
Flera av de intervjuade upplever dock att det blir ett problem då många horisontella frågeställningar
ska inkluderas i verksamheten. Det är därför av största vikt att miljöledningsarbetet är designat så att
det inte genererar onödig arbetsbelastning för organisationen. Med andra ord bör miljöledningsarbetet
inriktas på att integrera effektiva rutiner för miljöarbetet i de redan befintliga strukturerna. Ett sätt att
göra detta är att koppla samman miljöfrågor med kvalitets- och arbetsmiljöfrågor i ett gemensamt
ledningssystem, där alla tre frågeställningarna beaktas vid samma tillfälle.
Miljösamordnaren saknar kollegor i miljöledningsarbetet. För att miljösamordnaren på ett effektivt
och systematiskt sätt ska kunna bedriva ett miljöledningsarbete som leder till ständiga förbättringar
behövs ett tydligt stöd från ledningen och nära tillgänglighet till en arbetsgrupp/referenspersoner som
kan fungera som ”bollplank” och medverka i det operativa genomförandet av åtgärder.
Då miljöfrågor hänger samman med arbetsmiljö- och kvalitetsfrågor är det lämpligt att
miljösamordnaren organisatoriskt (och fysiskt) placeras nära dem som samordnar dessa frågor. Genom
att dessutom omforma den existerande miljöledningsgruppen till en mer operativ arbetsgrupp med
mandat att fatta beslut i frågor kopplade till miljöledningssystemet skulle miljösamordnaren kunna
använda tillgängliga resurser på ett mer effektivt sätt.
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Kärnverksamhet
För att miljöfrågor ska implementeras i universitetets kärnverksamhet kan ”miljöaspekter” dels
inkluderas som ett förhållningssätt i all forskning och utbildning, dels som enskilda projekt eller
utbildningar. Det finns redan idag en god kunskap om miljöfrågor hos många medarbetare men den
kan behöva synliggöras och uppmuntras för att komma till användning i det dagliga arbetet. Särskilt
god kunskap finns hur miljöaspekter kan inkluderas i forskning och utbildning, vilket i stor
utsträckning även görs idag.
Det saknas idag dock ett forum för erfarenhetsutbyte för dessa frågor mellan institutioner på olika
fakulteter.
En viktig och tänkvärd aspekt att lyfta, som framkom i miljöutredningen, är att även om man bedriver
miljöforskning så är det inte säkert att metoderna i sig som används i forskningen är miljövänliga.
Stödverksamhet
Stödverksamheten angår alla universitetets medarbetare. Inom universitetet finns både kunskap och
drivkrafter för hur miljöaspekter kan inkluderas vid resor, energiförbrukning, kemikalieanvändning
etc. För att bedriva ett systematiskt miljöarbete är det dock viktigt att det finns enhetliga rutiner och
uppföljningssystem för detta och vid introduktion av nya sådana kan pilotprojekt genomföras för att
senare skalas upp till full skala.
Det finns ett generellt behov av tillgång till en grundläggande miljöutbildning. Det finns dessutom ett
behov av anpassad utbildning av olika nyckelpersoner exempelvis när det gäller att inkludera mer
långtgående miljöaspekter vid upphandling och inköp.
För att uppfylla miljödepartementets återrapporteringskrav för resor, energi och upphandling behöver
rutiner för insamling av data, och de existerande uppföljningssystemen, förändras/utvecklas. När det
gäller uppföljning av energianvändning finns i princip tillräckliga rutiner, dock behövs nya grepp om
universitet systematiskt vill arbeta för att minska sin energiförbrukning. Detsamma gäller både om mer
miljövänliga resor ska göras samt om man ska kunna följa upp resorna på det sätt
återrapporteringskraven anger.
När det gäller uppföljning av upphandling behöver uppföljningssystemet revideras något. Om nya,
mer långtgående, miljökrav ska ställas vid upphandling behövs både kompetensutveckling och
förändrade processer.
Risker och möjligheter kopplat till miljö och hållbar utveckling
De vinster och minskade risker som ett proaktivt miljöarbete kan generera för en organisation kan
sammanfattas i följande punkter:








Direkta besparingar genom ett effektivt användande av resurser exempelvis energibesparingar
genom ett kontinuerligt arbete med energieffektivisering. Ett nytt examensarbete vid
universitetet uppskattar preliminärt att det finns en besparingspotential på 18-22 procent av
verksamhetselen, vilket uppskattas motsvara omkring två miljoner kronor per år.
Minskade driftskostnader genom att lägga stor vikt på energiförbrukning vid uppförande av
nya fastigheter.
Minskad risk att studenter intresserade av miljö/hållbarhetsfrågor väljer en annan studieort när
likvärdiga utbildningar finns på andra orter
Positivt varumärkesbyggande då dessa frågor förmodligen kommer att var väldigt högt uppe
på agendan under en överskådlig framtid.
Minskade risker för negativ publicitet som kan uppstå om det sker negativ miljöpåverkan
kopplad till någon verksamhet koppla till universitetet.
Den gemensamma organisationskulturen kan utvecklas då miljö och hållbarhetsfrågan är
något som kan engagera alla medarbetare oavsett arbetsuppgift och position.





En avsaknad av systematiskt miljö-, kvalitet- och hållbarhetsarbete samt en avsaknad av både
formella och informella nätverk mellan dem som intresserar sig för, och arbetar med och
implementerar miljö och hållbar utveckling får konsekvensen att universitetets miljö- och
hållbarhetsarbete blir ineffektivt.
Högskoleverket skulle vid en utvärdering kunna lyfta Umeå universitets systematiska miljöoch kvalitetsarbete.

9. Goda exempel
Goda exempel kan användas som en form av mjuka styrmedel för att påverka utvecklingen i en viss
riktning genom att underlätta spridning av förmedla erfarenheter från lyckade projekt. Goda exempel
kan handla både om tekniska miljöförbättringar och om organisatoriska förändringar. Goda exempel
kanske inte kan kopieras rakt av men de kan med fördel användas som inspirationskälla för att
utveckla universitetets miljöarbete.
I tabellen nedan presenteras de goda exempel som universitetets egna medarbetare lyft fram i samband
med de intervjuer som genomförts av ledning/universitetsförvaltningen, enheter, miljösamordnaren
och fakulteterna samt vad som framkommit i webbenkäten till institutionerna.
Vem
Fysiologisk
botanik
Pedagogik
Ekologi, Miljö och
Geovetenskap
Lokalförsörjningsenheten
Ekologi, Miljö och
Geovetenskap
Miljösamordnaren/ke
miska inst. m fl.

Gott exempel
Miljöfrågan är praktiskt taget en stående fråga i våra agendor.
När vi utvecklade vår sopsortering (från noll till bättre) fick vi bra respons av
medarbetarna.
Källsorteringen i fikarummet fungerar bra (c:a 160 anst)
Källsorteringskärl på rummen som är bra både för miljö och arbetsmiljö.
En uppmaning till alla att hyra miljöbilar i samband med resor för exempelvis fältarbete
och undervisning på annan ort
Chemkeeper – ett kemikalieregistreringssystem som tagits fram för att det finns ett lagkrav
för detta. Systemet är framtaget genom att lyssna på brukarnas behov samt utgå från de
lagkrav som ställs. Miljösamordnaren har haft en samordnande roll i den processen men
överlåtit själva genomförandet och implementeringen till fakulteten (dvs. brukarna).

Miljösamordnaren/Mi
krobiologi m fl.
Tek Nat Fak

GMM-samordnaren som införs 2009.

Upphandlingsenheten
Hum Fak
Sam Fak

Infört KRAV och rättvisemärkt kaffe i alla universitetets caféer och restauranger.

Sam Fak

Med Fak

Fakulteten har anställt en samordnare på 10 procent för miljöarbetet + 10 procent för
arbetsmiljöarbetet.

Anordnat seminarium om miljö och etik för de anställda. (dock dålig uppslutning).
Man är bra på att delta i tvärsektoriella samverkansprojekt mellan många olika aktörer och
olika discipliner, t ex deltar man i Future Forest.
Man samverkar mer idag med omgivningen än tidigare. Både offentliga aktörer, näringsliv
och media verkar vara mer intresserade idag än tidigare av att ta del av universitetets
forskning och den kritiska granskningen som man faktiskt står för.
Med Fak har nyligen (2008) initierat en liten flexibel arbetsgrupp för
arbetsmiljö/miljöfrågor och bland annat diskuterat att inrätta en fakultetssamordnare, på
liknande sätt som Tek Nat Fak har gjort.

10. Åtgärdsförslag
I detta kapitel presenteras en sammanställning av åtgärdsförslag när det gäller de parametrar som ska
följas upp av statliga myndigheter inom ramen för deras miljöledningsarbete.

10.1 Sammanställning av åtgärdsförslag – uppföljning enligt
återrapporteringskraven m.m.
Sammanställning av åtgärdsförslag i kapitel 10.1 för miljöaspekter som ska följas upp enligt
regeringsbeslut43. Se även kapitel 3. Förslagen härstammar från konsulten som gjort denna
miljöutredning samt även till viss del miljösamordnaren och annan personal som vidtalats när det
gäller direkta miljöaspekter.
Mål
TRANSPORTER

Åtgärdsförslag

Flygresor under 50 mil

1.

Utsläpp av koldioxid totalt och per
årsarbetskraft

2.
3.

Egen bil

4.

Tjänstebil

5.

Hyrbil

6.

Leasing bilar

7.

Taxi

8.

Tågresor

9.

Bussresor; långfärdsbuss, ej lokala bussresor 10.
11.
Maskiner och övriga fordon som används i
myndighetsverksamheten
Andel bilar som köps in eller leasas av
myndigheten och som följer definitionen
miljöbil
Andel drivmedel som är förnybart av den
totala drivmedelsförbrukningen för de
inköpta och/eller leasade miljöbilarna
Koldioxidutsläpp för flygresor över 50 mil,
totalt och per årsarbetskraft
43

12.
13.

Samla in totala delsträckor för flygresor från alla
resebyråer. Räkna själv.
Ställ krav på att ovanståendestatistik ska levereras
framöver när nya ramavtal tecknas
Ställ krav på att resebyråerna skall leverera statistik i
koldioxidekvivalenter.
Ange även om möjligt drivmedelsförbrukning/körd
sträcka samt typ av bränsle på reseräkningarna.
Kontera dessa särskilt när de tankas hos de tankställen
som UmU har avtal med. Samla statistik för förbrukat
drivmedel.
Ställ krav på hyrbilsfirmor att leverera den statistik som
önskas. Ett alternativ är volym förbrukat drivmedel och
typ av bränsle. Då kan samma utsläppsfaktor användas
för samtliga bilar.
Kontera dessa särskilt när de tankas hos de tankställen
som UmU har avtal med. Samla statistik för förbrukat
drivmedel.
Ansluta sig till gemensamt uppföljningssystem för
taxiresor alternativt ställ krav på att de taxibolag som
anlitas lämnar miljöstatistik.
Ställ krav på resebyråerna att leverera miljöstatistik för
tågresor och samla även in statistik över tågresornas
längd. Observera att vissa resor kan göras med
diesellok, sådana resor bör specificeras.
Samla in statistik över bussträckornas längd via
reseräkningssystemet.
Ställ krav på företag som hyr ut bussar att de även
lämnar miljöstatistik.
Ställ krav på inrapportering av förbrukning av drivmedel
till central samordnare.
Ställ krav på att alla bilar som köps in/leasas är
miljöbilar.

14. Sammanställ statistik centralt för UmU:s bilar från
drivmedelsleverantörerna.
15. Samla in alla delsträckorna från flyg från resebyråerna
alternativt begär resestatistik
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16. Ställ krav på att statistik över en resas samtliga
delsträckor kan specificeras på längd, färdmedel och
drivmedel då nya ramavtal skrivs.

ENERGI
Kontors-/verksamhetselektricitet
Årlig energiförbrukning i kWh totalt, per
2
årsarbetskraft och per m

Värme, kyla, ventilation
(Är värmeförbrukningen
normalårskorrigerad?)
Totalt
Andel förnybar energi av den totala
energiförbrukningen i kWh

17. Räkna om förbrukningen så att statistik även levereras
direkt per anställd.
18. Redovisa och låt kunden betala elförbrukningen på
institutionsnivå där det är möjligt för att skapa
incitament för egna energibesparingar.
19. Utveckla samverkan med Akademiska Hus för att
minska energiförbrukning på hela Campus.
20. Räkna om förbrukningen även per anställd.

21. Räkna även förbrukningen per anställd.
22. Be Akademiska Hus redovisa detta.
23. Ställ krav på Akademiska Hus att köpa in miljömärkt el.

UPPHANDLING
Miljökrav i upphandlingen – andel
registrerade anskaffningar med miljökrav av
det totala antalet registrerade
anskaffningar.
Miljökrav i upphandlingen – Totalt
ekonomiskt värde av registrerade
anskaffningar med miljökrav av det totala
värdet av registrerade anskaffningar per år.

24. Följ upp detta.
25. Ställ egna miljökrav vid upphandlingar.
26. Ställ krav på LCC-beräkningar då nya elektriska/
energikrävande produkter och byggnader köps
in/förhyrs.
27. Följ upp detta.

PAPPER OCH AVFALL
Pappersanvändning och avfall – årlig
pappersanvändning i ark per årsarbetskraft

28. Inkludera inköpt papper till Print och Media i
statistiken.

Pappersanvändning och avfall – andel avfall
till materialåtervinning (i liter, kärl, kg)

29. Dokumentera rutinerna för att beräkna avfallsstatistik.
30. Be Akademiska Hus eller Ragnsells sammanställa all
avfallsstatistik.
31. Inkludera även FA, deponi och blandskrot i avfallsstatistiken.
32. Inkludera även FA, deponi och blandskrot i avfallsstatistiken.

Pappersanvändning och avfall – årlig mängd
avfall i kg/liter/kärl och per årsarbetskraft.
GIFTFRI MILJÖ
Beskriva åtgärder som vidtas för att minska
kemikalianvändningen varje år.

33. Inkludera metoder för att ”dela” kemikalierna mellan
enheter/köpa små mängder från kemiförrådets
kemikalier.
34. Samla in och dokumentera åtgärder som vidtas centralt.
Beskriv åtgärder som vidtagits för att fasa ut 35. Inkludera/spara statistik över kemikalier som fasas ut i
farliga kemikalier på lärosätet.
Chemkeeper.
36. Inkludera en utfasningslista i Chemkeeper.
37. Inkludera även icke-farliga kemikalier i Chemkeeper.
38. Installera en universitetsövergripande samordnare med
praktiska kemikaliekunskaper.
GMM
39. Installera en universitetsövergripande samordningsoch expertfunktion för GMM.
40. Installera gemensamt inköpssystem för GMM.
41. Upprätta ett register/en förteckning över all GMM på
UmU.

10.2 Åtgärdsförslag för miljöarbetet
I kapitel 10.2 presenteras åtgärdsförslag för universitetets fortsatta miljöarbete. Dessa förslag
härstammar från universitetets egna medarbetare, från de intervjuer som genomförts samt de förslag
som kommit in via webbenkäten till institutionerna.
Område
Generellt

Åtgärdsförslag
Skapa en tydligare kultur och struktur kring miljöfrågorna. Det är viktigt att skapa
ledningsstrukturer så att denna typ av frågeställningar prioriteras.
Bättre återkoppling/feedback från ledningen om möjligt när det gäller miljöfrågor
Förslagsvis kunde en ”miljöperson”/miljösamordnare vara med oftare på redan
befintliga möten, t.ex. på prefektmöten.
Ökat erfarenhetsutbyte kring goda miljöexempel. Nyttja t.ex. nya IT-medel i större
utsträckning.
I samband med generationsväxlingar bör universitetet fokusera på möjligheterna och
t.ex. försöka skapa en organisationskultur som implementerar miljöaspekter (och andra
horisontella aspekter med).
Att miljöarbetet sköts centralt. Det kan vara svårt för små institutioner att avsätta
resurser för detta.
En annorlunda organisation för miljöarbetet.
En omorganisering av universitetets miljö, arbetsmiljö och säkerhetsarbete så att
möjligheter ges till direkt avrapportering till universitetsledningen.
En tydlighet och en organisatoriskt förändrad tillhörighet för miljöfrågorna.
En organisation för miljöarbetet som liknar den som finns för arbetsmiljöarbetet.
Där finns ett lagkrav i botten och alla institutioner har arbetsmiljöombud, det är
dock prefekterna som är ansvariga för sina respektive verksamheter. En gång per
år genomgås skyddsronder där olika arbetsmiljöaspekter belyses. Därefter
upprättas arbetsmiljöhandlingsplaner för varje institution. Planerna sammanställs
fakultetsvis och i den s.k. arbetsmiljökommittén beslutas det om
universitetsövergripande åtgärder. Arbetsmiljökommittén sammanträder 4 ggr/år
och har mandat att fatta beslut om åtgärder som ska genomföras.
Arbetsmiljökommittén består av enhetschefer, dekaner m fl.
Tydligare riktlinjer och en tydligare struktur för universitets miljöarbete. Jfr hur
genusperspektivet har implementerats.
En organisation som implementera alla typer av horisontella frågor i
verksamheten.
Ökade resurser till miljöarbetet – både personella och ekonomiska.
Ett forum för både miljösamordnare och arbetsmiljösamordnare att få feedback av, att
diskutera idéer med och i vilket man kan lyfta/prioritera miljö/arbetsfrågor.
En operativ universitetsövergripande miljögrupp, t.ex. med deltidsavlönade samordnare
på fakulteter och enheter.
Ett fungerande nätverk av miljörepresentanter som har mandat att genomföra
miljöprojekt på institutionsnivå.
Jobba med fler miljöprojekt för att skapa fokus kring miljöåtgärder som bör genomföras.
Jfr det källsorteringsprojekt som gjorts i samverkan med Universitetsservice m.fl. där
man tillgodosett flera brukares behov samt att det även leder till att både miljömål och
arbetsmiljömål kan förbättras.
Bedriv ett mer offensivt och operativt miljöledningsarbete från ledningens
(miljösamordnarens) sida. Samordnaren bör besöka samtliga institutioner och utbilda,
belysa och diskutera både universitetets och institutionernas eget miljöarbete. Det är
viktigt att få igång en dialog kring dessa frågor.
Belys, och kraftsamla i, miljöarbetet genom att utgå från Copernicusprinciperna, se
bilaga 5.
Att ledningen belyser och förhåller sig till den målkonflikt som uppstår mellan önskemål

Forskning och
utbildning

Energi
Resor

Avfall
Upphandling

Information
m.m.

Kompetensutv
eckling

Samverkan
med samhället

om ökad internationalisering och minskat resande.
Gör det möjligt att dela doktorander mellan institutioner så att doktoranderna får en
mer tvärvetenskaplig utbildning. Det skulle gynna t ex miljöfrågorna. Jfr CMF:s roll.
Klargör administration mellan antagningsenheten och examensenheten så att studenter
kan få examensbevis för doktorandstudier i ett ämne även om de läst ett annat ämne i
sin grundutbildning. Detta är ej möjligt idag. Se över regelverket för
examensbeskrivningar.
Mätning av energiförbrukning
Öka och utveckla samverkan med Akademiska Hus kring energieffektivisering.
Höjda parkeringsavgifter
Tävlan mellan institutionerna om vilka som är bäst på att cykla till jobbet (jämför
längdskidåkningstävlingen, golf etc.) och något symboliskt pris
Ökad tillgång till videokonferenssystem samt support för detta. Det skulle kunna spara
en och annan flygresa vilket troligtvis har ganska stor marginaleffekt på
vårmiljöpåverkan.
Utsläppsintensiteten i offentlig tjänsteproduktion är mycket låg. Flyget står t.ex. för ca 2
% av landets totala CO2-utsläpp. Vill man göra något ytterligare handlar det troligen om
personalens transporter till och från arbetet: kampanj för cykel och friskvård eller
översyn tillsammans med kommunen om kollektivtrafiklösningar.
Undersök möjligheterna för arbetsgivaren att subventionera resor med kollektivtrafik till
och från jobbet (jfr arbetsgivarens möjlighet att subventionera friskvårdskort). Kan man
föra en dialog med de operatörer av kollektivtrafik som finns och ordna bra direktlinjer
mellan bostadsområden och universitetet på morgon och eftermiddag vore det ännu
bättre.
Ett logistikprojekt bör genomföras i syfte att minska varutransporter på inom
universitetsområdet.
Bättre källsortering.
Miljömål bör vara ledande vid upphandling och inköpsfunktioner bör ha möjlighet att ta
del av någon sorts "miljömärkning" när man väljer varor och tjänster.
Önskemål om att enheter/ institutioner/förvaltningen hade mer kunskap om att det är
möjligt att ställa krav för att upphandla mer lokala aktörer och därmed även minska
transporterna.
Frekventare informationsinsatser.
Det är viktigt att öka medvetenheten om vilka insatser UmU kan göra för att få fram
riktlinjer för global hållbar utveckling.
Fler aktiviteter som initieras av miljösamordnaren.
Fler kampanjer på Campus i syfte att väcka/förädla studenternas intresse kring
miljöfrågor. (också att man kan nyttja studenternas kompetens i sådana kampanjer)
Mer och utökad kompetensutbildning. Mer resurser för detta. T.ex. miljöfortbildning ca
2 ggr per år.
En förstärkt expertkompetens kring vissa frågor.
Ett stöd för hur man kan belysa och ta hänsyn till miljöperspektivet i fakultetens olika
verksamheter.
Mer kunskap till enheter/ institutioner/förvaltningen så att det är möjligt att ställa krav
för att upphandla av mer lokala aktörer och därmed även minska transporterna.
Forskarna kan bidra mera till att vidga perspektiven i samhällsdebatten, den blir lite skev
ibland idag och man missar att sätta in saker i större sammanhang. Här kan forskarna ha
en viktig och kritisk roll.

Bilagor
Bilaga 1 Frivilliga uppföljningsområden
Övriga frivilliga uppföljningsparametrar enligt NV-rapport 5816 som inte ingår i denna
miljöutredning:
Miljökrav i upphandlingen - Andel anskaffningar med miljökrav av det totala antalet anskaffningar uppdelat på
tjänster respektive produkter.
Miljökrav i upphandlingen - Andel anskaffningar med miljökrav av det totala antalet anskaffningar uppdelat på
upphandlingar respektive avrop/inköp mot ramavtal.
Miljökrav i upphandlingen - Andel tjänsteleverantörer med miljöledningssystem av totala andelen
tjänsteleverantörer per år.
Miljökrav i upphandlingen - Andel anskaffningar med miljökrav där uppföljning av miljökraven genomförts.
Miljökrav i upphandlingen – Totalt ekonomiskt värde av nyinköpta datorer och elektronikutrustning med
miljökrav vid anskaffningar av det totala ekonomiska värdet av nyinköpta datorer och elektronikutrustningar.
Pappersanvändning och avfall – pappersanvändning per årsarbetskraft och dag (i ark)
Pappersanvändning och avfall - pappersförbrukning till följd av externt tryck.

Bilaga 2 Miljöpolicy

Bilaga 3 Resepolicy
UMEÅ UNIVERSITET
Stefan Larsson
Områdesansvarig
Löneadministrativa enheten
071206
Dnr 102-4636-07
Resepolicy
Umeå universitet har fastställt en ny resepolicy . Policyn riktar sig till ansvariga chefer, den enskilde resenären
och resebyråer som är upphandlade. Tjänsteresor ingår som en betydelsefull del i universitetets verksamhet och
är ett viktigt medel för att utveckla och upprätthålla såväl nationella som internationella kontakter. Resorna ska
planeras och genomföras på ett så säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vid planering av
resa ska följande punkter uppmärksammas.
Miljö och Säkerhet
Vid resa med flyg, tåg eller båt bör det i möjligaste mån undvikas att låta en hel enhet, styrelse eller styrgrupp
etc. färdas med samma avgång. Vid in- och utrikes tjänsteresa som utförs på uppdrag och bekostas av
arbetsgivaren gäller Kammarkollegiets tjänstereseförsäkring.
Miljöhänsyn ska alltid beaktas vid val av färdmedel. Allmänna kommunikationsmedel är
oftast bästa alternativen ur både säkerhets- och miljöaspekt. Anställda bör åka tåg där så är
lämpligt. När resa med taxi är motiverat ska miljötaxi väljas om det är möjligt. Om egen bil
används är det viktigt att beakta säkerhets- och miljökrav.
Kostnad
Universitetets ramavtal ska utnyttjas. Resa bör om möjligt bokas i god tid för att öka möjligheten
att få ett lägre pris vid beställning av färdbiljett, hotell och marktransporter. För den
Som reser ofta bör rabattformer som årskort och liknande övervägas. Eventuell bonus, fribiljetter
etc. som tjänas in vid tjänsteresor är universitetets egendom och får inte användas privat.
I planeringen ska alltid andra alternativ än resa övervägas som t.ex. telefonsammanträde, telebildkonferens
m.m.
Statens upphandling av resekonton ska användas för att få en god överblick över resande och
kostnader. Universitetet har avtal om betalkort med personligt betalningsansvar. Dessa ska i
första hand användas vid utlägg för universitetets räkning, exempelvis samband med tjänsteresa.
Gällande lagar och bestämmelser
Vid såväl in- som utrikes tjänsteresa ska ansvarig chef såväl som resenären själv se till att
gällande bestämmelser följs:
• allmänt löne- och förmånsavtal (ALFA) samt lokalt kollektivavtal gällande vid inrikes
tjänsteresa och förrättning
• avtal om ersättning m.m. vid tjänsteresa och förrättning utomlands
• skattelagstiftningen
• bestämmelser avseende tjänstereseförsäkring.
Information om bestämmelserna finns i Resehandboken;
http://www.umu.se/loneadm/umu_internt/resehandbok/index.html

Bilaga 4 Delegationsordning yttre och inre miljö UmU

Bilaga 5 Copernicusprinciperna
Tio principer för miljöarbetet vid universitet
(Översättning från CRE-Copernicus "Implementing sustainable development at University level, A Manual of
Good Practice")
1. INSTITUTIONELL UPPGIFT = GÄLLER ALLA
Universitetet skall visa ett verkligt engagemang i principer och praktiskt handlande vad avser miljöskydd och
hållbar utveckling inom universitetsvärlden.
2. MILJÖETIK = ETIK
Universitetet skall lägga grunden för en uthållig konsumtion och en miljövänlig livsstil hos forskare/lärare, TApersonal och studenter. Vidare skall universitetet arrangera fortbildning för forskare/lärare för att utveckla ett
miljömedvetande samt vidarebefordra detta inom utbildningen.
3. UTBILDNING AV UNIVERSITETSANSTÄLLDA = KUNSKAP
Universitetet skall arrangera kurser och vidareutbildning samt ge information och stöd till sina anställda vad
avser miljöfrågor, så att de kan genomföra sitt arbete på ett miljöriktigt sätt.
4. PROGRAM INOM MILJÖUTBILDNING = KUNSKAP
Universitetet skall inkludera miljöperspektiven i allt arbete och organisera program inom miljöutbildning
omfattande såväl forskare/lärare som studenter. Alla bör få del av den globala utmaningen vad avser miljö och
utveckling oavsett sitt huvudsakliga vetenskapsområde.
5. TRANSDISCIPLINÄR VETENSKAP = SAMVERKAN
Universitetet skall uppmuntra till transdisciplinär och gränsöverskridande utbildning och forskning som har
samband med hållbar utveckling. Universitetet skall också sträva efter att komma runt konkurrerande beteende
mellan ämnesområden och institutioner.
6. FYLLANDE AV KUNSKAPSLUCKOR
Universitetet skall stödja försök att fylla kunskapsluckor vad avser nuvarande litteratur avsedd för studenter,
yrkesverksamma akademiker, politiker och allmänhet genom att utge informativt didaktiskt material, organisera
allmänna föreläsningar och erbjuda vidareutbildningar. Universitetet skall även vara berett att delta i
miljörevisioner.
7. NÄTVERK
Universitetet skall stödja tvärvetenskapliga nätverk med miljöexperter på lokal, regional, nationell och
internationell nivå med målet att samarbete i miljöprojekt inom forskning och utbildning, mobiliteten bland
studenter och antalet stipendier skall öka.
8. PARTNERSKAP
Universitetet skall ta initiativet att, tillsammans med andra aktörer i samhället, utforma och implementera
samarbete inom miljöområdet, miljöstrategier och åtgärdsplaner för miljöarbetet.
9. FORTBILDNING INOM MILJÖOMRÅDET
Universitetet skall organisera fortbildning inom miljöområdet för olika grupper såsom företagare, statliga
myndigheter, icke statliga organisationer journalister m fl.
10. KUNSKAPSÖVERFÖRING
Universitetet skall bidra till att utbildningsprogram utformas så att de innehåller kunskap om nya och globalt
uthålliga system samt metoder för hur dessa skall introduceras i samhället.
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Informatik
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Statsvetenskap
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Socialt arbete
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Språkstudier
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(Tek Nat Fak)
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Matematik och statistik
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