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Sammanfattning 
 
Denna miljöutredning utgör en uppdatering av den första miljöutredningen som genomfördes 
för Umeå universitet år 2009. En miljöversyn genomfördes redan år 1998, i samband med 
åläggandet om Miljöledning för statliga myndigheter. Samtliga av de då identifierade 
miljöaspekterna har bedömts som fortsatt aktuella, men har även kompletterats ytterligare av 
aspekterna; Vattenförbrukning och Köldmediehantering.  
 
Grundtanken bakom kravet på miljöledningssystem för myndigheter är att de ska bedriva ett 
långsiktigt miljöarbete som ständigt förbättras. Det finns flertalet exempel på tydliga 
miljömässiga förbättringar som identifierats på Umeå universitet sedan föregående 
miljöutredning, bl.a. har andelen  förnybar energi ökat. År 2013 härhörde 100 % av 
energiförbrukningen till både el och kyla från förnybara källor. Flertalet energieffektiviserande 
åtgärder har även genomförts under perioden i samarbete med hyresvärden Akademiska hus. 
Analyserade data visar att flertalet avfallsfraktioner har minskat i mängd under den redovisade 
tidsperioden, med undantag för blandpapper som ökat märkbart. En tänkbar förklaring till 
detta kan dock vara ökad källsortering. Den påbörjade inventeringen av kemikalieförråd på de 
institutioner som hanterar kemikalier kan förväntas bidra till ökad kontroll och säkerhet på 
kemikalieområdet.    
 
En viktig notering inför analys av statistiken i denna rapport, jämfört med föregående rapport, 
är att det mellan år 2012-2013 skett en korrigering i mätningen av förbrukning/påverkan 
fördelat på antalet anställda. Detta berör rapporteringen inom ramen för årlig 
miljöledningsrapport utifrån  förordningen om miljöledning. Korrigeringen består i att 
helårsanställd används för inrapportering av årsarbetskraft i stället för antalet anställda över 
året, vilket innebär att den årliga förbrukningen/påverkan fördelas på färre personer än tidigare 
och kan bidra till högre siffror.  
 
Ett antal av de direkta miljöaspekterna är i dagsläget fortfarande svåra att mäta då det inte finns 
några fastställda system för uppföljning. Detta gäller bl.a. pappersförbrukningen där det för 
närvarande saknas ett enkelt system för att beräkna andelen inköpt papper och hanteringen av 
farligt avfall då det utgörs av ett stort antal fraktioner och omhändertagandet är fördelat på 
flertalet aktörer. 

  
Ett möjligt förbättringsområde inför kommande uppdateringar av miljöutredningen är att slå 
fast nyckeltal eller indikatorer gällande de indirekta miljöaspekterna, eftersom det i dagsläget är 
svårt att bedöma hur utvecklingen av dessa sker över tid. Goda exempel kan möjligen återfinnas 
med inspiration från Handelshögskolans pågående arbete med miljöcertifiering. Ett 
tydliggörande i samband med denna miljöutredning är därtill att de indirekta miljöaspekterna 
är ytterst viktiga för ett lärosäte som Umeå universitet. De utgör Umeå universitets 
huvudverksamhet och är de verksamhetsområden där Umeå universitet har sina största 
möjligheter, och därmed även sitt största ansvar, att bidra till en hållbar samhällsutveckling. 
 
I samband med denna miljöutredning har en bedömning genomförts av de identifierade 
miljöaspeketerna i syfte att identifiera vilka av dessa som bör anses som betydande. Bedömning 
av miljöaspekterna resulterade i att de direkta miljöaspekterna; Energiförbrukning (för el och 
värme), Avfallshantering, Pappersförbrukning, Tjänsteresor och fordon, Kemikalieanvändning, 
Genmodifierade organismer, samt de indirekta miljöaspekterna; Utbildning, Forskning, 
Samverkan och Upphandling/Inköp, alla anses medföra en betydande påverkan. 
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1. Inledning 

1.1 Om Umeå universitet 
Miljöutredningen och beskrivningen av Umeå universitets  miljöarbete fyller ett antal syften: 

- att ge en grund om vilken miljöpåverkan som orsakas av den interna och externa 
verksamheten 

- utgöra underlag för att identifiera och bedöma miljöaspekter 
- redogöra för krav i miljölagstiftning och andra författningar som berör verksamheten 
- utgöra en grund för miljöledning inom verksamheten 

Kravet om att utföra en miljöutredning föreligger enligt förordningen (2009:907) om 
miljöledning i statliga myndigheter (3 kap 3§). 

1.2 Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter 
Umeå universitet berörs av Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter, 
som innebär krav på att myndigheter ska ha ett miljöledningssystem för sin verksamhet som 
integrerar miljöhänsyn på så sätt att både direkt och indirekt miljöpåverkan hanteras på ett 
systematiskt sätt. I lagstiftningen framgår även att myndigheter vars verksamheter kan innebära 
betydande miljöpåverkan bör certifiera sig enligt standarden ISO 14001 eller registrera sig enligt 
Emas1. Kraven på miljöledning innebär även att den miljöpåverkan som verksamhetens interna 
och externa verksamhet kan ge upphov till ska vara utredd genom en miljöutredning. 
Miljöutredningen ska hållas uppdaterad och genomföras minst vart femte år, eller tätare om det 
sker väsentliga förändringar i verksamheten.  
 
Av förordningen och miljöledningssystem framgår vidare att myndigheten ska: 

-‐ ha en fastställd miljöpolicy och fastställda miljömål, vilka ska vara mätbara i den mån 
det är praktiskt möjligt. Målen ska bidra till hållbar utveckling och till de nationella 
miljökvalitetsmålen och ska uppdateras minst vart tredje år 

-‐ ha en handlingsplan med ansvarsfördelning, resurser, tillvägagångssätt och tidsramar 
för att nå miljömålen. 

-‐ ha dokumenterade rutiner för att säkerställa att miljöpolicy, miljömål och miljölagar 
följs och för att minimera negativ miljöpåverkan så långt det är möjligt.  

-‐ arbetet med att nå miljömålen fortlöpande förbättras genom att dokumenteras, 
redovisas, följs upp och revideras. 

-‐ miljöanpassa sina upphandlingar. 
-‐ utveckla personalens kompetens om miljöhänsyn i det egna arbetet genom utbildning 

och information. 
-‐ använda en energieffektiv informationsteknik och utarbeta en mötes- och resepolicy. 
-‐ genomföra årliga miljörevisioner samt följa upp resultatet av miljöarbetet. Resultatet 

ska redovisas till det departement i Regeringskansliet dit myndigheten hör samt till 
Naturvårdsverket. 
 

Umeå universitet gjorde sin första miljöutredning år 2008 och denna rapport utgör den första 
uppdateringen av den då genomförda utredningen. Grundtanken bakom kravet på 
miljöledningssystem för myndigheter är att de ska bedriva ett långsiktigt miljöarbete som 
ständigt förbättras. Åläggandet om miljöledning inom statliga myndigheter kom redan år 1998 
och i samband med detta genomförde Umeå universitet en första Miljööversyn.  

                                                             
1 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning 
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1.3 16 nationella miljökvalitetsmål 
Riksdagen har antagit 16 miljökvalitetsmål med syftet att nå en miljömässigt hållbar utveckling 
på lång sikt. För de flesta av dessa mål ska målformuleringen var uppnådd år 2020, med 
undantag för klimatmålet som ska nås till 2050.  
 

1. Begränsad klimatpåverkan - Minskade utsläpp av växthusgaser. 
2. Frisk luft - Minskade utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon (VOC). 
3. Bara naturlig försurning - Minskade utsläpp av svavel och kväve i mark och vatten. 
4. Giftfri miljö - Minskade utsläpp av metaller och andra ämnen som kan skada 

människors hälsa eller den biologiska mångfalden. 
5. Skyddande ozonskikt - Minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 
6. Säker strålmiljö - Höjt skydd mot joniserande strålning från radioaktiva ämnen. 
7. Ingen övergödning - Minskade utsläpp av bland annat fosfor och kväve i vatten. 
8. Levande sjöar och vattendrag - Skydda och restaurera sjöar och vattendrag. 
9. Grundvatten av god kvalitet - Användning av mark och vatten får inte medföra 

negativa konsekvenser för grundvattnet. 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård - Bland annat minskat buller från 

båttrafik och skydd mot utrotningshotade fiskar och fåglar. 
11. Myllrande våtmarker - Bland annat skydd för utrotningshotade arter. 
12. Levande skogar - Bland annat skydd för utrotningshotade arter. 
13. Ett rikt odlingslandskap - Skydda kulturlandskapen och den biologiska mångfalden. 
14. Storslagen fjällmiljö - Minska skador på mark orsakade av mänsklig aktivitet och 

bevara den biologiska mångfalden. 
15. God bebyggd miljö - Bland annat bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. 

Tätbebyggda områden så som städer och tätorter ska ha en hälsosam livsmiljö. 
Människor i städer ska inte behöva att utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer 
eller höga radonhalter. 

16. Ett rikt växt- och djurliv - Bland annat bevara biologisk mångfald. 
 
De 16 miljökvalitetsmålen utgör en nationell grund för Sveriges miljöarbete. Det är därför viktigt 
att även universitetet arbetar in dessa i verksamheten, både när det gäller, utbildning, forskning, 
samverkan och det interna miljöarbetet.  
De nationella miljökvalitetsmålen bedöms huvudsakligen vara kopplade till Umeå universitets 
strategiska och praktiska miljöarbete enligt följande: 
 

− Energiförbrukningen påverkar främst miljökvalitetsmål 1, 2, 3 och 15	  
− Vattenförbrukningen påverkar främst miljökvalitetsmål 7, 8, 9 och 10	  
− Avfallshanteringen påverkar främst miljökvalitetsmål 1, 4, 6, 15 och 16	  
− Pappersförbrukning påverkar främst miljökvalitetsmål 1, 2, 4, 7, 12 och 16	  
− Resor i tjänsten påverkar främst miljömål 1, 2, 3, 4, och 15	  
− Kylanläggningar påverkar främst miljökvalitetsmål 5	  
− Kemikalieanvändningen påverkar främst miljökvalitetsmål 4, men även bl.a. 7, 9, 10, 12 

och 16  
− Hanteringen av biotekniska produkter påverkar främst miljömål 4, 6, 13 och 16	  
− Utbildning, Forskning och Samverkan utgör samtliga möjligheter att på olika sätt bidra 

till en positiv utveckling inom samtliga av de nationella miljökvalitetsmålen. 	  
− Upphandling kan, beroende på de miljömässiga krav som ställs, även det bidra till 

hållbar utveckling ur ett större perspektiv, men kanske främst till miljökvalitetsmål 1, 2, 
3, 4, 7, 9, 12, 15 och 16. 	  
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1.4 Metodbeskrivning 
Denna uppdaterade miljöutredning har tagits fram genom en kombination av inläsning av 
aktuellt relevant material samt samtal och mailkontakt med nyckelpersoner.  
 
Material 
Viktiga publicerade informationskällor varifrån beskrivningar, uppgifter och data hämtats har 
varit: 

− Miljöutredning 2008/09 för Umeå universitet 	  
− Miljöledningsrapporterna för Umeå universitet till Naturvårdsverket år 2010-2013	  
− Hållbarhetsutredning USBE (Handelshögskolan vid Umeå universitet) 140924	  
− Aktuell dokumentation i Umeå universitets ledniningssystem	  
− Naturvårdsverkets miljöledningsguide för statliga myndigheter	  

 
Samtal och intervjuer 
Ett antal samtal och intervjuer samt mailkontakter har genomförts i samband med denna 
miljöutredning i syfte att främst identifiera och kartlägga de indirekta miljöaspekterna. Samtal 
har genomförts med personer i samband med insamling av uppgifter: 

− Åsa Bäckström, Miljösamordnare 

− Erik Ånger, Servicechef vid Kemiska institutionen, Servicecenter KBC, Kemiförrådet 

− Olle Nygren, Kemikalieexpert 

− Mikael Wikström, Biosäkerhetsexpert 

− Per Lundholm, kemikalieassistens kemiska institution  

− Lars Holmström, Förvaltare Akademiska hus (hyresvärd) 

− Rickard Agerhäll, Akademiska hus (hyresvärd) 

 

2. Omfattning och organisation 

2.1 Omfattning och avgränsning 
Liksom föregående miljöutredning (2009) har även denna ett övergripande fokus på Umeå 
universitetet som helhet. Den omfattar direkta och indirekta miljöaspekter på Campus i Umeå, 
vilket innebär att den kårverksamhet som bedrivs i anknytning till Umeå universitet inte 
innefattas i utredningen. I Umeå universitets lokaler på campus i Umeå bedrivs även viss annan 
verksamhet, såsom lunchrestauranger, cafeér etc. vilka inte ingår i kartläggningen av 
miljöaspekter inom ramen för denna miljöutredning.  

2.2 Om Umeå universitet - ledningssystemets omfattning och historia 
Umeå universitet är ett av landets största utbildningsuniversitet med ett brett utbud av program 
och kurser. Umeå Universitet har fyra campus och omkring 4 300 anställda och drygt 32 000 
studenter. Vid universitetet bedrivs forskning inom de flesta vetenskapsområden och många av 
universitetets forskare tillhör världseliten. Umeå universitet utvecklas och förändras ständigt 
tack vare samarbete med näringsliv och organisationer i regionen och övriga världen. 
 
År 1996 gav universitetets ledning i uppdrag åt prefekter, föreståndare och chefer att upprätta 
ett miljöledningssystem samt att utse miljörepresentanter på institutioner och andra 
verksamhetsområden. I samband med detta beslutade även rektorn att universitetets 
miljöledningsarbete skulle utgå från den internationella standarden ISO 14001. Vikten av att 
klargöra ansvarsförhållanden i organisationen för ett systematiskt arbetsmiljöarbete 
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tydliggjordes och det beslutades att miljöarbetet ska följa ett linjeansvar. Det fastställdes också 
att det är viktigt att även fakulteterna får ansvar2.  

2.3 Organisation 

 
Figur 1. Översikt av Umeå universitets ansvar och organisation för miljöledning3  

2.3.1 Ansvar, befogenheter och roller  
Rektor utses av regeringen för högst sex år efter förslag av universitetsstyrelsen. Rektor är 
universitetets högsta chef och främsta företrädare. Rektor ansvarar bl.a. för att de mål som 
universitetsstyrelsen beslutar om uppnås. Rektorn är ytterst ansvarig för arbetet med 
miljöledningssystemet men det är Universitetsstyrelsen som motsvarar den högsta ledningen 
och fattar de övergripande miljöbesluten. Umeå universitets rektor är Lena Gustafsson. 
 
Miljösamordnarens uppgift är att på central nivå stödja universitetsledningen i miljöarbetet, 
genom att till exempel bevaka att centrala miljömål följs upp och uppdateras årligen. 
Miljösamordnaren är också kontaktperson gentemot andra myndigheter i övergripande 
miljöfrågor på universitetet. Miljösamordnaren sammanställer beslutsunderlag samt 
rapporterar till centrala samverkansgruppen. Miljösamordnare på Umeå universitet är Åsa 
Bäckström och Lisa Redin 
 

                                                             
2 Miljöledningssystemet vid universitetet, 2001-02-20 
3 Organisation och ansvar för miljöledning vid Umeå universitetet, 2005-02-01 
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Dekanus ansvarar för miljöarbetet inom sina respektive fakulteter. 
 
Prefekter, chefer och föreståndare svarar för miljöledning och övrigt miljöarbete på sina 
respektive institutioner, enheter eller motsvarande. Prefekten är också ansvarig för att 
institutionen arbetar efter gällande lagstiftning och föreskrifter samt för att se till att 
nödvändiga tillstånd finns. 
 
På institutioner och enheter kan det finnas miljögrupper eller miljörepresentanter som utses av 
prefekt eller chef och dessa är prefekternas stöd i miljöledningsarbetet. Miljögrupper bör 
samverka med arbetsmiljögrupper och upprätta gemensamma handlingsplaner för de bägge 
områdena. 
 
Delegationsordning för yttre miljö 
I universitetets delegationsordning för yttre miljö konkretiseras ansvar, roller och befogenheter 
för universitetets miljöarbete (för arbetsmiljö gäller annan ansvarsfördelning). Av denna 
framgår att prefekter och chefer är ansvariga för miljöarbetet vid sina respektive institutioner, 
enheter.  
 
Umeå Universitets miljöpolicy och mål  
År 1996 beslutade rektor vid Umeå universitet om en miljöpolicy. Denna reviderades i samband 
med miljööversynen 1998 och den nuvarande policyn upprättades år 2003. Miljöutredningen 
2009 fokuserade på miljöledningsprocessen och utöver att kvantifiera miljöpåverkan 
innefattade den även åtgärdsförslag för att följa upp miljöeffekter. Tanken med 
miljöutredningen 2009 var delvis att lägga grunden för upprättandet av nya miljömål och en 
handlingsplan för framtida miljöledningsarbete. Umeå universitet upprättade fyra miljömål som 
gällde mellan 2010-2013, som sedan uppdaterades under 2013 för perioden 2013-2015.  
 
Umeå Universitets miljöpolicy 
Miljöpolicyn omfattar hela universitetets verksamhet och ska vara vägledande för de anställda 
och studenterna när det gäller hänsyn till miljön. Universitetet ska, enligt miljöpolicyn, 
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.  

 
Umeå universitets miljömål för perioden 2013-2015 
Umeå universitets miljömål och miljöledningsarbete ska bidra till att de nationella 
miljökvalitetsmålen uppfylls, att lagar och andra krav som kopplar till miljö och hållbar 
utveckling efterlevs och att universitetets egen miljöpolicy uppfylls. Universitetets miljömål följs 
upp årligen, bland annat genom rapportering till Naturvårdsverket. Umeå universitet har valt 
att anta ett övergripande miljömål som följs upp med hjälp av ett antal mätbara 
uppföljningskriterier; 
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Universitetets klimat- och miljöpåverkan har minskat i jämförelse med 2012. 
Uppföljningskriterier 
1. En central handlingsplan för universitetets miljöledningsarbete är upprättad med angivande 
av tidpunkt när målet avseende miljöcertifiering ska vara uppnått.   
 
2. Mängden utsläpp av kg CO2 per årsarbetskraft vid tjänsteresor (rapporteras årligen för 
universitetet centralt) 
 
3. Årlig energiförbrukning (verksamhetsel och övrig energianvändning) i kWh totalt, per 
årsarbetskraft och per kvadratmeter (rapporteras årligen för universitetet centralt) 
 
4. Andelen registrerade anskaffningar för miljö- och/eller etiska krav ställts (rapporteras årligen 
för universitetet centralt) 
 
5. Antalet registrerade miljö- och hälsofarliga kemikalier och ämnen, totalt, utfasningsämnen 
och riskminskningsämnen (rapporteras årligen för universitetet centralt) 
 
Copernicusprinciperna (Principles of action) 
År 1999 anslöt sig Umeå universitet till Copernicus - The University Charter for Sustainable 
Development. Copernicus är ett nätverk av mer än 300 universitet och högskolor i Europa som 
förbinder sig att verka för en hållbar ekologisk utveckling inom sina verksamhetsområden. 
Åtagandet innebär att nedanstående principer ska följas:  
1. INSTITUTIONELL UPPGIFT = GÄLLER ALLA 
Universitetet ska visa ett verkligt engagemang i principer och praktiskt handlande vad avser 
miljöskydd och hållbar utveckling inom universitetsvärlden. 
2. MILJÖETIK = ETIK 
Universitetet ska lägga grunden för en uthållig konsumtion och en miljövänlig livsstil hos 
forskare/lärare, TA-personal och studenter. Vidare ska universitetet arrangera fortbildning för 
forskare/lärare för att utveckla ett miljömedvetande samt vidarebefordra detta inom 
utbildningen.  
3. UTBILDNING AV UNIVERSITETSANSTÄLLDA = KUNSKAP 
Universitetet ska 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 ska 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 ska uppmuntra till transdisciplinär och gränsöverskridande utbildning och 
forskning som har samband med hållbar utveckling. Universitetet ska också sträva efter att 
komma runt konkurrerande beteende mellan ämnesområden och institutioner. 
6. FYLLANDE AV KUNSKAPSLUCKOR  
Universitetet ska 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 ska även vara berett att delta i miljörevisioner. 
7. NÄTVERK 
Universitetet ska 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 ska öka.  
8. PARTNERSKAP  
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Universitetet ska 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 ska organisera fortbildning inom miljöområdet för olika grupper såsom företagare, 
statliga myndigheter, icke statliga organisationer journalister m fl. 
10. KUNSKAPSÖVERFÖRING  
Universitetet ska bidra till att utbildningsprogram utformas så att de innehåller kunskap om nya 
och globalt uthålliga system samt metoder för hur dessa ska introduceras i samhället. 
 
 

3. Övergripande Miljö och Hållbar utveckling 

3.1 Nationella mål och lagar  
Den svenska miljöpolitiken syftar till att uppnå nationella och internationella miljömål och 
främja en hållbar utveckling.  
 
Miljöbalken (1998:808) 
Miljöbalken syftar till att ”främja en hållbar utveckling och på så sätt tillförsäkra levande och 
kommande generationer en hälsosam och god livsmiljö”. Utgångspunkten är de allmänna 
hänsynsreglerna i 2 kap och några av principerna i dessa hänsynsregler är särskilt relevanta och 
viktiga att känna till; 
 

-‐ Kunskapskravet, som 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. De konsekvenserna ett visst handlande kan ha för miljön ska 
utredas i förväg. Kravet är inte statiskt och därför är verksamhetsutövaren skyldig att 
följa utvecklingen och dess påverkan på miljön. 
 

-‐ Försiktighetsprincipen, som innebär att vid minsta risk för skada eller olägenhet för 
människors hälsa eller miljön så ska åtgärder vidtas.  
  

-‐ Hushållnings- och kretsloppsprinciperna, som innebär att alla som bedriver en 
verksamhet ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. I första hand ska förnybara energikällor användas. 

 
-‐ Produktvalsprincipen, som 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.  

 

-‐ Principen om att förorenaren betalar, som innebär att det är den som medför en skada 
eller olägenhet för miljön är ansvarig för att den avhjälps och ersätts i den omfattning 
som det kan anses skäligt.  

 
I miljöutredningens följande avsnitt om direkta och indirekta miljöaspekter av Umeå 
universitets verksamhet kommer direkta krav utifrån Miljöbalken, samt andra viktiga mål och 
krav i samhället att redovisas kopplade till respektive miljöaspekt. Detta sker under rubriken; 
Samhällets mål, lagar och föreskrifter under relevanta avsnitt.  
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Högskolelag (1992:1434), 1 kap, 5§ 
I lagens 5§ framgår att högskolorna i sin verksamhet ska främja en hållbar utveckling som 
innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, 
ekonomisk och social välfärd och rättvisa. Detta ska bl.a. ske genom att jämställdhet mellan 
kvinnor och män alltid iakttas och främjas, att man i sin verksamhet främjar förståelsen för 
andra länder och för internationella förhållanden samt att man aktivt främjar och breddar 
rekryteringen till högskolan. 
 

3.2 Regionala och lokala mål 
Regionala miljömål för Västerbottens län 

-‐ De nuvarande regionala miljömålen i Västerbotten gäller 2014-2020 och de innebär att 
de nationella miljömålen behålls på regional nivå utom på klimatområdet där länet har 
ett eget mål för att reducera utsläppen av fossila växthusgaser. 
 

Lokala mål i Umeå kommun för hållbar utveckling  
-‐ Umeå kommun har antagit lokala mål för miljö och folkhälsa. Man har också anslutit sig 

till Aalborgåtagandena för hållbar utveckling och är en FairtradeCity. Det finns också 
åtgärdsprogram och –planer inom miljöområdet, bland annat om bättre luft och 
minskad klimatpåverkan. Inom ramen för Umeå kommuns hållbarhetsarbete behandlas 
också jämställdhet och det finns en strategi för detta. 
 

 

4. Direkt miljöpåverkan 
 
Flera av de aspekter som idenifierats vid föregående miljöutredning är direkta miljöaspekter 
som energiförbrukning, transporter och förbrukning av olika råvaror och produkter etc. Dessa 
utgörs av påverkan från de direkta aktiviteter som sker inom Umeå universitets verksamheten 
och dess lokaler och är aktuella för de flesta myndigheter, oavsett kärnverksamhet. Generellt 
utgör de därtill en negativ påverkan i form av resursförbrukning, utsläpp etc. De direkta 
miljöaspekter som tidigare identifierats i Umeå universitets miljöarbete bedöms fortfarande 
som aktuella vid denna uppdaterade miljöutredning, men har kompletterats med aspekterna; 
vattenförbrukning och kylanläggningar. Därtill har valts att särskilja aspekterna avfall och 
papperförbrukning. 
 
I rapportens avslutande avsnitt har en bedömning genomförts utifrån de aktuella 
miljöaspekternas påverkan på miljö och människors hälsa, samt intresset av dessa. Syftet med 
bedömningen är att värdera vilka av dem som utgör de betydande miljöaspeketerna för Umeå 
universitet. Då föregående miljöutredning och tidigare miljöarbete hänvisat till att samtliga av 
de identifierade miljöaspekterna utgör betydande miljöaspekter gjordes bedömningen att det 
var lämpligt att göra en ny uppdaterad bedömning av miljöaspekterna inom ramen för denna 
miljöutredning. Detta utifrån att de kartlagts på nytt och att ett antal nya aspekter 
kompletterats. Resultat av detta kan bl.a. fungera som beslutsunderlag inför det fortsatta 
miljöarbetet vid universitetet. De miljöaspekter som bedömts som betydande i samband med 
miljöaspektsbedömning är markerade med asterisk (*) i följande avsnitt.  

4.1 Energiförbrukning* 
4.1.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
För att styra energiproduktionen mot att bli mer miljövänlig och effektiv finns många styrmedel, 
och ofta nämns skatter som ett effektivt sådant. Även lagstiftning och EU-direktiv är viktiga för 
att reglera energianvändningen. I Miljöbalken poängteras bland annat att verksamheter ska 
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hushålla med energi och naturresurser och främst använda förnybara råvaror. Statliga 
myndigheter har ett uppdrag att, enligt förordning (2009:893), arbeta med 
energieffektivisering. I tabell 1 visas aktuella mål för energipolitiken i Sverige och EU. 
 

Tabell 1. Nationella och EU-mål för minskad energianvändning och omställning till förnybar energi till år 
2030. 

Mål	   Sverige	   EU	  

Andel	  förnybar	  energi	  	   50%	   27%	  

Andel	  förnybar	  energi	  inom	  transporter	   10%	   	  

Energieffektivisering	   20%	   	  

Minskade	  utsläpp	  av	  växthusgaser	   40%	   40%	  

 
Lagen (2006:985) om energideklarationer  
Universitetets lokaler omfattas av lagen (2006:985) om energideklarationer. En 
energideklaration innehåller uppgifter om en byggnads energiprestanda, det vill säga hur stort 
energibehov byggnaden har vid ”normalt” bruk och om byggnadens energiprestanda kan 
förbättras med hänsyn till en god inomhusmiljö. Lagen syftar till att främja en effektiv 
energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader och grundas i ett EG-direktiv 
(2002/91/EG). 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 specialbyggnader4 och flerbostadshus vara energideklarerade. Energideklarationer 
bör finnas anslagna i samtliga byggnader.  
 
Förordning (2009:893) om energieffektiva åtgärder för myndigheter 
Förordningen syftar till att effektivisera energianvändningen i den offentliga sektorn i enlighet 
med Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/32/EG av den 5 april 2006 om effektiv 
slutanvändning av energi och om energitjänster och om upphävande av rådets direktiv 
93/76/EEG. Alla myndigheter ska genomföra minst två av följande åtgärder: 

1. utnyttja finansieringsinstrument för energibesparingar, däribland avtal om 
energiprestanda, där mätbara och förutbestämda energibesparingar ställs som krav, 

2. köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet 
tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika 
kategorier av utrustning, 

3. köpa in utrustning med effektiv energianvändning i alla lägen, även i viloläge, 
4. byta ut eller modifiera befintlig utrustning med den utrustning som avses i 2 och 3, 
5. utnyttja energibesiktningar och genomföra rekommendationerna i dessa, eller 
6. köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för 

att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva. 
 
Åtgärderna ska genomföras fortlöpande, exempelvis inom ramen för myndighetens 
miljöledningssystem. Åtgärderna och utfallet av dem ska också meddelas Statens 
energimyndighet. 
 

                                                             
4 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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Lag (2014:266) om energikartläggning i stora företag och Förordning (2014:347) om 
energikartläggning i stora företag 
Dessa föreskrifter trädde i kraft i juni 2014 som en direkt effekt av artikel 8 i 
Energieffektiviseringsdirektivet. Lagstiftningen gäller för stora företag som bedriver ekonomisk 
verksamhet, vilket innefattar all verksamhet som består i att erbjuda varor eller tjänster på en 
viss marknad oavsett om det är i vinstsyfte eller inte. Statliga, kommunala eller landstingsdrivna 
organisationer kan omfattas i de delar där ekonomisk verksamhet bedrivs och något av de 
angivna storlekskraven uppfylls (bl.a. sysselsättning av mer än 250 personer). Detta innebär i 
praktiken att Umeå universitet kan beröras i vissa delar av organisationen som inte är direkt 
kopplade till myndighetsutövning. 
 

Enligt förordningen om miljöledning i statliga myndigheter ska följande uppgifter kunna 
redovisas för en statlig myndighet vad gäller Energianvändning:  
2.1 Årlig energianvändning i kilowattimmar totalt, per årsarbetskraft och per kvadratmeter 
uppdelat på 
a) verksamhetselektricitet, och 
b) övrig energianvändning 
2.2 Sammanlagd årlig energianvändning, totalt, per årsarbetskraft och per kvadratmeter enligt 
2.1 a och b. 
2.3 Beskrivning om värmeförbrukningen är normalårskorrigerad. 
2.4 Andel förnybar energi av den totala energianvändningen (anges i procent). 
2.5 Beskrivning av insamlat resultat,  
a) Beskriv vad som har påverkat resultatet i positiv eller negativ riktning, t.ex. 
organisationsförändringar, trender, nya uppdrag. 
b) Beskriv eventuella problem och luckor i materialet samt hur och när myndigheten planerar 
att åtgärda dessa. 
2.6 Hur är uppgifterna framtagna (om detta skiljer sig mellan uppföljningsmåtten, ange vad 
som gäller för respektive mått)? 
Beskrivning på vilket sätt har myndigheten använt informationsteknik i syfte att minska sin 
energiförbrukning (t.ex. IT-system för att styra och reglera belysning, värme, ventilation, 
energieffektivisering i utrustning m.m.) 

 

4.1.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 

Umeå universitets övergripande miljömål för perioden 2013-2015 är att minska klimat- och 
miljöpåverkan i jämförelse med 2012. Ett av uppföljningskriterierna för detta är; 

-‐ Årlig energiförbrukning (verksamhetsel och övrig energianvändning) i kWh totalt, per 
årsarbetskraft och per kvadratmeter (rapporteras årligen för universitetet centralt).  

I enlighet med förordning (2009:893) om energieffektivisering i statliga myndigheter har Umeå 
universitet inom sitt uppdrag att arbeta med energieffektivisering valt att fokusera på 
energieffektiviseringsåtgärderna: 

• köpa in utrustning på grundval av förteckningar som Statens energimyndighet 
tillhandahåller och som innehåller energieffektiva produktspecifikationer för olika 
kategorier av utrustning 

• köpa in eller hyra energieffektiva byggnader eller delar av dessa, eller vidta åtgärder för 
att göra byggnader som myndigheten redan äger eller hyr mer energieffektiva 
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4.1.3 Energiförbrukning på Umeå universitet 
Energiförbrukning är naturligt en viktig miljöaspekt för Umeå Universitet då undervisning, 
studieplatser, kontor etc. innebär stora lokaler som kräver energi. I energianvändningen ingår 
både uppvärmning, kylning och elenergianvändning för verksamhetsel och fastighetsel. 
Miljöpåverkan från elförbrukning är direkt kopplat till vilken källa som används för 
elproduktionen. Eldas fossila bränslen resulterar det i luftutsläpp av främst koldioxid 
(växthuseffekten) och kväveoxider (försurning av mark och vatten, övergödning och marknära 
ozon). Fjärrvärme produceras i huvudsak av förnyelsebara råvaror samt olika typer av avfall, 
vilket innebär att utsläppen varierar beroende på fördelningen av de material som används för 
förbränningen. Dessutom varierar bränslemixen ofta på en och samma produktionsenhet. 
Fjärrkyla produceras genom en fjärrkylanläggning som tar upp vatten från sjöar, vilket sedan 
värmeväxlas med ledningarna från fjärrvärmenätet. 
 
Enligt de krav som ställs på myndigheters energiuppföljning i förordningen och miljöledning 
ska den årliga energianvändingen i kWh per årsarbetskraft beräknas. I en verksamhet som 
Umeå universitet med stora utbildningssalar, samlingsplatser för studenter etc., resulterar dessa 
beräkningar i en förhållandevis hög energianvändning i förhållande till andra myndigheter. 
 
Umeå Universitet driver energieffektiviserande åtgärder tillsammans med fastighetsägaren 
Akademiska hus, som ansvarar för både värme- och kylsystem samt driftsel och majoriteten av 
kontorselen, inom ramen för hyresavtalet. Ett antal åtgärder har genomförts för att begränsa 
klimatpåverkan från energianvändning som bedöms ha gett bra resultat. Exempel på åtgärder är 
att gammal belysning har ersatts med moderna och energieffektiva armaturer, vilka styrs av 
dagsljusets instrålning. Energieffektiva åtgärder har utförts i kontors- och laboratoriemiljön, 
såsom byte till mer energisnåla kontorsapparater, energisnål belysning, energiåtervinning av 
kyla, tids- och närvarostyrd belysning och närvarostyrd ventilation. Ett speciallaboratorium har 
driftsatts under år 2013, med ett tillhörande marklager, vilket ger en energibesparing på ca 30 
procent jämfört med en motsvarande anläggning utan marklager. 
 
Ett antal IT-lösningar har genomförts sedan föregående Miljöutredning för att minska 
energianvändningen. Bl.a. skrivare har försetts med kortläsare, vilket minskar mängden 
onödiga utskrifter och därmed både pappersåtgången och energiförbrukningen. Scheman 
används för att styra avstängning och start av datorer och skrivare och fysiska servrar har 
ersatts med virtualiserade servrar. 
 
Vid Umeå Universitet härrör stor andel av energiförbrukningen från förnyelsebara källor. 
Fastighetsägaren levererar ursprungsmärkt el som är 100 procent förnyelsebar och kommer 
från vattenkraft, vindkraft, biobränsle. Värmen som används vid universitetet är fjärrvärme 
bränslemix från Umeå energi. Vid Umeå Universitet tillverkas även kyla genom spillvärme på 
plats. Kylan produceras med Akademiska hus egna kylmaskiner och utöver detta används Umeå 
Energis fjärrkyla (som består av värmepumpar som bas). Det innebär att kylan i princip är 100 
procent förnyelsebar. Frikylefunktion, i den stora datahallen HPC2N, innebär därtill att behovet 
av fjärrkyla minskar. 
 
Under år 2011 togs ett säkrare och mer stabilt underlag för energistatistiken fram i samarbete 
med fastighetsägaren. Detta innebär att man utgått från år 2011 som basår för energistatistiken 
och kommande uppföljning av energiförbrukning på Umeå universitet.  
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Tabell 2. Elförbrukning i verksamheten* 

 
År/Prestandamått 

 
kWh totalt 

 
kWh/årsarbetskraft 

 
kWh /m2 

Andel förnyelsebar 
energi av den totala 
förbrukningen % 

2011 9	  983	  827	   2	  458	   55	   60	  

2012 11	  666	  236	   2	  655	   62	   60	  

2013 10	  522	  237	   2	  711	   56	   100	  

 
Tabell 3. Energi för värme* 

 
År/Prestandamått 

 
kWh totalt 

 
kWh/ årsarbetskraft 

 

kWh /m2 

Andel förnyelsebar 
energi av den totala 

förbrukningen % 

2011 12	  527	  651	   3	  084	   69	   75	  

2012 11	  352	  892	   2	  584	   60	   75	  

2013 9	  610	  121	   2	  476	   51	   75	  

 
Tabell 4. Energi för kyla 

 
År/Prestandamått 

 
kWh /m2 

 
kWh/ årsarbetskraft 

 
kWh /m2 

Andel förnyelsebar 
energi av den totala 

förbrukningen % 

2011 3	  027	  060	   745	   17	   75	  

2012 2	  571	  488	   585	   14	   75	  

2013 3	  272	  331	   843	   17	   100	  

 
En positiv utveckling under denna period är att andelen förnyelsebar energi har ökat för både 
elförbrukning och energi för kyla. Både elförbrukning i verksamheten och värmeförbrukningen 
var därtill lägre under år 2013 än under föregående år. Det krävs dock statistik för en längre 
period för att säkerställa ett detta utgör en positiv trend och inte endast beror av 
väderförhållanden eller andra faktorer.  
 

4.2 Vattenförbrukning 
4.2.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
Gällande vattenförbrukning i den omfattning som är aktuell för Umeå universitet är främst 
hushållningsprincipen i Miljöbalkens 2 kap, allmänna hänsynsregler, viktig att förhålla sig till. 
Strävan bör vara att hushålla med naturens resurser, där förbrukningen av vatten naturligt 
innefattas.  

4.2.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 
I Umeå universitets miljöpolicy framgår en strävan efter att minska användningen av råvaror 
samt att förebygga utsläpp av föroreningar, där även vattenförbrukningen bör anses beaktad.  

4.2.3 Vattenförbrukning vid Umeå universitet  
Vattenförbrukning i Umeå universitets lokaler är en direkt miljöaspekt. Vattenanvändningen 
härhör främst från hushållsvatten till exemplevis kök och toaletter, men är förhållandevis 
omfattande på grund av det stora antal människor som vistas i lokalerna dagligen. 
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Miljöpåverkan från vattenförbrukningen är främst en fråga om hushållning med naturresurser 
och energi i samband med vattenrening.  
 
Statistik över vattenförbrukningen har inhämtats från hyresvärden Akademiska hus och 
redovisas nedan i Tabell 5. En redovisning per årsarbetskraft har beräknats, men vid analys av 
detta bör beaktas att beräkningen endast innefattar personal och inte studenter.  
 
Tabell 5. Vattenförbrukning vid Campus Umeå 

 
År/Prestandamått 

 
Total vattenförbrukning Campus Umeå (m3) 

 
m3 per årsarbetskraft 

2011 82	  054	   20,20	  

2012 83	  899	   19,09	  

2013 73	  525	   16,73	  

 
4.3 Avfallshantering* 
4.3.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
EU:s avfallsdirektiv anger regler för hur avfall ska omhändertas. Ramdirektivet har 
implementerats i svensk lag, bland annat i miljöbalkens 15 kap. och avfallsförordningen 
(2011:927). Enligt miljöbalken avses med avfall ”varje föremål, ämne eller substans som ingår i 
en avfallskategori och som ägaren gör sig av med eller tänker eller är skyldig att göra sig av 
med”.  
 
Prioriteringsordningen för lagstiftning och politik inom avfallsområdet är att i första hand 
förebygga uppkomsten av avfall, därefter återanvända, materialåtervinna eller på annat sätt 
återvinna (energiåtervinning). I sista hand ska avfall bortskaffas (deponeras). Olika typer av 
avfall ska hanteras på olika sätt:  
 

-‐ Hushållsavfall: Avfall som kommer från hushåll samt jämförligt avfall från annan 
verksamhet. Ska sorteras i den mån kommunala krav, producentansvar mm. finns.  

-‐ Förpackningar och returpapper: Förpackningar (av metall, glas, plast och papp) 
och returpapper ska sorteras ut. 

-‐ Farligt avfall (riskavfall): Batterier, kyl och frys, elektriska/elektroniska produkter, 
etc. ska sorteras ut. Olika slag av farligt avfall får inte heller blandas med varandra 
eller med andra slag av avfall, andra ämnen eller material. Farligt avfall ska i 
avvaktan på borttransport förvaras åtskilt och på ett från hälso- och 
miljöskyddssynpunkt betryggande sätt. Lämnare av farligt avfall (universitetet) har 
en anteckningsskyldighet om mängder farligt avfall som skickas iväg enligt 
avfallsförordningen (2011:927). Utöver detta krävs tillstånd eller anmälan för 
transport av avfall som överskrider en viss årlig mängd och vid transport av annan 
transportör finns krav på transportdokument enligt avfallförordningen (2011:927).  

 
Umeå kommuns lokala renhållningsordning 
För varje kommun ska det enligt 15 kap 11 § miljöbalken finnas en renhållningsordning som ska 
innehålla de föreskrifter om hantering av avfall som gäller för kommunen. I 
renhållningsordningen specificeras hanteringen av specifika avfallsslag som uppkommer inom 
kommunen.  
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Avfallshanteringen regleras främst i miljöbalkens 15 kap och i avfallsförordning (2011:927), men 
det finns också en rad olika föreskrifter som gäller för olika typer av avfall, och som ställer krav 
på hur det ska hanteras: 
 

-‐ Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.  
-‐ Förordning (2001:512) om deponering av avfall 
-‐ Förordning (2014:1073) om producentansvar för förpackningar 
-‐ Förordning (2014:1074) om producentansvar för returpapper 
-‐ Förordning (2008:834) om producentansvar för batterier 
-‐ Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning 
-‐ Förordning (2000:208) om producentansvar för glödlampor och vissa 

belysningsarmaturer 
-‐ Förordning (2007:193) om producentansvar för vissa radioaktiva produkter och 

herrelösa strålkällor 
-‐ SSMFS 2010:2 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om hantering av radioaktivt 

avfall och utsläpp från verksamhet med öppna strålkällor 
-‐ SOSFS 2005:26 Hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården  

Vad gäller avfall från laborativ verksamheten är följande författningar också tillämpbara;  
-‐ AFS 2005:01 om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, 

överkänslighet 
-‐ AFS 2005:05 om cytostatika och andra läkemedel med bestående toxisk effekt 
-‐ Socialstyrelsens föreskrift och allmänna råd om hantering av smittförande avfall 

från hälso- och sjukvården, SOSFS 2005:26 
-‐ ASF 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker  

4.3.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 
Avfallshanteringen vid Umeå universitet regleras av flertalet rutiner för att uppnå säker 
hantering av avfall och för att uppfylla lagstiftningens krav. I en rutin för källsortering som 
gäller för Campusområdet redogörs för samtliga avfallsfraktioner som uppkommer i 
verksamheten med ansvar, åtgärder och behandling av avfallet angivet. Därtill finns ett antal 
specifika rutiner för hur olika typer av avfallslag som uppkommer inom verksamheten ska 
hanteras: 

-‐ Rutin	  Organisation	  och	  ansvar	  vid	  hantering	  av	  brandfarlig	  vara	  och	  kemikalieavfall 
-‐ Rutin	  Kvittblivning	  av	  radioaktivt	  avfall 
-‐ Rutin	  Hanteringsanvisningar	  riskavfall	  och	  farligt	  avfall 
-‐ Rutin	  Anvisningar	  antibiotikaavfall 
-‐ Rutiner	  fast	  avfall	  innehållande	  GMM/smittförande	  ämnen 

Samtliga av dessa finns tillgängliga för de anställda och Umeå universitets miljöledningsystem 
på universitetes interna webbplats Aurora.  

4.3.3 Avfallshantering vid Umeå universitet 
 
Avfallsfraktioner 
Vid Umeå universitet med dess varierande verksamhet som innefattar såväl 
laboratorieverksamhet och forskning som konstnärligt campus, uppkommer ett stort antal 
avfallsfraktioner. I första hand källsorteras materialet och det avfall som blir över efter 
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källsortering förbränns5. Vid förbränning av avfall tas energin tillvara, men det orsakar dock 
utsläpp som kan vara giftiga,  övergödande, försurande och bidragande till växthuseffekten. 
 
De fraktioner som omfattas av Umeå universitets rutin för källsortering utgörs av; 
Metallförpackning, Glasförpackning, Plastförpackning, Papperförpackning/Wellpapp, 
kartong, Brännbart, Pant, Återvinningsbart papper, Batterier, Elektronik 
(elavfall)/Datorskrot, Metallskrot, Ljuskällor och lysrör, Mjukplast (sträckfilm), Cellplast 
(frigolit) från emballage, Spån, gips etc., Riskavfall, Farligt avfall (kemikalier/radioaktivt 
avfall) och Toner.  
 
Hantering av avfallet 
Omhändertagande av avfall vi Umeå universitet sköts av flera olika aktörer. Vissa avfallsslag ska 
lämnas till bemannad mottagning på Umeå Universitet. Kemikalieavfall är ett sådant och det 
lämnas till Säkerhetshuset. Där finns en utpekad ansvarig för administrationen av detta, vilket 
bl.a. innefattar hämtning av farligt avfall som i dagsläget sker av Allmiljö. Detta är en förändring 
sedan senaste upphandling år 2013, tidigare anlitades SAKAB för omhändertagande av farligt 
avfall från Säkerhetshuset. Allmiljö fakturerar universitetet varannan till var tredje månad och 
dessa fakturor utgör dataunderlag för de avfallsmängder av olika fraktioner av farligt avfall som 
hämtats varje år. Särskild bemannad uppsamlingplats finns även för  radioaktivt avfall, med 
tydliga krav på hur inlämnat avfall skall vara sorterat och paketerat för vidare behandling.  
 
Återvinning 
Återvinningsbara fraktioner och brännbart avfall omhändertas i huvudsak av Ragnsells 
respektive UMEVA. Detta omhändertagande omfattar inte endast Campus Umeå, utan även 
Konstnärligt campus och Umeå Marina Forskningscenter. Utifrån avfallsstatistik för år 2013 
från Ragnsells omfattade det farliga avfallet som lämnats direkt av Umeå universitet främst 
elektronik och vitvaror. I detta underlag framgår uppkomna/hämtade mängder avfall samt 
vilket material det utgörs av, men Umeå universitet har inget ytterligare system för årlig 
sammanställning utifrån de olika avfallsslagen. Hyresvärden Akademiska hus får på samma sätt 
som Umeå universitet en årlig sammanställning över de återvinningsbara fraktionerna som 
omhändertas av Ragnsells, samt viss del farligt avfall (batterier och ljuskällor). Mängden avfall 
av varje å)ervinningsbar fraktion från de olika byggnaderna på Campus Umeå har 
sammanställts utifrån detta underlag till en samlad årlig avfallsmängd för hela Campus Umeå 
utifrån respektive avfallsslag (Tabell 6). För ingående fastigheter och deras respektive 
avfallsmängder och avfallsfraktioner se Bilaga 1-3.   
 
Tabell 6. Återvinningsbara fraktioner (Akademiska hus) 2011-2013 

 
Avfallsslag 

 
Mängd 2011 (kg) 

 
Mängd 2012 (kg) 

 
Mängd 2013 (kg) 

Blandpapper	   94	  124,5	   135	  609,5	   168	  802,5	  

Ofärgat	  glas	   6	  880,4	   4	  845,9	   4	  242,5	  

Färgat	  glas	   13	  094,4	   10	  735,8	   10	  089,1	  

Mjuka	  plastförpackningar	  (LDPE	  film)	   1	  614,4	   1	  599,8	   1	  655,5	  

Hårda	  plastförpackningar	   2	  518,6	   2	  880,4	   3	  030,8	  

                                                             
5 
https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/lokalforsorjningsenheten/kal
lsorteringsrutin_2013.pdf 
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Wellpapp	   75	  137,9	   63	  037,2	   36	  773,6	  

Metallförpackningar	   1	  459,8	   1	  462,2	   1	  268,6	  

Deponi	  osorterat	   1	  479,8	   1	  060,0	   804,0	  

 
Denna statistik tyder på en positiv trend där mängden av flertalet avfallsfraktioner minskat 
under den redovisade tidsperioden, med undantag för blandpapper som ökat märkbart. En 
tänkbar förklaring till detta kan vara ökad utsortering, vilket bör ses som mer troligt än det 
motsatta, då medvetenheten om utsortering ökar generellt i samhället.  
 
I underlaget från Ragnsells ingick även ett antal fraktioner av farligt avfall som hyresvärden sänt 
iväg under perioden 2011-2013 och dessa redovisas nedan i Tabell 7. Under år 2012-2013 sändes 
fraktionerna endast gemensamt för Umeå universitet, men år 2011 hämtas dessa både 
gemensamt och i enskilda fastigheter, samt dessförinnan endast i enskilda fastigheter. 
Tillsammans med det faktum att farligt avfall hämtas av flera olika aktörer innebär detta viss 
osäkerhet och det är svårt att göra en bedömning utifrån redovisat data. Någon fullständig 
sammanställning av mängden hämtat farligt avfall från samtliga involverade aktörer genomförs 
inte i dagsläget.   
 
Tabell 7. Farligt avfall hämtat på hos hyresvärden Akademiska hus för UmU gemensamt 

 
Avfallsslag 

 
Mängd 2011 (kg) 

 
Mängd 2012 (kg) 

 
Mängd 2013 (kg) 

Batterier,	  blandat	   433	   253	   343	  

Glödlampor	   122	   35	   76	  

Lågenergilampor	   145	   261	   289	  

Lysrör	   435	   450	   542	  

 
Förfrågningsunderlaget från den upphandling som genomfördes år 2013 för omhändertagandet 
av farligt avfall vid Säkerhetshuset baserades på uppkommna avfallmängder, vilket innebar att 
det gjordes en genomsnittlig uppskattning av den årliga uppkomsten av farligt avfall vid 
Säkerhetshuset som redovisas i Tabell 8. Det är viktigt att notera att dessa siffror endast utgörs 
av ett genomsnitt och kan variera mellan olika år. Under de senaste åren med mycket 
ombyggnationer har man exempelvis sett att det bl.a. bidragit till ökade mängder farligt avfall 
genom ökad utrensning av kemikalieförråd. I denna sammanställning framkom att 
Säkerhetshuset vid Umeå universitet omsätter ungefär 10 ton kemiskt farligt avfall per år. I 
denna totala mängd inkluderas dock både verksamhet på SLU (Sveriges Lantbruksuniversitet), 
NUS (Norrlands universitetssjukhus) och ALI (Arbetslivsinstitutet), som även dem lämnar sitt 
kemikalieavfall på anläggningen. I underlaget tydliggörs att även avfallets sammansättning 
varierar år från år och att nedanstående sammansättning endast utgör riktvärden. 
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Tabell 8. Riktvärden för årlig omsättning av kemiskt farligt avfall i Säkerhetshuset 

 
Riskavfall 
Riskavfall är ett begrepp som inte är helt entydigt och det existerar inte i vare sig Miljöbalken 
eller Avfallsförordningen. Arbetsmiljöverkets föreskrift om riskavfall (AFS 1989:2) har upphävts 
och i föreskriften om Cytostatika (AFS2005:5) förekommer begreppet riskavfall enbart som 
riskavfallsbehållare. Enligt Umeå universitets rutiner innefattar riskavfall; smittförande avfall, 
skärande/stickande avfall, biologiskt avfall och läkemedelsrester inklusive cytostatika.6.  
Märkning skall ske med någon eller några av begreppen ”smittförande avfall”, 
”smittförande/skärande/stickande” eller ”biologiskt avfall”.  

 
4.4 Förbrukning av kontorsmaterial* 
4.4.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
Gällande förbrukning av kontorsmaterial är ett grundläggande krav i miljölagstiftningen att 
förhålla sig till Miljöbalkens kretslopps- och hushållningsprincip i 2 kap, allmänna 
hänsynsregler. Det syftar till att hushålla med råvaror samt utnyttja möjligheterna till 
återanvändning och återvinning. Därtill gäller prioriteringsordningen för avfallshanteringen, 
den s.k. avfallsstegen, för kvittblivning av förbrukat material.  

                                                             
6https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/lokalforsorjningsenheten/ris
kavfall_rutin_2013.pdf 

 
Avfallslag 

 
Förpackning 

 
Omsättning per år (kg) 

Brännbart	  lösningsmedel	   200	  liters	  fat	   2500	  

Klorerat	  lösningsmedel	   200	  liters	  fat	   800	  

Acetonitrillösning	   200	  liters	  fat	   1000	  

Spillolja	   200	  liters	  fat	   400	  

Scint	  burkar	   200	  liters	  lockfat	   600	  

Kvicksilver	   FA	  kartonger	   100	  

Syror	   FA	  kartonger	   200	  

Frätande	  ämnen	   FA	  kartonger	   100	  

Små	  kemikalier	   FA	  kartonger	   2000	  

Färgrester	   FA	  kartonger	   200	  

Fotokemikalier	  (framkallare)	   600	  l	  tank	   500	  

Fotokemikalier	  (fix)	   600	  l	  tank	   500	  

Vattenhaltigt	  avfall	   	   1000	  

  

Totalt: 9900 
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4.4.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 
I Umeå universitets miljöpolicy framgår strävan efter att minska användningen av råvaror samt 
bidra till en giftfri miljö genom att välja miljöanpassade produkter samt förebygga utsläpp av 
föroreningar. Där utgör förbrukningen av kontorsmaterial ur flera aspekter en viktig del. I 
föregående miljöutredning framgår att Umeå universitet tidigare (till år 2005) hade ett specifikt 
mål om att minska sin papperförbrukning, vilket visar att man bedömt det som en 
förhållandevis viktig och påverkbar aspekt. 

4.4.3 Förbrukning av kontorsmaterial vid Umeå universitet 
Förbrukningen av kontorsmaterial vid Umeå universitet utgörs till stor del av 
pappersförbrukning. Papper förbrukas bl.a. till skrivare och kopiatorer för personal och 
studenter, utbildningsmaterial, planscher, utbildningskataloger etc. Utöver den direkta 
papperförbrukningen medför dessa användningsområden även förbrukning av kemikalier till 
tryck. 

Papper tillverkas av en förnyelsebar resurs, men skogsavverkningen är idag i nivå med eller över 
nivån som är långsiktigt hållbar. Tillverkningen av papper är energikrävande och orsakar även 
utsläpp till vatten och luft. Utsläppen består både av syreförbrukande organiska substanser, 
vilket påverkar ekosystem och kan leda till döda bottnar, men även kväve och fosfor som släpps 
ut i avloppet och bidrar till övergödning. Svavel (försurning), koldioxid (växthuseffekten) och 
kväveoxider (övergödning och försurning) är de största luftutsläppen. 

Vid trycksaksproduktion sker utsläpp till luft av lösningsmedel och kemikalier släpps ut i 
avloppsvattnet. Även i dessa sammanhang förbrukas energi och papperförbrukningen leder 
även till att stor mängder avfall uppkommer. Aspekten har därmed en viktig koppling till 
avfallshanteringen, där det är viktigt med utsortering.  

Umeå universitet har vidtagit åtgärder för kontorsutrustning för att minska 
energiförbrukningen, men även pappersåtgången. Skrivare har försetts med kortläsare vilket 
minskar mängden onödiga utskrifter och fysiska servrar har ersatts med virtualiserade servrar.  
 
Inköp av kontorspapper sker via servicecenter vid Umeå universitet. Årlig och fullständig 
sammanställning av inköpt material finns att tillgå i deras system via fakturor för åren 2012-
2013, men det finns dock svårigheter att beräkna den sammanlagda mängden då 
fakturaunderlagen baseras på olika enheter; förpackningar, pallar, paket etc. Omfattning av 
dessa olika enheter varierar därtill mellan olika produkter. Utöver kopieringspapper omfattar 
underlaget om inköpt papper bl.a. OH-papper, rutigt papper och färgade papper. Genom 
uppgifter från administrationsservice beräknas antalet pallar med hålat och ohålat A4 papper 
samt färgat A4, utifrån ett överslag, ha uppgått till cirka 200 pallar årligen som vardera 
innehåller 48 kartonger med 2500 ark under åren 2013 och 2014. Detta medför ett 
genomsnittligt inköp av cirka 24 miljoner ark årligen vid Umeå universitet. Om mer specifika 
uppgifter önskas krävs granskning av enskilda fakturor, vilket inte genomförts inom ramen för 
denna miljöutredning. Utöver inköpen till Umeå universitets huvudverksamhet köper 
Servicecenter och Print och media även in papper till sin tryckeriverksamhet, samt säljer mindre 
mängder papper till studenter över disk. Mängden A4-papper som köpts in till Print och media 
beräknas utifrån ett överslag uppgå till cirka 2 miljoner ark per år. Dessa är i olika gramvikter 
och i olika färger.    
  
För en fullständig utredning av den faktiska pappersförbrukningen bör hänsyn tas till samtliga 
led; inköp, förbrukning (kopiering, utskrifter etc.) samt pappersavfall. Generellt sett beror 
pappersförbrukningen till stor del av antalet studenter och kurser vid universitetet under den 
aktuella perioden.  
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4.5 Resor* 
4.5.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
För transportpolitiken finns både funktionsmål och hänsynsmål (för miljö, hälsa och säkerhet). 
Transportsektorn ska bidra till att miljökvalitetsmålen nås och att ohälsan till följd av trafik 
minskar. Inom klimatpolitiken finns visionen om en fossiloberoende transportsektor år 2030. 
Det finns också ett mål om att minst 10% förnybar energi ska användas inom sektorn år 2020. 
Från och med januari 2009 ska alla (100 %) av offentliga sektorns bilar som köps in eller hyrs 
vara miljöbilar och även taxiresor ska göras med miljöbilar. 
 
Förordning (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor 
Förordningen syftar till att öka andelen trafiksäkra och miljöanpassade bilar och innehåller krav 
på egenskaper hos de fordon som köps in eller leasas av myndigheter. Enligt förordningen ska 
en myndighet se till att de bilar som myndigheten använder (leasar och köper in inkl. taxiresor) i 
första hand ska vara miljöbilar. Vissa undantag finns från kraven, bl.a. för större fordon och 
utryckningsfordon. Vid upphandling av hyra av personbilar och lätta lastbilar ska myndigheten 
välja fordon som uppfyller vissa specifika krav i förordningen. Bl.a. omfattar kraven 
gränsvärden för utsläpp av partiklar och koldioxid. I förordningen finns även krav på att 
myndigheten ska se till att de fordon som är utrustade med teknik för drift helt eller delvis med 
förnybara bränslen, i största möjliga utsträckning även drivs med förnybara bränslen. Detta 
gäller även taxiresor. Förordningen innefattar även redovisningskrav som innebär att samtliga 
myndigheter senast den 1 mars varje år ska lämna en redogörelse till Transportstyrelsen för sina 
inköp, sin leasing och sina upphandlingar under det föregående kalenderåret. 
 
Tjänsteresor och fordon 
Enligt	  förordningen	  om	  miljöledning	  i	  statliga	  myndigheter	  ska	  följande	  uppgifter	  kunna	  redovisas	  för	  en	  
statlig	  myndighet	  vad	  gäller	  Tjänsteresor	  och	  övriga	  transporter:	  	  
1.1	  Utsläpp	  av	  koldioxid	  i	  kilogram,	  totalt	  och	  per	  årsarbetskraft,	  från	  
a.	  flygresor	  under	  50	  mil,	  
b.	  bilresor	  som	  görs	  i	  tjänsten	  (inkluderar	  egen	  bil,	  tjänstebil,	  hyrbil,	  leasad	  bil,	  taxi),	  
c.	  tågresor,	  
d.	  bussresor,	  och	  
e.	  maskiner	  och	  övriga	  fordon	  som	  används	  i	  myndighetsverksamheten.	  
1.2	  Sammanlagda	  utsläpp	  av	  koldioxid	  i	  kilogram,	  totalt	  och	  per	  årsarbetskraft,	  enligt	  1.1	  a–e.	  
1.3	  Utsläpp	  av	  koldioxid	  i	  kilogram	  för	  flygresor	  över	  50	  mil,	  totalt	  och	  per	  årsarbetskraft.	  
1.4	  Beskrivning	  av	  insamlat	  resultat:	  
a.	  Beskriv	  vad	  som	  har	  påverkat	  resultatet	  i	  positiv	  eller	  negativ	  riktning,	  t.ex.	  
organisationsförändringar,	  trender,	  nya	  uppdrag.	  
b.	  Beskriv	  eventuella	  problem	  och	  luckor	  i	  materialet	  samt	  hur	  och	  när	  myndigheten	  planerar	  att	  
åtgärda	  dessa.	  
1.5	  Hur	  är	  uppgifterna	  framtagna	  (om	  detta	  skiljer	  sig	  mellan	  uppföljningsmåtten,	  ange	  vad	  som	  gäller	  
för	  respektive	  mått)? 

 

4.5.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 

Umeå universitets övergripande miljömål för perioden 2013-2015 är att minska klimat- och 
miljöpåverkan i jämförelse med 2012. Ett av uppföljningskriterierna för detta är; 

-‐ Mängden utsläpp av kg CO2 per årsarbetskraft vid tjänsteresor (rapporteras årligen 
för universitetet centralt). 
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Umeå universitets resepolicy och regler för tjänsteresor 
I Umeå universitets resepolicy fastslås att resorna ska planeras och genomföras på ett så säkert, 
kostnadseffektivt och miljövänligt sätt som möjligt samt att man vid reseplanering skall vara 
uppmärksam på; säkerhet och miljö, kostnad, ansvar och gällande bestämmelser. I policyn står 
att allmänna kommunikationsmedel oftast är det bästa alternativet ur både säkerhets- och 
miljöaspekt och att tåg bör väljas i första hand. Som komplement till resepolicyn finns särskilda 
regler för tjänsteresor som omfattar bl.a. planering, beställning, färdmedel etc. 
 
I reglerna för tjänsteresor anges att miljöhänsyn alltid ska beaktas vid val av färdmedel och att 
övervägning ska ske av andra alternativ än att resa, som till exempel telefonmöte eller 
videokonferens. Det är den anställdes ansvar att tjänsteresorna planeras och genomförs på ett så 
säkert, miljövänligt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vid resor ska universitetets ramavtal 
och upphandlade resebyråtjänst nyttjas. Bokning ska ske genom den resebyrå som Umeå 
universitet har avtal med och man överlåter åt resebyrån att hitta bästa reselösning utifrån 
Umeå universitets resepolicy.  
 
Vad gäller val av färdmedel nämns exempelvis i reglerna att för resor som tar mindre än tre 
timmar att de normalt ska genomföras med tåg eller buss. Vid resa mellan orter med täta och 
snabba tågförbindelser bör tåg väljas av miljöskäl. Reglerna för flygresor är att de endast bör 
användas för längre färdsträckor eller om flyg till skillnad mot tåg ger möjlighet till hemresa 
samma dag. Vid bilåkning ska vidare möjligheterna till samåkning alltid prövas och i linje med 
förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för bilar och bilresor ska alla av offentliga 
sektorns bilar som köps in eller hyrs ska vara miljöbilar, samt att även taxiresor ska göras med 
miljöbilar.  

4.5.3 Resor vid Umeå universitet 
Tjänsteresor ingår som en betydelsefull del i universitetets verksamhet och är ett viktigt medel 
för att utveckla och upprätthålla såväl nationella som internationella kontakter. Det utgör dock 
en negativ miljöpåverkan genom att förbrukning av drivmedel orsakar utsläpp till både luft och 
vatten. Fossila bränslen genererar utsläpp till luft av främst koldioxid (vilket påverkar 
växthuseffekten) och kväveoxider (vilket leder till försurning, övergödning och marknära ozon). 
Avgaserna innehåller dessutom partiklar och andra hälsoskadliga ämnen. 
 
För att begränsa klimatpåverkan från resor finns flera olika distansöverbryggande tekniker 
tillgängliga för anställda och studenter och flera insatser har skett sedan den förra 
miljöutredningen. En helt ny telefonväxel, har införts under år 2013, en digital lösning (Lync) 
som utökar möjligheterna för personal att använda s.k. unified communication, en integrerad 
kommunikationslösning med ljud, bild, video, messaging. Universitetets växel erbjuder även 
gratis telefonmöten för alla anställda. Andra möjligheter till resfria möten finns, såsom 
kostnadsfria videokonferens/e-möte via Adobe Connect. Lokaler med särskild möjlighet till 
videokonferens samt en mobil videokonferensutrustning finns på campus Umeå och den 
används bl.a. kontinuerligt för verksamhet förlagd i Abisko och för utbildningsuppdrag i Kiruna, 
i syfte att minska antalet resor. Universitet ger en mängd nätbaserade kurser och program 
genom användning av distansöverbryggande teknik och verktyg för e-lärande finns tillgängligt 
och används. Umeå universitet har ett särskilt åtagande angående decentraliserad utbildning. 
 
Vid föregående miljöutredning (2009) framgick att statistiken över resor från resebyråer då 
innehöll vissa osäkerheter, bl.a. beroende av att det är svårt att jämföra beräkningmodeller och 
att flera resebyråer i samband med utredningen höll på att byta datasystem. År 2011 
upphandlade Umeå universitet centralt en ny resebyrå som sköter alla resor, vilket innebar ett 
nytt uppföljningssystem. Detta medför att 2011 är valt att ses som basår för fortsatt uppföljning. 
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Resebyrån erhåller statistik vad gäller utsläpp från flygresor för respektive institution och de gör 
själva beräkningar av de koldioxidutsläpp som redovisas (flygresor kortare respektive längre än 
500 km enligt specifikation i förordning 2009:907).  
 
Tabell 9. Flygresor under 50 mil 

 
Förbrukning/år 

 
Koldioxid i kg totalt 

 
Koldioxid i kg/årsarbetskraft 

 

2011 822	  067	   202	  

2012 1	  507	  280	   343	  

2013 1	  496	  214	   385	  

 
Tabell 10. Bilresor i tjänsten 

 
Förbrukning/år 

 
Koldioxid i kg totalt 

 
Koldioxid i kg/årsarbetskraft 

2011 21	  283	   5	  

2012 19	  305	   4	  

2013 19	  410	   5	  

 
Tabell 11. Tågresor i tjänsten 

 
Förbrukning/år 

 
Koldioxid i kg totalt 

 
Koldioxid i kg per årsarbetskraft 

2011 3,52	   0,001	  

2012 3,73	   0,001	  

2013 3,52	   0,001	  

 
Tabell 12. Maskiner och övriga fordon 

 
Förbrukning/år 

 
Koldioxid i kg totalt 

 
Koldioxid i kg per årsarbetskraft 

2011 84	  725	   21	  

2012 65	  469	   15	  

2013 87	  823	   23	  
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Tabell 13. Flygresor över 50 mil 

 
Förbrukning/år 

 
Koldioxid i kg totalt 

 
Koldioxid i kg per 

årsarbetskraft 

2011 2	  474	  707	   609	  

2012 3	  724	  675	   848	  

2013 3	  561	  322	   917	  

 
De redovisade utsläppen för Umeå universitet har i flera avsseenden ökat mellan 2011 och 2013. 
Framförallt gäller detta för flygresor. Troligt är dock att det beror på den nya resebyrå som 
upphandlades och att detta lett till att fler anställda successivt valt att anlita denna vid köp av 
tjänst. Ytterligare ett tecken på att detta är fallet är en positiv trend för användning av 
beställning och registrering av tjänsteresor för år 2013, som skedde i ungefär lika stor 
omfattning som år 2012. Efter 2012 har därtill många insatser genomförts för att erbjuda olika 
distansöverbryggande tekniker, vilket utgör led i att uppfylla det centrala miljömålet om att 
Universitetets klimatpåverkan ska begränsas vid tjänsteresor. 
 
I miljöledningsrapporten år 2013 framgår att det genomförts en korrigering av 
koldioxidmätningen ”andel koldioxid per årsarbetskraft” mellan 2012-2013 som innebär att ett 
högre resultat kommer visas än föregående år. Korrigeringen består i att helårsanställd används 
för inrapportering av årsarbetskraft istället för antalet anställda över året. Det innebär i 
praktiken att koldioxidmängden under året fördelas på ett mindre antal anställda vilket ger sken 
av en ökning trots att den totala koldioxidmängd som förbrukats under året i realiteten minskat. 
 
Resor till och från jobbet  
I reglerna för tjänsteresor vid Umeå Universitet framgår att anställdas resor mellan hemmet och 
arbetsplatsen inte omfattas av universitets regler för tjänsteresor, i enlighet med 
skattelagstiftningen. Undantag är resor som är del av en tjänsteresa. Resor mellan bostad och 
arbetsplats (tjänsteställe) räknas normalt som privata resor och vi har därmed valt att inte 
redovisa dessa inom ramen för miljöutredningen i större grad än att ange att även dessa kan ses 
som en miljöaspekt. Dessa resor bedöms även som svåra att mäta och följa upp med en effektiv 
och rättvisande metod.  

4.6 Kylanläggningar 
4.6.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
Den ozonnedbrytande förmågan hos de klor- och brominnehållande  kyldmedier som främst 
använts (CFC, HCFC och HBFC) har sedan länge varit känd, vilket föranlett en stegvis utfasning 
av dessa ämnen i samhället. CFC (klorflorkarboner) är sedan år 2000 förbjudna att användas i 
kylanläggningar. Undantag gäller endast för befintliga stationära anläggningar med under 900 
gram CFC.  För HCFC (klorflourkolväten) gäller påfyllningsstopp sedan år 2002 och förbud mot 
användning i befintliga anläggningar kommer att införas den 31 december i år (2014). Undantag 
gäller dock för små anläggningar, under 3 kg, som varit i bruk innan juni 2002. Det köldmedie 
som till stor del ersatt både CFC och HCFC är HFC, som varken innehåller klor elller brom och 
därför inte bryter ner ozonskiktet men ändå bidrar till växthuseffekten. Av denna anledning har 
Naturvårdsverket varit tydliga med att strävan även bör vara att använda minsta möjliga mängd 
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av HFC i kylanläggningar7. Generellt finns därmed stora restriktioner kring användning av 
köldmedier i kylanläggningar. 
 
Förordning (2007:846) om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen 
Enligt förordningen krävs anmälan till tillsynsmyndigheten vid nyinstallation och/eller 
konvertering av aggregat innehållande 10 kg köldmedium eller mer. För dessa kylanläggningar 
krävs även journalföring och årlig rapportering till tillsynsmyndigheten om läcksök, service och 
kontroll. 

4.6.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 
I Umeå universitets miljöpolicyn framgår att universitetet ska medverka till en långsiktigt 
hållbar samhällsutveckling och vara miljömedvetet bl.a. genom att bidra till en giftfri miljö 
genom att välja miljöanpassade produkter samt förebygga utsläpp av föroreningar. En varsam 
och begränsad användning av köldmedier kan ses som en viktig aspekt att beakta för att uppfylla 
dessa mål.  

4.6.3 Kylanläggningar vid Umeå universitet 
De anläggningar som finns på campus  i Umeå innehållande köldmedier är bl.a. kylaggregat, 
frysaggregat, luftkonditionering och värmepump. Umeå universitet har själva bara aggregat som 
understiger kraven på köldmedierapportering. Senaste periodiserade köldmediekontroll för 
läcksökning enligt SFS 2007:846 (Förordning om fluorerade växthusgaser och ozonnedbrytande 
ämnen) genomfördes av Grenholms kylservice AB i april år 2013. I Kontrollrapporten framgick 
att mängden köldmedie i Umeå universitets anläggningar uppgick till 5,25 kg och var av typen 
R407 C, vilket innebär HFC.  
 
Hyresvärden Akademiska hus har ett antal olika kylmaskiner som innehåller köldmedie i de 
fastigheter som nyttjas av Umeå universitet. År 2012 genomfördes en sammanställning av dessa 
och genom kontakt med hyresvärden i samband med denna miljöutredning konstaterats att 
obefintliga förändringar av kylutrustingen skett sedan dess. I förteckningen över kylmaskiner 
från 2012 framgår att majoriteten av anläggningarna innehåller köldmediet HFC. Endast två 
anläggningar, en i MIT-huset och en i Lärarutbildningshuset innehåller HCFC. Dessa utgörs av 
kylaggregat och innehåller därtill förhållandevis små mängder, vardera 2 kg.  
 
 Tabell 14. Kylmaskier på Campus Umeå med köldmediet CFC 

 
Fastighet 

 
CFC i kg (2012) 

Namn på fastighet MIT-‐huset	  

Totalt installerad (kg) 2	  

 

	  

Namn på fastighet Lärarutbildningshuset	  

Totalt installerad (kg) 2	  

 

                                                             
7http://www.svensktvatten.se/Documents/Kategorier/Dricksvatten/Lagar%20och%20f%C3%B6reskrifter/
AR%2097_2%20Allm%C3%A4nna%20r%C3%A5d,%20Kylanl%C3%A4ggningar%20och%20v%C3%
A4rmepumpar%20%28alla%20sidor%29.pdf 
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Akademiska hus ansvarar för kontrollen av de köldaggregat innehållande HFC som omfattas av 
krav på årlig kontroll. Dessa finns fördelade i flertalet byggnader och redovisas i Tabell 15. 
 
Tabell 15. Kylmaskiner på Campus Umeå med köldmediet HFC omfattade av årlig kontroll 

4.7 Kemikalieanvändning* 
4.7.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
Både inom EU och i Sverige finns mål för hur användningen av farliga kemikalier ska minska 
och fasas ut. Det finns globala överenskommelser, internationella konventioner, för att minska 
användningen av farliga kemikalier. I Sverige har vi det nationella miljökvalitetsmålet giftfri 
miljö, vilket 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." 
Kemikalieinspektionen som är den ansvariga myndigheten för kemikaliefrågor i Sverige har på 
uppdrag av regeringen tagit fram en handlingsplan för en giftfri vardag mellan år 2011-2014, 
som ett steg för att uppnå miljökvalitetsmålet. Fokus under denna period var arbete med EU-
lagstiftning och farliga ämnen i varor. Regeringen har valt att förlänga handlingsplanen till år 
2020 och Kemikalieinspektionen anser att viktigt i denna plan är att fokusera på kommande 
generation, barn och ungdomar, för att därmed satsa på att bidra till ökad kunskap om hållbar 
utveckling på förskolor och skolor. Kemikalieinspektionen lyfter även särskilt vikten av bred 
samverkan med bl.a. myndigheter och forskning8. Utöver detta har bl.a. Miljöstyrningsrådet 
upprättat upphandlingskriterier för en giftfri miljö. 
 
Den laborativa verksamheten vid universitetet är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Det 
innebär att den omfattas av vissa specifika förordningar och föreskrifter. Generellt styrs 

                                                             
8 https://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Rapporter/Rapport-5-14-Handlingsplan-
giftfri-vardag.pdf 

 
Fastighet 

 
Antal kylmaskiner med årlig kontoll (2012) 

Histologihuset	   4	  st	  

Anatomihuset	   3	  st	  

Naturvetarhuset	   4	  st	  

Kemihuset	  	   1	  st	  

Samhällsvetarhuset	   4	  st	  

Biblioteket	  	   1	  st	  

Fysiologihuset	  	   9	  st	  

Universum	   4	  st	  

Resistenslabb	   2	  st	  

MIT-‐huset	   4	  st	  

Lärarutbildningshuset	   1	  st	  

Beteendevetarhuset	   1	  st	  

 Totalt: 37	  st 
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kemikaliehanteringen av; miljöbalken och dess regelverk, Kemikalieinspektionens föreskrifter, 
EU-förordningen Reach och arbetsmiljölagstiftning. 
 
Hanteringen av kemiska produkter regleras framförallt i miljöbalkens 2 (allmänna 
hänsynregler) och 14 kap (kemiska produkter och biotekniska organismer) och i 
arbetsmiljölagstiftningen. Exempel på tillämpbar arbetsmiljölagstiftning på kemikalieområdet 
är Förebyggande av allvarliga kemikalieolyckor (AFS 2005:19), Kemiska arbetsmiljörisker (AFS 
2011:19) och Systematiskt arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1). Registrering och godkännande av 
kemiska ämnen för de enskilda användningsområdena regleras i EU:s kemikalielagstiftning, 
REACH. 
 
Några viktiga förordningar och föreskrifter listas nedan. 
 
Förordning (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll 
Utövare av den laborativa verksamheten ska själva kontrollera och följa upp den egna 
verksamhetens påverkan på miljön. Om en driftstörning sker ska tillsynsmyndigheten 
underrättas. Utövaren ska också förteckna kemiska produkter och biotekniska organismer som 
kan innebära risker. Förteckningen över kemiska produkter ska innehålla: 
1. Produkten eller organismens namn, 
2. omfattning och användning av produkten eller organismen, 
3. information om produktens eller organismens hälso- och miljöskadlighet, samt 
4. produktens eller organismens klassificering med avseende på hälso- eller miljöfarlighet. 
För alla kemikalier ska det dessutom finnas säkerhetsdatablad. 
 
Förordning (2008:245) om kemiska produkter och biotekniska organismer 
Denna förordning och dess 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. Denna förordning upphävs dock redan den 1 
juni 2015 då den nya förordningen för klassificering och märkning, CLP, träder i full kraft.  
 
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 
kemikalieolyckors  
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 
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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 EG-direktiv som gällde i EU och Sverige 
innan den 1 juni 2007 då Reach trädde i kraft. Reach börjar gälla stegvis och implementeras i 
svensk lagstiftning. Reach innehåller bl.a. krav på användare som inte funnits i tidigare 
lagstiftning9.  
 
CLP, Förordning (EG) nr 1272/2008 
CLP står för classification, labelling och packaging, dvs. klassificering, märkning och 
förpackning av kemiska produkter. Lagstiftningen är en ny EU-förordning som trädde i kraft 
2009 och innebär ett nytt system för klassificering och märkning som sedan dess har gällt 
parallellt med det tidigare systemet, KIFS. Denna övergångsperiod gäller, som nämnts, fram till 
juni 2015 då alla kemiska ämnen och blandningar ska märkas enligt det nya systemet. En viktig 
förändring i samband med införandet av CLP-förordningen är att det grundas på FN:s Globalt 
Harmoniserade System (GHS), vilket innebär en bättre internationell samordning och kontroll 
av kemikalier10.  

4.7.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 
Universitetets miljöpolicy uppmanar anställda och studenter att bidra till en giftfri miljö genom 
att välja miljöanpassade produkter samt förebygga utsläpp av föroreningar samt 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. 
 

Umeå universitets övergripande miljömål för perioden 2013-2015 är att minska klimat- och 
miljöpåverkan i jämförelse med 2012. Ett av uppföljningskriterierna för detta är; 

-‐ Antalet registrerade miljö- och hälsofarliga kemikalier och ämnen, totalt, 
utfasningsämnen och riskminskningsämnen (rapporteras årligen för universitetet 
centralt) 

Enligt Umeå universitets delegationsordning11 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. Detta gäller främst 
uppgifter inom ramen för den egenkontroll som krävs enligt miljöbalken. Utöver 
förteckning/registrering av kemiska produkter som hanteras inom verksamheten ska det även 
finnas rutiner för registrering av förbrukad volym och lagerhållning. Till detta ska Umeå 
universitetets kemikaliehanteringsprogram användas. Enligt universitetets delegationsordning 
ska det i enlighet med egenkontrollens krav även 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 samt genomföras fortlöpande och dokumenterad riskbedömning av 
verksamheten ur miljö- och hälsosyddssynpunkt. Om en driftstörning sker ska detta omgående 
anmälas till närmaste chef och universitetets miljösamordnare som i sin tur underrättar 
tillsynsmyndigheten.  
 
Verksamhetsstöd inom området kemi/miljö/arbetsmiljö finns att tillgå i form av miljö- och 
arbetsmiljöhandläggare på fakultetsnivå samt Strålskyddsexpert, Biosäkerhetsexpert, 
Kemiexpert, miljösamordnare och arbetsmiljösamordnare på central nivå. På teknisk-
                                                             
9http://www.kemi.se/Documents/Publikationer/Trycksaker/Faktablad/FbReachEUsKemforordnAug10.pdf 
10 http://www.kemi.se/sv/Innehall/Lagar-och-andra-regler/Klassificering-markning-och-
sakerhetsdatablad/Kort-om-CLP/ 
11https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/lokalforsorjningsenheten/d
elegation_egenkontroll_yttre_miljo_2000.pdf 
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naturvetenskaplig fakultet och medicinska fakulteten finns också arbetsmiljö- och 
miljöhandläggare.  

4.7.3 Kemikalieanvändning vid Umeå universitet 
Kemikalier används främst inom laborativ och konstnärlig verksamhet men även inom 
lokalvård etc. Farliga kemikalier kan påverka miljön på många olika sätt, ex. kan de orsaka 
skada på organismers fortplantningsförmåga och flertalet miljögifter ackumuleras i 
näringsväven. Målsättningen är att minska mängden använda kemikalier, helt ersätta vissa, 
samt begränsa spridning från universitetets lokaler, t.ex. via avlopp och luft. Universitetets 
forskning på området är därtill viktig eftersom man kan lära hur kemikalier sprids i naturen, i 
vilka produkter de finns och om farliga kemikalier kan ersättas med andra ämnen, om det helt 
går att byta metod för en viss process etc. Universitetet arbetar aktivt med att minska 
användningen av farliga kemikalier, såsom metaller och stabila organiska föroreningar. 
 
I samband med föregående miljöutredning år 2009 installerades det nuvarande 
kemikalieregistreringssystemet Chemkeeper. Systemet registrerar kemikalier från att de säljs i 
det så kallade Kemiförrådet på Umeå universitet till institutionen/enheten/hyllan där de 
används samt när kemikalien är förbrukad. Kemiförrådet scannar in utgående kemikalier 
fortlöpande, vilket gör att samordningen av registreringsprogram och Kemiförrådets 
kemikaliehantering har bedömts fungera tillfredställande. Även den inregistrerade mängden 
kemikalier har ökat. Inventering gentemot kemikalieregistreringssystemet genomfördes för 
första gången under år 2013, och i miljörapporten för år 2013 angavs att det blir basår för 
kommande års uppföljningar och att målet att minska miljö– och hälsofarliga ämnen därför inte 
kunnat bedömas för år 2013.  
 
Vid samtal med ansvariga för kemikaliehantering har framkommit att inventeringen av 
kemikalieförråden ännu inte är fullständigt genomförd på alla berörda institutioner. Bl.a. har 
den kemiska institutionen berörts av omflyttningar som medfört att även kemikalieförråd 
flyttats och detta har du inneburit att inventering kommer att ske först då flytten är helt klar. 
Förhoppningen är att inventeringarna på samtliga institutioner ska vara genomförda innan 
årsskiftet vilket skulle medföra att man från och med år 2014 med större säkerhet kan följa upp 
målet om minskande antal kemikalier.  
 
Utifrån statistik i Chemkeeper finns sammanlagt 1593 st lokaler/förråd etc. inom universitetet 
som ska genomföra kemikalieinventering. Av dessa har i dagsläget 679 st inventerats, vilket 
motsvarar en andel av 43 % (Se Tabell 16).  
 
Tabell 16. Inventering av kemikalieförråd 

 
Antal lokaler som ska inventeras 

 
Antal lokaler som har inventerats 

1593	   679	  

 

Andel inventerade lokaler (%): 42 

 

4.8 Biotekniska produkter (GMM och GMO)* 
4.8.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
I Sverige är all verksamhet med genmodifierade organismer reglerad och det finns flera 
myndigheter som ansvarar för genteknisk verksamhet. Naturvårdsverket har den samordnande 
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och rådgivande rollen och det är Arbetsmiljöverket som utövar tillsynen för innesluten 
användning av genetiskt modifierade mikroorganismer (GMM), där bl.a. laboratorieverksamhet 
omfattas12. I detta fall handlar det både om tillsyn utifrån arbetsmiljöaspekter, hälso- och 
miljöaspekter. Utöver detta har Jordbruksverket, Havs- och vattenmyndigheten, 
Kemikalieinspektionen, Livsmedelsverket, Läkemedelsverket och Skogsstyrelsen tillsynsansvar 
för olika verksamheter med genetiskt modifierade organismer.  
 

Regelverket kring GMM och GMO är omfattande och syftar både till att skydda miljön och 
människors hälsa och att säkerställa att etisk hänsyn tas vid genmodifierande verksamhet.  I 
miljöbalken handlar 13 kap om innesluten användning av GMM och GMO. Miljöbalken ställer 
krav på utredning för bedömning av skaderisker, vilket innebär att innesluten användning och 
avsiktlig utsättning av GMM och GMO ska föregås av utredning om vilka miljö- och hälsoskador 
som organismen kan orsaka. Avsiktlig utsättning av genetiskt modifierade organismer, eller 
introduktion av en produkt som innehåller eller består av sådana organismer på marknaden, 
kräver tillstånd. Ett tillstånd gäller i regel i fem år varför verksamheten regelbundet måste 
omprövas. Ett nytt användningsområde/ändringar kräver ny anmälan/nytt tillstånd. 

För innesluten användning av GMM skiljer man mellan F- och L-verksamhet (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 
 
Förordningen (SFS 1998:901) om verksamhetsutövares egenkontroll 
Förordningen om verksamhets utövares egenkontroll omfattar även den tillståndspliktiga 
laborativa verksamheten med GMO och GMM. Detta innebär bl.a. krav på ansvarsfördelning, 
kontroll och riskbedömning samt underrättelse till tillsynsmyndigheten vid driftstörning.  
 
Nedan listas specifik lagstiftning för hantering av GMO och GMM 

– Förordningen (2000:271) om innesluten användning av genetiskt modifierade 
organismer.  

– AFS 2005:1, om mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, 
överkänslighet.  

– AFS 2011:2, om innesluten användning av genetiskt modifierade mikroorganismer.  

4.8.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 
För hanteringen av GMM och GMO vid Umeå universitet är det prefekten vid varje institution 
som har det yttersta ansvaret, men i praktiken är det ofta forskningsgruppledare eller 
motsvarande som informerar och säkerställer att hantering och destruktion av GMM och GMO 
sker på ett säkert sätt. Arbetsuppgifterna är delegerade på samma sätt som för 
kemikaliehanteringen enligt gällande delegationsordning för ålägganden enligt miljöbalken13. 
 
Även GMO och GMM ska registreras, och kontinuerligt riskbedömas. Det ska även finnas 
egenkontrollprogram upprättade för dem som hanterar biotekniska organismer och de som har 

                                                             
12 http://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Naturvard/Genetiskt-modifierade-organismer/GMO--vem-gor-vad/ 
13https://www.aurora.umu.se/globalassets/dokument/universitetsforvaltningen/lokalforsorjningsenheten/d
elegation_egenkontroll_yttre_miljo_2000.pdf 
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ett delegerat ansvar måste ha tillräckliga kunskaper för att kunna fullgöra vad ansvaret innebär. 
I Umeå universitets ledningssystem finns som nämnts instruktioner för arbete med genetiskt 
modifierade mikroorganismer. För hanteringen av biotekniska produkter är även avfall en viktig 
fråga, varför det finns tillämpbara rutiner kopplade till avfallshanteringen14. I rutinen för 
kvittblivning av GMM och/eller andra smittbärande ämnen anges tre alternativ för 
avfallshantering och i vilken ordning de prioriteras. I första hand gäller då inaktivering genom 
autoklavering och i sista hand, om det inte finns möjlighet till inaktivering, bortförande som 
farligt gods. 
 
GMM från F-verksamhet och/eller smittämnen av riskklass 2 som skall sändas iväg som fast 
avfall skall helst autoklaveras först för att avdöda mikroorganismerna innan avfallet skickas till 
förbränning. Efter autoklavering kan avfallet skickas som vanliga sopor. Avfall innehållande 
levande mikroorganismer från R-verksamhet (riskklass 3 och 4) får inte skickas som farligt gods 
utan måste autoklaveras på plats innan det skickas vidare för förbränning. För fast avfall 
innehållande levande mikroorganismer finns även alternativet att skicka det som farligt gods till 
avfallsmottagaren som sedan förbränner avfallet. Detta alternativ är dock förenat med extra 
kostnader och en hel del byråkrati. 

4.8.3 Biotekniska produkter vid Umeå universitet 

De för Umeå universitet aktuella verksamhetsinriktningarna som hanterar GMO och GMM är: 
Laboratorieverksamhet, GMM i djurverksamhet och GMM i växtverksamhet. För varje 
inriktning kan man i sin tur precisera verksamhetens art där de mest aktuella för Umeå 
universitet är: Forskning och utveckling samt Undervisning.   

En genmodifierad organism (GMO) är förändring i arvsmassa hos en organism som inte kan ske 
på naturlig väg.  GMM är genetiskt modifierade mikroorganismer vars främsta 
användningsområde i samhället har varit inom läkemedelsindustrin. Exempel på 
mikroorganismer enligt definitionen är bakterier inklusive actinomyceter, rickettsier och 
cyanobakterier, mikrosvampar som jäst och mögel, mikroalger, protozoer samt celler i 
eukaryota cellkulturer (AFS 2011:2, Innesluten användning av genetiskt modifierade 
mikroorganismer). När mikroorganismer modifieras genetiskt kan risker för både hälsa (ex. 
smitta, överkänslighet) och miljö (minskad biologisk mångfald vid effektiv konkurrens, 
smittspridning etc) uppstå.  
 
Vid föregående miljöutredning 2009 framkom förslaget att en funktionsansvarig expert skulle 
installeras för området för att underlätta administrationen och hantering av GMM och i 
dagsläget finns en biosäkerhetsexpert vid Umeå universitet. Enligt gällande lagstiftning anmäler 
Umeå universitet hatering av GMM till Arbetsmiljöverket och biosäkerhetsexperten kan som 
nämnts utgöra stöd till de personer som ansvarar för detta. Huruvida dessa anmälningar speglar 
hanteringens omfattning varierar eftersom en anmälan om användning till Arbetsmiljöverket 
kan innebära allt från en till uppemot hundra olika genetiska förändringar av mikroorganismer 
beroende på forskningsprojektets karaktär. Förklaringen till detta är att vissa mindre 
förändringar kan innebära väldigt små skillnader och likartade risker, varför man inte gör en 
separat anmälan för varje liten förändring, trots att det hårdraget innebär nya varianter av 
GMM. För att ange ett praktiskt exempel på detta skulle det ex. kunna handla om att göra 
uppemot 50 små gentiska förändringar för att undersöka egenskaper hos ett visst protein.  
 

                                                             
14 https://www.aurora.umu.se/regler-och-riktlinjer/Sakerhet/Biosakerhet/Genetiskt-modifierade-
mikroorganismer/ samt Rutiner för fast avfall innehållande GMM/smittförande ämnen 
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I linje med gällande krav för varje forskningsgrupp register över de biotekniska organismer de 
använder och de genetiska förändringar som görs. Varje forskningsinstitut har sina egna 
stamförråd. En grov uppskattning utifrån samtal med ansvarig i versamheten är att en 
forskningsinstutititon kan hantera upp emot 100 000 olika modifierade mikroorganismer, sett 
till allt som ”tillverkas” inom  forskningen. Utifrån detta bedöms det därmed som både svårt och 
verkningslöst att göra en mer direkt kvantitativ bedömning av GMM-användningen vid Umeå 
universitet. 
 
Avfall från GMO- och GMM-verksamhet 
Vid tidigare miljöutredning framgick att GMM utgjorde större delen av det farliga avfall som 
genereras vid Umeå universitet och man angav mängden 17 ton. Utifrån samtal med ansvarig i 
verksamheten framgick att dessa mängder med stor sannolikhet uppkommer i GMO-
verksamhet. GMO utgör stora mängder avfall av växtdelar och jord som samlas i containrar för 
att skickas till destruktion. Huruvida detta egentligen bör klassas som farligt avfall eller inte är 
ännu ej helt utrett. 
 
Utifrån de regler som finns för avfallshanteringen av GMM, där man i första hand ska 
autoklavera avfallet och undvika borttransport som farligt gods, uppskattas de årliga mängderna 
av GMM som blir klassade som farligt avfall inte som särskilt stora. Sammantaget är det främst 
en institution som i dagsläget inte själva kan autoklavera sitt GMM-avfall och kan bli tvungna 
att skicka det för sluthantering som farligt gods. Därmed bedöms det heller inte som aktuellt att 
vidare undersöka den nuvarande andelen GMO och GMM av farligt avfall, dels för att 
klassningen är svår, men även för att Umeå universitet bedöms ha goda rutiner för denna 
hantering.  
 

4. Indirekt miljöpåverkan 
 
Universitets och högskolors största miljöpåverkan och därmed viktigaste miljöaspekter är 
främst indirekta och kopplade till verksamheternas kärnverksamheter. Den kultur och kunskap 
inom miljöområdet som universitetet förmedlar till studenterna under deras studietid har en 
stor påverkan på deras förhållningssätt och ageranden såväl privat som i efterkommande 
yrkesliv. Att bidra till ny kunskap på miljöområdet inom arbetslivet är därmed en viktig uppgift 
för Umeå universitet (och andra lärosäten) ur flera olika perspektiv, inte minst genom att 
miljöfrågor integreras i kärnverksamheten utbildning och undervisning. Ett ytterligare område 
med indirekt miljöpåverkan är samverkansuppgiften där ett proaktivt miljöarbete kan leda till 
ökad kommunikation inom miljöområdet till övriga samhällsaktörer. Effekterna och 
miljöpåverkan från de indirekta miljöeffekterna är dock svåra att mäta och traditionellt sett har 
miljöarbete ofta fokuserats på de direkta miljöaspekterna. I denna miljöutredning är det därför 
viktigt att framhäva det faktum att de indirekta miljöaspekterna utgör de verksamhetsområden 
där Umeå universitet har sina största möjligheter och därmed även sitt största ansvar att bidra 
till en hållbar samhällsutveckling. 
 
De indirekta miljöaspekter som identifierades i samband med föregående miljöutredning 
(2009) bedöms fortfarande som aktuella, dvs; Utbildning, Forskning, Samverkan och 
Upphandling. Till skillnad mot de direkta miljöaspekterna som främst utgör en negativ 
miljöpåverkan, bidrar de indirekta aspketerna främst med möjligheter till positiv påverkan.  På 
samma sätt som för de direkta miljöaspketerna markeras de indirekta miljöaspketer som 
identifierats som betydande i avslutande miljöaspketsbedömning med en asterisk (*).  
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Utbildning* 
4.1.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
Högskolelag (1992:1434), 1 kap, 5§ och Högskoleförordningen  
I denna lagstiftning framgår att hållbar utveckling ska främjas i all verksamhet vid universitet 
och högskolor. Även de flesta specifika examensordningar i högskoleförordningen (1993:100) 
anger att utbildningarna ska inkludera hållbarhetsinslag.  

4.1.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 

Umeå universitets Vision 2020. Delmål och strategier 2013-2015.  
Av vision 2020 framgår bland annat ett övergripande mål för utbildningen, att den innehåller 
”Möten med forskning och omgivande samhälle”.  
 
I  denna finns även delmål 4.3. som innebär att ”Universitetet har strategisk planering av 
kompetensförsörjning på alla organisatoriska nivåer”. Kompetensutveckling av medarbetarna 
kommer att fortlöpande erbjudas så att de erhåller den kunskap som behövs för att kunna agera 
i enlighet med miljöpolicyn i det dagliga arbetet. 

4.1.3 Utbildning vid Umeå universitet 
Via utbildning kan en hållbar utveckling inklusive minskad miljöpåverkan främjas om 
studenterna som utbildas vid Umeå universitet får med sig kunskap, färdigheter och verktyg för 
egna analyser som skapar förutsättningar för att fatta beslut och agera i hållbar riktning. 
Utbildning som miljöaspekt innefattar även båda sidor av den utbildningsverksamhet som 
genomförs, d.v.s. både mot studenter och anställda. Utbildningar bidrar till att t.ex. öka 
kunskapen om människans sampel med miljön, vilken leder till positiv miljöpåverkan på sikt.  
 
I samband med miljöledningsrapporten (senast genomförd år 2013) undersöks 
uppföljningskriterierna för Umeå universitets miljömål. Gällande målsättningen; att antalet 
kurser och program med frågeställningar Hållbar utveckling ska öka, stod det klart att 
utvärdering av måluppfyllelsen för år 2013 inte var möjlig då inventering inte genomförts. 
Bedömningen var dock att sökbara kurser och program med frågeställningen Hållbar utveckling 
för år 2013 var omfattande.  
 
Hållbar utveckling i kurser och program kommer att stå i centrum för Handelshögskolans 
miljöcertifiering enligt ISO 14001 (under år 2014) och universitet centralt  kommer kunna ta del 
av Handelshögskolans erfarenhet och arbete med hur mängden av kurser och program med 
Hållbar utveckling kan följas upp. Handelshöskolan har främst riktat sig till studievägledarna 
vid sina respektive instutitioner som fått redogöra för i vilken utsträckning och på vilka sätt 
”hållbar utveckling” idag ingår i de kurser som de ger. Resultatet baseras på beskrivningar och 
lärandemål (förväntade studieresultat, FSR) i kursplaner. En tänkbar utveckling är att göra en 
liknande undersökning för samtliga instutioner.  
 
Kompetensutveckling och möjligheten att utbilda och fortbilda sig inom hållbar utveckling för 
de anställda är viktigt för att skapa engagemang för arbetet inom ramen för ledningssystemet, 
men också för att skapa förutsättningar för medarbetarna att bidra till verksamhetens 
utveckling och ständiga förbättringar. Alla nyanställda vid Umeå universitet ges möjlighet att 
genomgå en grundläggande miljöutbildning i samband med ”Utbildning för nyanställda”. 
Universitetet ger även en central ledarutbildning (UCL) till alla chefer och i denna ingår miljö – 
och hållbar utveckling.  
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Forskning* 
4.1.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
Högskolelag (1992:1434), 1 kap, 5§ och Högslokeförordningen  
Denna lagstiftning är tillämpbar även för forskning, då forskningen är en del av universitetets 
kärnverksamhet och det som nämnts framgår i förordningen att hållbar utveckling ska främjas i 
all verksamhet vid universitet och högskolor. 
 
Lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor och Personuppgiftslag 
(1998:204) 
Lagarna tillämpas på forskning som innefattar behandling av känsliga personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen (1998:204) (dvs. att det är förbjudet att avslöja etniskt ursprung, politiska 
åsikter, religiös övertygelse eller medlemskap i fack). Utgångspunkterna för etikprövningen och 
hantering av personuppgifter innebär att forskning bara får godkännas om den kan utföras med 
respekt för människovärdet. Vidare ska mänskliga rättigheter och grundläggande friheter alltid 
beaktas vid etikprövningen samtidigt som hänsyn ska tas till intresset av att ny kunskap kan 
utvecklas genom forskning. Människors välfärd ska ges företräde framför samhällets och 
vetenskapens behov.  

4.1.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 
Vision 2020, mål och strategier 2013-2015 
Ett centralt mål med universitetets forskning är att det bedrivs forskning som är nydanande och 
som antar samhällets utmaningar (Umeå universitets forskare verkar i vetenskapligt 
gränsöverskridande och kreativa miljöer och bidrar till att lösa svåra samhälls- och 
miljöproblem) samt att det finns en tillgång till den bästa forskningsinfrastrukturen och att det 
bedrivs en attraktiv forskarutbildning som skapar konkurrenskraft. Delmål 1.1.1 innebär att 
universitetet ska implementera ett resursfördelningssystem som ökar förutsättningar för 
nydanande forskning.  

4.1.3 Forskning vid Umeå universitet 
Miljö- och hållbar utveckling inkluderas även i forskningen, ex. projekt kring klimatpåverkan, 
energiteknik, miljökemi, gröna räkenskaper, beteendeforskning. Forskning är en indirekt 
miljöaspekt i det avseendet att ny kunskap genereras via forskningen som i sin tur kan utgöra 
grund för en mer hållbar samhällsutveckling. 
 
I Handelshögskolans hållbarshetsutredning som togs fram inför arbetet med miljöcertifiering 
under år 2014 är forskning identifierat som en betydande miljöaspekt. De har där listat 
forskning inom deras institutioner som belyser hållbarhetsbegreppet ur olika perspektiv. De har 
också klassat vetenskapliga publikationer utifrån om de innehåller/belyser frågeställningar 
kring hållbar utveckling. I dagsläget finns ingen liknande metod eller specifika tillfälllen där 
inslag av miljö och hållbarhet i forskningsprojekt följs upp för universitetet centralt.  

Samverkan* 
4.1.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
Högskolelag (1992:1434) 1 kap 2§  
I högskolornas uppgift ska ingå att samverka med det omgivande samhället och informera om 
sin verksamhet samt verka för att forskningsresultat tillkomna vid högskolan kommer till nytta. 
Att hållbar utveckling generellt ska främjas i all verksamhet vid universitet och högskolor 
framgår i flera av föregående avsnitt.  
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4.1.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 
Vision 2020, mål och strategier 2013-2015 
Ett övergripande mål för universitetet för perioden är att: ”Samverkan skapar utveckling och 
stärker kvalitet” Universitetet har väl utvecklade system för samverkan regionalt och 
internationellt med näringsliv, offentlig sektor och utvalda alliansuniversitet. En stark 
forsknings- och utbildningsmiljö tillsammans med ett professionellt innovationsstödjande 
system bidrar till samhällsutvecklingen. 
 
Universitet upprättade en strategisk plan för samverkan med det omgivande samhället mellan 
2009-2013. I denna valde Umeå universitet att dela in samverkan i fyra insatsområden:  

-‐ Triple Helix (”Tillväxt och det regionala ansvaret”- delaktighet i samhället och 
engagemang) 

-‐ Innovationssystemet (”Nyttiggörande genom kommersialisering”) 
-‐ Utbildning (”Nära kontakt mellan utbildning och arbetsliv” – 

praktik/verksamhetsförlagd utbildning, representanter från arbetslivet i utbildning, 
goda förberedelser för arbetsmarknaden etc.) 

-‐ Demokratiutveckling (”Forskningsbaserad kunskap i samhällets tjänst”- aktivt 
deltagande i den offentliga dialogen, kommunicera kunskap och forskningresultat 
med samhället, ökad regional tillgänglighet i utbildningsutbudet etc.) 

I planen fanns två gemensamma strategier för dessa fyra områden; utbildning för samverkan 
och nyckeltal för samverkan.  
 

4.1.3 Samverkan vid Umeå universitet 
Samverkan med det omgivande samhället syftar främst till demokratiutveckling, 
kunskapsutveckling och tillväxt respektive samt bättre utbildning. Genom samverkan mellan 
forskargrupper, men även mellan forskare och allmänheten kan kunskapsutbytet öka, vilket i 
förlängningen leder till att medvetenheten om aktuella miljöfrågor sprids i och utanför Sveriges 
gränser. Samverkan mellan olika aktörer, samhällssektorer och kulturer är en förutsättning för 
en hållbar samhällsutveckling. Samverkan inom utbildningen sker i dag med näringsliv, 
offentlig sektor och partneruniversitet. Samverkan sker även inom forskningen och med 
samhället.  
 
I föregående miljöutredning (2009) bedömdes det som svårt att konkretisera miljöaspekten. 
Genom de intervjuer som genomfördes framgick dock åtgärdsförslag som handlade om att; 

-‐ forskarna skulle kunna bidra i större utsträckning till att vidga perspektiven i 
samhällsdebatten, och att; 

-‐ stimulera forskningssamverkan med flera aktörer.  

Konkreta exempel på samverkan kan vara gästföreläsningar, nyhetsbrev och information till 
samhället, temadagar etc. I sin hålllbarhetsutredning 2014 har Handelshögskolan vid Umeå 
universitet bl.a. nämnt konkreta exempel på denna typ av insatser som de har genomfört. 
Handelshögskolan har även lyft att det finns ett behov av att synliggöra samverkan internt samt 
att utveckla och arbeta mer strategiskt med samverkan över tid. Detta kan vara aktuellt för hela 
Umeå universitet.  

Upphandling och inköp* 
4.1.1 Samhällets mål lagar och föreskrifter  
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 
offentlig upphandling av varor, tjänster och entreprenader. De grundläggande principerna för 
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upphandling handlar om krav på icke-diskriminering, likabehandling, transparens, 
proportionalitet och ömsesidigt erkännande. 
 
Lagen (2007:1091) om offentlig upphandling, LOU 
Enligt lagen bör myndigheter beakta miljöhänsyn i upphandling. Att myndigheter bör 
miljöanpassa sina upphandlingar i den mån en sådan anpassning är möjlig inom ramen för 
miljöledningsarbetet betonas också i förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga 
myndigheter. Enligt LOU får en upphandlande myndighet ange de tekniska specifikationerna 
som prestanda- eller funktionskrav. I dessa krav kan miljöegenskaper ingå. Om miljöegenskaper 
anges i form av prestanda- eller funktionskrav får myndigheten använda detaljerade 
specifikationer, eller vid behov delar av dessa, som fastställts för miljömärken, om  
 

1. specifikationerna är lämpliga för att definiera egenskaperna hos de varor eller tjänster 
som ska upphandlas, 

2. kraven för märket har utarbetats på grundval av vetenskapliga rön, och 
3. märket är tillgängligt för alla berörda parter. 

 
Den upphandlande myndigheten får även ange att varor eller tjänster som är försedda med ett 
sådant miljömärke ska antas motsvara de tekniska specifikationer som angivits i 
förfrågningsunderlaget men ska godta även annat lämpligt bevis för att så är fallet. Myndigheten 
får också ställa särskilda sociala, miljömässiga och andra villkor för hur ett kontrakt ska 
fullgöras. 

Om en upphandlande myndighet i de fall som avses i 11 § andra stycket 7 kräver att få tillgång 
till ett av ett oberoende organ upprättat certifikat som intygar att leverantören uppfyller vissa 
miljöledningsstandarder, ska myndigheten hänvisa till Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1221/2009 av den 25 november 2009 om frivilligt deltagande för 
organisationer i gemenskapens miljölednings- och miljörevisionsordning (Emas) och om 
upphävande av förordning (EG) nr 761/2001 och kommissionens beslut 2001/681/EG och 
2006/193/EG eller till miljöledningsstandarder som bygger på relevanta europeiska eller 
internationella standarder. Miljöledningsstandarderna ska vara certifierade av organ som 
uppfyller unionslagstiftningen eller internationella standarder för certifiering. Myndigheten ska 
godta likvärdiga intyg från andra organ som är etablerade inom EES. Den ska även godta andra 
bevis på likvärdiga miljöledningsåtgärder som lämnas av leverantörer. Lag (2011:696). 

Enligt LOU ska en upphandlande myndighet anta antingen 1. det anbud som är det ekonomiskt 
mest fördelaktiga för den upphandlande myndigheten, eller 2. det anbud som innehåller det 
lägsta priset. Vid bedömningen av vilket anbud som är det ekonomiskt mest fördelaktiga, ska 
myndigheten ta hänsyn till olika kriterier som är kopplade till föremålet för kontraktet, såsom 
pris, leverans- eller genomförandetid, miljöegenskaper, driftkostnader, kostnadseffektivitet, 
kvalitet, estetiska, funktionella och tekniska egenskaper, service och tekniskt stöd. 

Enligt	  förordningen	  om	  miljöledning	  i	  statliga	  myndigheter	  ska	  följande	  uppgifter	  kunna	  redovisas	  för	  en	  
statlig	  myndighet	  vad	  gäller	  Miljökrav	  i	  upphandling:	  
3.1	  Andel	  registrerade	  anskaffningar	  (upphandling	  och	  inköp)	  där	  miljökrav	  ställts	  av	  det	  totala	  antalet	  
registrerade	  anskaffningar	  per	  år	  (anges	  i	  procent).	  
3.2	  Ekonomiskt	  värde	  av	  registrerade	  anskaffningar	  med	  miljökrav	  av	  det	  totala	  värdet	  av	  registrerade	  
anskaffningar	  per	  år.	  
3.3	  Beskrivning	  av	  insamlat	  resultat:	  
a)	  Beskriv	  vad	  som	  har	  påverkat	  resultatet	  i	  positiv	  eller	  negativ	  riktning,	  t.ex.	  organisationsförändringar,	  
trender,	  nya	  uppdrag.	  
b)	  Beskriv	  eventuella	  problem	  och	  luckor	  i	  materialet	  samt	  hur	  och	  när	  myndigheten	  planerar	  att	  
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åtgärda	  dessa.	  
3.4	  Hur	  är	  uppgifterna	  framtagna	  (om	  detta	  skiljer	  sig	  mellan	  uppföljningsmåtten,	  ange	  vad	  som	  gäller	  
för	  respektive	  mått)?	  

4.1.2 Umeå universitets mål, policys och rutiner 
Umeå universitets nuvarande Inköps- och upphandlingspolicy15 upprättades år 2011 och där 
framgår att inköp och upphandling inom Umeå universitet ska styras utifrån verksamhetens 
behov och mål. Vidare ska denna genomföras på så sätt att varor, tjänster och entreprenader 
med rätt kvalitet och med minsta möjliga miljöpåverkan anskaffas till en kostnad som är 
långsiktigt mest ekonomiskt fördelaktig för universitetet. Anskaffningen av varor, tjänster och 
entreprenader ska även genomföras i enlighet med gällande lagar och internt regelverk. Det 
innebär att universitetets egen försäljnings- och förmedlingsorganisation (universitetsservice, 
kemiförrådet, ITS, Språkcenter) ska utnyttjas i första hand, att befintliga ramavtal ska utnyttjas 
och miljöaspekter beaktas. Principerna om transparens, likabehandling, ömsesidigt 
erkännande, icke-diskriminering och proportionalitet ska iakttas.  
 
Målsättningen är att genom nyttjande av upphandlade avtal och konkurrensutsatta 
upphandlingar minimera kostnaderna vid inköp/hyra/underhåll, effektivisera inköps- och 
betalningsrutiner samt att säkerställa att alla inköp sker i enlighet med gällande centrala och 
lokala bestämmelser. 
 
Umeå universitets övergripande miljömål för perioden 2013-2015 är att minska klimat- och 
miljöpåverkan i jämförelse med 2012. Ett av uppföljningskriterierna för detta är; 

– Andelen registrerade anskaffningar för miljö- och/eller etiska krav ställts (rapporteras 
årligen för universitetet centralt) 

4.1.3 Upphandling och inköp vid Umeå universitet 
Genom att öka andelen offentliga upphandlingar med välformulerade miljökrav, ex. en mer 
energieffektiv upphandling såsom energisnåla datorer samt energieffektiva fönster, eller krav på 
miljömärkning, kan universitetets totala miljöpåverkan minska. Nya uppdrag och gemensamma 
upphandlingar med andra universitet påverkar positivt. 
 
I samtliga upphandlingar där Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier är relevanta används 
dessa. Universitetet har ställt krav avseende energieffektivitet, miljöfarliga kemikalier/ämnen 
och vad gäller möjlighet till hantering av "skrot"/återvinning. Universitetet har ökat miljökraven 
inom nya upphandlingsområden där transporter ingår, det framgår i exempelvis Upphandling 
av molekylärbiologiska produkter. I all intern utbildning om Lagen om offentlig upphandling 
(LOU) diskuteras möjligheten att använda sig av miljökrav.  
 
Utifrån Umeå universitets miljömål finns ambitionen att andelen registrerade anskaffningar 
(upphandling och inköp) där miljökrav ställs ska öka. Uppföljning av målet skedde senast vid 
föregående miljöledningsrapport (2013) och bedömningen var att det är administrativt svårt, då 
det inte finns något system för uppföljning i bruk. Bedömning gjordes även att universitet inte 
kan mäta inköp och avrop eftersom det finns så många som kan beställa. I rapporten framgår 
även att det finns planer att införa inköpssamordnare på institutionsnivå för att på sikt endast 
låta dem handha beställningar. Andelen upphandlingar med miljökrav redovisades för första 
gången i miljöledningsrapporten år 2011. I samband med miljöledningsrapporten för år 2013 
gjordes en manuell uppskattning av andelen registrerade anskaffningar under året, vilken 
baserades på upphandlingar och inte inköp eller avrop från upphandlingar. Resultatet av detta 

                                                             
15 http://www.umu.se/digitalAssets/67/67380_inkops--och-upphandlingspolicy.pdf 
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var att Miljöstyrningsrådets upphandlingskriterier har använts i samtliga upphandlingar där de 
är relevanta. Målet; att andelen registrerade anskaffningar där miljökrav ställs ska öka, 
bedömdes därmed som uppnått för år 2013. En tydlig förändring under 2013 är att värdet av 
upphandlingar med miljökrav har fördubblats jämfört med föregående år medan antalet inte 
ökat lika markant (Se Tabell 17 och 18).  
 
Tabell 17. Antal upphandlingar med miljökrav 

 
Anskaffningar/år 

 
Antal anskaffningar totalt  

 
Antal anskaffningar med 

miljökrav 

 
Andel anskaffningar med 

miljökrav % 

2011 162	   12	   7,4	  

2012 162	   12	   7,4	  

2013 170	   12	   7,1	  

 
Tabell 18. Värde av upphandlingar med miljökrav 

 
Anskaffningar/år 

 
Antal anskaffningar 

totalt 

 
Antal anskaffningar med 

miljökrav 

 
Andel anskaffningar 

med miljökrav % 

2011 60	  000	  000	   15	  000	  000	   25	  

2012 60	  000	  000	   15	  000	  000	   25	  

2013 70	  000	  000	   35	  000	  000	   50	  
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5. Bedömning av miljöaspekter 
 
Nedan följer resultatet av den miljöaspektsbedömning som genomförts inom ramen för denna 
uppdaterade miljöutredning för att identifiera de mest betydande miljöaspekterna utifrån Umeå 
universitets verksamhet.  Bedömningen utgår från en enklare modell där aspekterna bedöms 
utifrån två parametarar; Miljöpåverkan och Intresse. Låg = 1, Hög = 2. Se bedömningsmatris 
nedan.  
 
Denna miljöaspektsbedömning kan utgöra grund för det fortsatta miljöarbetet och förslag på 
hantering av de bedömda  miljöaspekterna redovisas utifrån nämnda bedömningsmatris.  
 
Miljöpåverkan 
Miljöpåverkan kan definieras som varje gynnsam eller ogynnsam förändring i miljön som helt 
eller delvis orsakas av organisationens miljöaspekter. Miljöpåverkan bedöms utifrån de 16 
miljökvalitetsmålen och miljöaspektens förmåga att bidra till eller motverka att dessa uppfylls. 
 
Intresse i miljöaspekten 
Intresse kan definieras som övriga incitament att arbeta med miljöaspekten utöver dess 
miljöpåverkan. 
 
Intresset i miljöaspekten bedöms utifrån: 

• Innebär ett aktivt arbete med miljöaspekten att pengar kan sparas? 

• Innebär ett aktivt arbete med miljöaspekten att arbetsmiljön blir säkrare/bättre? 

• Innebär ett aktivt arbete med miljöaspekten att risken för lagöverträdelse minskar? 

• Innebär ett aktivt arbete med miljöaspekten att våra kunder/brukare känner sig nöjda med 
oss? 

• Innebär ett aktivt arbete med miljöaspekten att en miljörisk minskas? 

• Har vi möjlighet att påverka miljöaspekten?   
 
 
 
 

 
Miljöaspektsregister 

 
Värdering  
Betydande miljöaspekter  
(markerade med fet stil). 

Miljöaspekt 
(MA) 

Resultat från analys av 
miljöaspekt 
De viktigaste orsakerna till 
miljöpåverkan har angivits 

Miljöpåverka
n från MA 

Intresse 
av att 

arbeta 
med MA 

Bedömning 

Elförbrukning Umeå	  universitet	  förbrukade	  totalt	  10	  522	  
237	  kWh	  under	  år	  2013.	  
Per	  anställd	  :	  2711	  kWh	  
Per	  m3	  :	  56	  kWh	  
	   	  
Miljöpåverkan	  från	  elförbrukning	  är	  direkt	  
kopplat	  till	  vilka	  källor	  som	  används	  för	  
elproduktionen	  och	  under	  år	  2013	  
utgjordes	  dessa	  till	  100	  %	  av	  förnyelsebara.	  

	  
2	  

	  
1	  

	  
Hög	  miljöpåverkan/	  

lågt	  intresse	  
	  

(Orange	  =	  styrning	  
krävs)	  
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Energiförbrukning 
-värme  

Umeå	  universitet	  förbrukande	  under	  år	  
2013	  	  
9	  610	  121	  kWh	  energi	  till	  värme.	  
Per	  anställd:	  2476	  kWh	  
Per	  m3:	  51	  kWh	  

	  
Miljöpåverkan	  från	  värmeförbrukningen	  är	  
direkt	  kopplat	  till	  vilka	  källor	  som	  används	  
och	  2013	  nyttjades	  fjärrvärme	  bränslemix	  
från	  Umeå	  energi	  som	  kunde	  räknas	  som	  
förnyelsebar	  till	  75	  %.	  

	  

	  
	   2	  

	  
2	  

	  
Hög	  miljöpåverkan/	  

högt	  intresse	  

	  
(Röd	  =	  

förbättringsarbete)	  

	  

Energiförbrukning 
– kyla  

Umeå	  universitet	  förbrukande	  under	  år	  
2013	  	  
3	  272	  331	  kWh	  energi	  till	  kyla.	  
Per	  anställd:	  843	  kWh	  
Per	  m3:	  17	  kWh	   	  

	  
Miljöpåverkan	  från	  kylsystemen	  är	  direkt	  
kopplad	  till	  vilka	  källor	  som	  används	  och	  
2013	  tillverkades	  kylan	  främst	  genom	  
spillvärme	  på	  plats	  med	  Akademiska	  hus	  
egna	  kylmaskiner	  och	  utöver	  detta	  
användes	  Umeå	  Energis	  fjärrkyla	  (som	  
består	  av	  värmepumpar	  som	  bas),	  dvs.	  i	  
princip	  100	  %	  förnybart.	  	  

	  

	  

	  
1	  

	  

	  

	  
1	  

	  
	  
	  

Låg	  
miljöpåverkan/lågt	  

intresse	  
	  

(Grönt	  =inget	  arbete	  
krävs)	  

Vattenförbrukning År	  2013	  förbrukades	  73	  525	  m3	  vatten	  vid	  
Umeå	  universitet.	  
Miljöpåverkan	  från	  vattenförbrukning	  är	  
främst	  en	  fråga	  om	  hushållning	  med	  
naturresurser	  och	  energi	  i	  samband	  med	  
vattenrening.	  

	  

	  
1	  

	  

	  
1	  

	  
Låg	  

miljöp(åverkan/lågt	  
intresse	  

	  
(Grönt	  =	  inget	  
arbete	  krävs)	  

	  

Avfall  Avfallet	  är	  fördelat	  på	  en	  mängd	  olika	  
fraktioner	  som	  omhändertas	  av	  olika	  
aktörer.	  Återvinningsbara	  fraktioner	  
hämtas	  av	  hyresvärden	  men	  bl.a.	  
laboratorieverksamhet	  i	  samband	  med	  
utbildning	  och	  forskning	  ger	  upphov	  till	  
stora	  mänder	  farligt	  avfall.	  2013	  beräkades	  
ex.	  mängden	  kemiskt	  farligt	  avfall	  till	  10	  
ton.	  	  

	  

	  

	  
2	  

	  

	  

	  
2	  

	  
	  
Hög	  miljöpåverkan/	  

högt	  intresse	  

	  
(Röd	  =	  

förbättringsarbete)	  

Papperförbrukning Studieverksamhet	  är	  förhållandevis	  
papperkrävande	  och	  år	  2013	  skickades	  
cirka	  94	  ton	  blandpapper	  till	  återvinning	  
från	  Campus	  Umeå.	  	  

	  
1	  

	  
2	  

	  

Låg	  miljöpåverkan/	  
högt	  intresse	  

	  
(Orange	  =	  styrning	  

krävs)	  
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Tjänsteresor och 
fordon 

Resorna	  utgörs	  av	  bil,	  tåg	  och	  flygresor.	  
År	  2013	  innebar	  de	  redovisade	  resorna	  ett	  
sammanlagt	  CO2-‐utsläpp	  på	  5165	  ton,	  där	  
flygresor	  stod	  för	  majoriteten	  och	  tågresor	  
i	  förhållande	  endast	  en	  bråkdel.	  	  

	  

	  
2	  

	  

	  
2	  

Hög	  miljöpåverkan/	  

högt	  intresse	  
	  

(Röd	  =	  
förbättringsarbete)	  

	  

	  
Köldmedie- 
användning 

Kylanläggningarna	  på	  Umeå	  universitet	  
innehåller	  främst	  HFC.	  Endast	  två	  st	  
innehåller	  mindre	  mängder	  CFC.	  
Sammanlagt	  finns	  37	  st	  kylmaskiner	  på	  
Campus	  Umeå	  med	  köldmediet	  HFC,	  som	  
är	  omfattade	  av	  årlig	  kontroll.	  

	  

	  
	  
1	  

	  

	  
1	  

	  
Låg	  

miljöpåverkan/lågt	  
intresse	  

	  
(Grönt	  =inget	  arbete	  

krävs)	  
Kemikalie- 
användning 

Kemikalieanvändningen	  på	  Umeå	  
universitet	  härhör	  bl.a.	  från	  
laboratorieverksamhet	  i	  forsknings-‐	  och	  
utbildningssammanhang.	  Det	  finns	  1593	  
lokaliseringar	  på	  universitetet	  som	  skall	  
genomföra	  kemikalieinventering	  (varav	  679	  
genomförts)	  och	  först	  utifrån	  detta	  går	  att	  
bedöma	  antal/mängd	  av	  kemiska	  
produkter.	  	  

	  

	  
2	  

	  

	  
2	  

	  

	  
Hög	  miljöpåverkan/	  

högt	  intresse	  

	  
(Röd	  =	  

förbättringsarbete)	  

	  
Genomodifierade 
organismer 

GMO	  och	  GMM	  hanteras	  i	  
laboratorieverksamhet,	  djurverksamhet	  
och	  i	  växtverksamhet.	  Detta	  sker	  både	  i	  
form	  av	  utbildning	  och	  forskning.	  
Verksamheterna	  regleras	  genom	  tillstånd	  
och	  anmälningar	  och	  grovt	  uppskattat	  kan	  
en	  forskningsinstitution	  hantera	  uppemot	  
100	  000	  olika	  modifierade	  
mikroorganismer.	  De	  årliga	  mängderna	  av	  
GMM	  som	  blir	  klassade	  som	  farligt	  avfall	  
beräknas	  inte	  som	  särskilt	  stora,	  det	  mesta	  
autoklaveras	  på	  plats.	  

	  

	  

	  

	  
2	  

	  

	  

	  

	  
2	  

	  

	  

	  
Hög	  miljöpåverkan/	  

högt	  intresse	  

	  
(Röd	  =	  

förbättringsarbete)	  
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Utbildning Utbildning	  för	  studenter	  utgör	  ett	  viktigt	  
påverkansområde	  kopplat	  till	  miljö/hållbar	  
utveckling.	  Universitetet	  genomför	  även	  
vissa	  interna	  utbildningsinsatser	  för	  de	  
anställda.	  	  

	  
	  
2	  

	  
	  
2	  

Hög	  miljöpåverkan/	  
högt	  intresse	  

	  
(Röd	  =	  

förbättringsarbete)	  

	  
Forskning Miljö-‐	  och	  hållbar	  utveckling	  i	  forskningen	  

utgör	  möjligheter	  att	  utveckla	  och	  sprida	  
kunskap	  kring	  dessa	  områden.	  Det	  finns	  
dock	  inget	  centralt	  system	  för	  att	  bedöma	  
andelen	  forskningsprojekt	  med	  inslag	  av	  
miljö-‐	  och	  hållbar	  utveckling.	  	  	  

	  
	  
2	  

	  
	  
2	  

	  
Hög	  miljöpåverkan/	  

högt	  intresse	  
	  

(Röd	  =	  
förbättringsarbete)	  

	  
Samverkan Samverkan	  mellan	  olika	  aktörer,	  

samhällssektorer	  och	  kulturer	  är	  en	  
förutsättning	  för	  en	  hållbar	  
samhällsutveckling	  och	  universitetet	  med	  
sin	  forskning	  och	  
utbildning/kunskapsspridning	  innehar	  en	  
viktig	  roll.	  Aspekten	  är	  dock	  svår	  att	  mäta.	  	  

	  

	  
1	  

	  

	  
2	  

	  

	  
Låg	  miljöpåverkan/	  

högt	  intresse	  

	  
(Orange	  =	  styrning	  

krävs)	  

	  

	  
Upphandling/ 
Inköp 

Att	  ställa	  välformulerade	  miljökrav	  vid	  
upphandlingar	  kan	  bidra	  till	  att	  minska	  den	  
totala	  miljöpåverkan.	  I	  dagsläget	  finns	  ej	  
uppföljningssystem	  för	  detta,	  men	  under	  
de	  senaste	  tre	  åren	  manuella	  
uppskattningar	  av	  andelen	  registrerade	  
anskaffningar	  under	  året	  genomförts.	  

	  
	  
1	  

	  
	  
2	  

	  

	  
Låg	  miljöpåverkan/	  

högt	  intresse	  

	  
(Orange	  =	  styrning	  

krävs)	  

	  

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

  
 45 

 

Bedömningsmatris 

 

 
Vad innebär det att en miljöaspekt är betydande? 
För att bedöma miljöaspekterna används ovanstående figur i vilken miljöaspekternas placeras 
efter att bedömning genomförts utifrån de två aspekterna. När bedömningen är gjord och 
miljöaspekterna har placerats i de olika rutorna föreslås följande alternativ. 
 
Hög miljöpåverkan/högt intresse 
Här hittar vi de miljöaspekter som är betydande och som det kommer att kräva ett 
förbättringsarbete. Eftersom miljöaspekterna är betydande behövs styrning i form av t ex mål, 
rutiner, arbetsinstruktioner eller liknande. Det måste också finnas prestandamått för dessa 
miljöaspekter. 
 
Hög miljöpåverkan/lågt intresse 
Här hittar vi de miljöaspekter som är betydande, men som av olika skäl inte kan/är svåra att ha 
ett förbättringsarbete för. Eftersom miljöaspekterna är betydande behövs styrning i form av t ex 
rutiner, arbetsinstruktioner eller liknande. 
 
Låg miljöpåverkan/högt intresse 
Även här hittar vi miljöaspekter som är betydande. Eftersom intresset är högt är det motiverat 
att ha ett förbättringsarbete på dessa miljöaspekter, men det är inget krav. Eftersom 
miljöaspekterna är betydande behövs styrning i form av t ex rutiner, arbetsinstruktioner eller 
liknande. 
 
Låg miljöpåverkan/lågt intresse 
Här hittar vi de miljöaspekter som inte är betydande. Det krävs inte styrning för dessa 
miljöaspekter.   

Här hittar vi betydande 
miljöaspekter och därmed de 
miljöaspekter som vi måste 

prioritera i miljöarbete

Här hittar vi betydande 
miljöaspekter (låg miljöbelastning, 
men högt intresse). Vi kan välja att 

prioritera att jobba med dem.

Här hittar vi våra miljöaspekter 
som inte är betydande. de 

kommer inte att prioriteras i 
nuläget.

Här hittar vi våra betydande 
miljöaspekter (hög 

miljöbelastning) men av olika 
anledningar kan vi inte 

prioritera att jobba med dem 
nu.

Låg

miljöpåverkan

Hög 

miljöpåverkan

Lågt intresse

Högt intresse
Röd= förbättringsarbete

Orange = styrning krävs

Grönt = inget arbete krävs
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Bilaga 1, Avfallstatistik per byggnad på Campus Umeå år 2011  
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Aula Nordica Umeå 2497,5	   	   	   	   	   	   	   	  

Beteendevetarhuset 10360,0	   220,4	   536,5	   	   137,2	   4482,6	   57,0	   	  

Norra 
beteendevetarhuset 

1942,5	   165,3	   321,9	   	   	   	   22,8	   	  

Biblioteket UB 370,0	   165,3	   321,9	   	   74,0	   32040,0	   11,4	   	  

Biologihuset 3607,5	   222,4	   538,5	   	   181,8	   2757,0	   	   	  

Fysikhuset 712,5	   55,1	   	   148,1	   59,2	   30,0	   68,0	   	  

Förvaltningshuset 7122,5	   275,5	   	   69,7	   132,4	   4557,6	   203,8	   	  

Humanisthuset 9620,0	   333,6	   755,1	   162,1	   154,0	   3143,4	   106,6	   	  

Humanistpaviljongen 3447,5	   	   	   	   	   629,4	   	   	  

KBC-huset 18222,5	   3174,8	   5543,3	   280,8	   446,8	   5520,5	   220,2	   	  

Lindellhallen 332,5	   222,4	   277,5	   	   284,4	   4673,4	   210,4	   	  

Lärarutbildningshuset 3144,5	   443,8	   971,7	   	   118,4	   3738,6	   68,4	   1479,8	  

MIT-huset 	   388,7	   756,1	   268,2	   213,4	   	   152,8	   	  

Naturvetarhuset LU 1 370,0	   3,0	   538,1	   98,4	   	  
70,4	  

129,6	   24,8	   	  

Naturvetarhuset LU 2 3052,5	   167,3	   431,2	   	   115,6	   919,4	   50,6	   	  
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Naturvetarhuset LU 3 3237,5	   387,7	   538,4	   	   133,2	   518,8	   59,0	   	  

Samhällsvetarhuset 21367,5	   246,4	   789,1	   294,5	   133,2	   8959,2	   66,6	   	  

Samverkanshuset 4162,5	   188,3	   453,2	   151,8	   175,8	   3038,4	   103,2	   	  

Teknikhuset 4717,5	   220,4	   321,9	   140,8	   88,8	   	   34,2	   	  

UCCB 	   	   	   	   	   	   	   	  

Totalt 94124,5	   6880,4	   13094,4	   1614,4	   2518,6	   75137,9	   1459,8	   1479,8	  
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Bilaga 2, Avfallsstatistik per byggnad för Campus Umeå år 2012 

 

 

 

Fastighet (2012) 
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Aula Nordica Umeå 2503,5	  

	  

	  

	   	   	   	   	  

Beteendevetarhuset 10606,0	   165,3	   214,6	   68,4	   162,8	   5583,6	   102,6	  

	  

Norra 
beteendevetarhuset 

3395,0	   110,2	   214,6	  

	  

74,0	  

	  

91,2	  

	  

Biblioteket UB 7200,0	   55,1	   214,6	   27,4	   384,8	   13060,0	   22,8	  

	  

Biologihuset 4253,5	   275,5	   321,9	  

	  

207,2	   4158,0	   68,4	  

	  

Fysikhuset 2790,0	  

	  

55,1	   82,1	  

	  

679,2	  

	   	  

Förvaltningshuset 12235,5	   165,3	  

	  

136,8	   236,8	   4989,6	   244,2	  

	  

Humanisthuset 11495,5	   330,6	   536,5	   205,2	   222,0	   3445,2	   91,2	  

	  

Humanistpaviljong
en 

4073,5	  

	   	   	   	  

1414,6	  

	   	  

KBC-huset 21282,0	   2314,2	   6008,8	   150,5	   355,2	   4633,2	   193,8	  

	  

Lindellhallen 96,0	   220,4	   165,3	  

	  

310,8	   3208,2	   148,2	  

	  

Lärarutbildningshu
set 

3563,5	   440,8	   965,7	   41,0	   192,4	   4514,4	   91,2	   1060,0	  

MIT-huset 7340,0	   110,2	   643,8	   383,0	   207,2	   11140,0	   136,8	   	  

Naturvetarhuset 
LU 1 

	   	   214,6	   41,0	   68,4	   	   57,0	   	  
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Naturvetarhuset 
LU 2 

1468,5	   110,2	   321,9	   	   103,6	   799,0	   34,2	   	  

Naturvetarhuset 
LU 3 

3011,0	   275,5	   536,5	   	   88,8	   709,0	   45,6	   	  

Samhällsvetarhuset 34202,5	   110,2	   321,9	   301,0	   133,2	   	   66,6	   	  

Samverkanshuset 6757,0	   55,1	   	   136,8	   133,2	   4514,4	   68,4	   	  

Teknikhuset 6093,5	   107,3	   	   27,4	   	   188,8	   	   	  

UCCB 	   	   	   	   	   	   	   	  

Totalt 135609,5	   4845,9	   10735,8	   1599,8	   2880,4	   63037,2	   1462,2	   1060,0	  
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Bilaga 3, Avfallsstatistik per byggnad för Campus Umeå år 2013 

 

 

 

Fastighet (2013) 
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Aula Nordica Umeå 2035,0	   	   	   	   	   520,0	   	   	  

Beteendevetarhuset 12210,0	   	   214,6	   148,7	   148,0	   3041,6	   57,0	   	  

Norra 
beteendevetarhuset 

4995,0	   165,3	   321,9	   	   44,4	   	   22,8	   	  

Biblioteket UB 21440,0	   55,1	   214,6	   	   680,8	   	   34,2	   	  

Biologihuset 6290,0	   55,1	   214,6	   	   133,2	   2613,6	   57,0	   44,0	  

Fysikhuset 1995,0	   	   	   123,1	   	   630,0	   	   	  

Förvaltningshuset 12950,0	   	   	   191,5	   133,2	   5227,2	   222,0	   	  

Humanisthuset 15355,0	   165,3	   429,2	   66,0	   162,8	   1717,6	   45,6	   	  

Humanistpaviljong
en 

832,5	   	   	   	   	   320,0	   	   	  

KBC-huset 25622,	  5	   2314,2	   6116,1	   82,1	   384,8	   3920,4	   159,6	   	  

Lindellhallen 237,5	   220,4	   110,2	   	   310,8	   2599,6	   228,0	   	  

Lärarutbildningshu
set 

3515,0	   495,9	   1073,0	   36,0	   162,8	   2704,0	   114,0	   760,0	  

MIT-huset 15160,0	   165,3	   214,6	   342,0	   207,2	   	   125,4	   	  

Naturvetarhuset 
LU 1 

1942,5	   	   107,3	   54,7	   45,6	   560,0	   11,4	   	  

Naturvetarhuset 
LU 2 

3145,0	   165,3	   214,6	   	   29,6	   630,0	   11,4	   	  

Naturvetarhuset 
LU 3 

2405,0	   110,2	   214,6	   	   74,0	   610,0	   22,8	   	  
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Samhällsvetarhuset 28767,5	   110,0	   321,9	   201,0	   133,2	   4271,6	   89,0	   	  

Samverkanshuset 4532,5	   165,3	   214,6	   95,8	   148,0	   7128,0	   57,0	   	  

Teknikhuset 5087,5	   55,1	   107,3	   95,8	   74,0	   50,0	   11,4	   	  

UCCB 285,0	   	   	   314,6	   158,4	   550,0	   	   	  

Totalt 168802,5	   4242,5	   10089,1	   1655,5	   3030,8	   36773,6	   1268,
6	  

804,0	  

 

 

 

 


