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Med ett exponentiellt allvar och i en allt ökande omfattning nås vi alla av information om att
många invanda livsmönster är hotade av den miljöpåverkan som vi själva är upphov till.1,2,3
Alltsedan 1999 har Uppsala universitet arbetat med att på ett strukturerat sätt införa
miljöhänsyn i den dagliga verksamheten.4 I Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 20132015 och Riktlinjer för tjänsteresor och möten, fastställda av rektor, har en än mer bestämd ton
lagts fast för det kontinuerliga miljöarbetet, så att den positiva miljöpåverkan ökar och den
negativa miljöpåverkan minskar.5,6
Prefekten är en del av universitetets operativa ledning och har att tillse att rektors beslut
genomförs på institutionsnivå. Det åligger därför alla anställda vid IFV att ta del av Miljömål
och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 samt Riktlinjer för tjänsteresor och möten för
Uppsala universitet samt att verksamt bidra till att dess intentioner uppfylls.

Sammanfattning
För åren 2013-2015 gäller följande övergripande miljömål för Uppsala universitet:
- Resfria möten och tjänsteresor
o resfria möten skall öka - innan en resa bokas skall alltid en analys göras om
telefon-, web-, eller videokonferens är ett möjligt alternativ – om tjänsteresa är
nödvändig måste den vara godkänd i förväg; undantag från dessa riktlinjer skall
motiveras och beslutas av prefekt
o utsläppen av klimatpåverkande gaser från tjänsteresor och egna transporter skall
inte öka per årsarbetskraft jämfört med 2012 års utsläpp
o tåg är förstahandsalternativ, där det finns att tillgå, för resor kortare än 50 mil
- Energianvändning
o användningen av el och användning av energi för uppvärmning skall minska
med 10 % jämfört med 2012 års användning
- Upphandling
o kvaliteten på miljökraven skall höjas jämfört med kraven i 2013 års upphandlingar
o större miljöhänsyn skall tas vid inköp i jämförelse med 2013 års inköp
- Kemikalier
o användningen av miljö- och hälsofarliga produkter skall där så är möjligt
substitueras
- Avfall och återvinning
o mängden osorterat avfall skall minska och andelen källsorterat avfall skall öka
- Kommunikation
o medvetenheten skall öka hos all personal och alla studenter om miljöfrågor
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FNs Intergovernmental Panel on Climate Change “Climate Change 2013 (IPCC) – The IPCC Fifth Assessment
Report” – “It is extremely likely that human influence has been the dominant cause of the observed warming since
the mid-20th century.”
2
FNs Intergovernmental Panel on Climate Change “Climate Change 2001 – The IPCC Third Assessment Report”
slår fast att det krävs kraftiga politiska styrmedel, men att det fortfarande är både tekniskt och ekonomiskt möjligt, för
att få ned utsläppen av växthusgaser till en nivå som gör att världens medeltemperatur inte stiger med mer än två
grader.
3
FNs Intergovernmental Panel on Climate Change “Climate Change 2007 – The IPCC Fourth Assessment Report”
lyfter fram att en ändrad konsumtion och livsstil kan bidra med minskade utsläpp.
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Miljöpolicy för Uppsala universitet, Dnr 6478/97 och Miljöplan 2008-2012 för Uppsala universitet (UFV
2007/2051).
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Miljömål och handlingsplan för miljöarbete 2013-2015 (UFV 2012/1918), fastställd av rektor 2013-04-23
(http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=243432&kategoriId=241).
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Riktlinjer för tjänsteresor och möten (UFV 2013/901), fastställd av rektor 13-06-25
(http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=14219&kategoriId=127).

För IFV specifik miljöhänsyn förordas innefatta:
-

-

-

-

-

vid resor till och från arbetet – använd det minst miljöpåverkande alternativet
o promenera, åk cykel eller åk kollektivt
vid tjänsteresor – använd det minst miljöpåverkande alternativet7
o använd cykel (egen eller tjänstecykel som kan hyras i BMC-receptionen)
o använd kollektivt färdmedel
o använd miljöhyresbil och miljötaxi
o planera, samordna och genomför resor till lägsta miljöpåverkan och kostnad
o boka biljetter i självbokningssystemet vid inrikes resor – via resebyrå vid utrikes
o för resor Uppsala-Stockholm skall TiM-kort användas
o om flyg – mellanlanda helst inte
o begär miljöbästa alternativ vid resebokning
öka användningen av resfria mötesalternativ
energibesparing
o använd om möjligt energisparlampor
o släck ljuset om rummet inte skall brukas inom 4 minuter
o reducera ljuset i allmänna utrymmen åtminstone efter arbetstid och under helger
o datorer – energisparläge i stället för skärmsläckare
o kopiera dubbelsidigt eller gör dubbelsidig utskrift
minska onödig pappersförbrukning
o sortera förbrukat papper rätt i återvinningskärlen
använd inte engångsartiklar
använd inte buteljerat vatten
använd ”fair trade-garanterade” livsmedel
källsortera avfall
o organiskt avfall skall sorteras ut
o omsorg vid källsorteringen medför att en större andel avfall går att
materialåtervinna
o sortera rätt = billigare
använd endast de allra mest miljövänliga diskmedlen
o köp endast diskmedel (maskindisk och handdisk) som är fullständigt biologiskt
nedbrytbara
väg in miljöhänsyn i alla beslut!

IFV kommer, när ovanstående påbud är implementerade, att, ur dessa aspekter, leva upp till en
miljömedveten institution och kan därmed inför universitetet, studenter, landsting och inför det
övriga samhället framstå som ett framgångsrikt föredöme. Vår institution, liksom universitetet i
sin helhet, verkar då i samklang med Sveriges nationella miljösträvanden (generationsmålet8
och miljökvalitetsmålen9).
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Riktlinjer för tjänsteresor och möten (UFV 2013/901), fastställd av rektor 13-06-25
(http://regler.uu.se/Detaljsida/?contentId=14219&kategoriId=127).
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Generationsmålet (http://www.naturvardsverket.se/miljoarbete-i-samhallet/sveriges-miljomal/generationsmalet).
9
Miljökvalitetsmålen (http://www.naturvardsverket.se/miljoarbete-i-samhallet/sverigesmiljomal/miljokvalitetsmalen).

