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Den nya miljöpolicyn och miljöhandlingsplanen är på gång. För två veckor sedan lämnade 
universitetsledningen förslag på ändringar i miljöhandlingsplanen. Dessa förslag behöver miljörådet 
diskutera vid nästa miljöråd den 21 mars. Efter påsk kommer jag skicka in miljöpolicyn och 
miljöhandlingsplanen till rektorsföredragning för beslut. Ledningens förslag innebär inga större 
skillnader mot det underlag som presenterades vid dialogmötena.  

Redovisningen till Naturvårdsverket och Transportstyrelsen är inlämnad. Universitetet uppnådde tre 
miljömål helt och två mål delvis. Vi minskade elanvändningen i jämförelse med 2012 och tog fram en 
åtgärdsplan för miljösäkra laboratorier. Vidare hittade vi ett sätt för återbruk och hanteringen kommer 
vara igång snart. Däremot nådde vi inte hela vägen med att åskådliggöra inslag av hållbar utveckling i 
utbildningsprogram. Miljörådet kommer att fortsätta att arbeta med frågan under de kommande två 
åren. Vidare nådde vi inte målet för tjänsteresor med flyg. Även det arbetet kommer att fortsätta med 
hjälp av bland annat Trafikverkets 10-stegsmodell för resfria möten. Förutom målarbetet har vi uppnått 
förbättringar på många andra sätt i jämförelse med 2014. Vi minskade mängden osorterat hushållsavfall 
med cirka 18 ton och ökade mängden sorterad plast med cirka 9 ton. Vidare minskade vi användningen 
av kopieringspapper med cirka 1,2 miljoner A4-ark. Det ska vi vara nöjda över!  

Som statlig myndighet ska vi enligt förordningen (2009:1) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar och bilresor välja miljötaxi. Därför är det positivt för oss när taxibolag satsar på en 
fordonsflotta med miljöbilar. Läste i Miljöaktuellts nyhetsbrev att taxibolaget Taxi 020 har köpt in tre 
stycken bränslecellsbilar från Hyundai. Bilarna drivs av vätgas och kommer utgå från Arlanda utanför 
Stockholm, där Sveriges första kommersiella tankstation för vätgas invigdes förra året. Taxi 020 har 
som mål att vara helt fossilfria år 2025. 

Institutioner och avdelningar kommer att från med efter påsk kunna lämna saker och möbler till 
återbruk. En ny avfallskategori för återbruk har skapats och i återvinningscentralen under Aula Magna 
finns en yta avsedd för avställning av återbruksavfall. När ni vill lämna saker eller möbler för återbruk 
ska ni kontakta gods@su.se för bedömning och hämtning. Ta gärna ett foto och bifoga i mejlet.  Ett tips 
är att tänka ”är det helt och rent, något jag själv skulle vilja använda är det intressant för återbruk”. 
Exempel att lämna till återbruk från vår verksamhet är pärmar, tidskrifthållare, gamla dokumentskåp i 
plåt, möbler såsom bra kontorsstolar eller höj- och sänkbara bord, gamla datorväskor, gardiner (om de 
inte är solblekta), hängbara hyllor, färgat papper, block, pennor, lampor, projektorer med mera. 

På miljörådet i den 21 mars kommer de besluta om ändringar i anvisningar för ledningens genomgång 
av miljöarbetet och rutinen för uppföljning av efterlevnad av bindande krav. Har ni frågor om 
ledningens genomgång hör av er till mig eller någon av miljösamordnarna.  

Önskar er alla en trevlig påskledighet! 

 


