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Miljöbrevet maj 2016 

Idag höll jag en presentation på universitetsbibliotekets miljöfika om vår avfallshantering. Jag berättade 
bland annat om EU:s avfallshierarki, som styr sättet vi hanterar avfall, och om våra miljömål samt 
visade siffror på mängden sorterat avfall. Under fikat fick jag frågan om man kan källsortera kvitton 
som innehåller bisfenol A. Enligt vår avfallsentreprenör är det okej att sortera alla kvitton som 
returpapper. För att få svar började vi googla information. Vi fann att förbud att använda bisfenol A i 
kvitton förordas av Kemikalieinspektionen och i en Statens offentliga utredning från 2015. Vidare att 
diskussion om förbud pågår på EU-nivå. Däremot hittade vi inte någon information om vad 
miljöeffekten blir om kvitton innehållande bisfenol A hanteras som returpapper. Det positiva är att 
biblioteket har slutat använda kvittopapper med bisfenol A.  

När ordförande i Miljörådet och jag träffade ledningen för genomgång av 2015 års miljöarbete 
presenterade vi 35 förbättringsåtgärder. Dessa åtgärder rör arbetet med de betydande miljöaspekterna 
och universitetets miljöledningssystem. Av dessa åtgärder är 16 nödvändiga att genomföra för att klara 
en omcertifiering enligt kraven i nya ISO14001-standarden. Rektor bad oss att återkomma med ett 
förtydligande vilka åtgärder som kräver att formella beslut tas. Vill du läsa mer om 
förbättringsåtgärderna har de bifogats i utskicket med detta miljöbrev. 

Den externa miljörevisionen blev flyttad till 16 juni och 18 augusti på grund av att rektor fått förhinder. 
Först ut att bli reviderad är att Östersjöcentrum och Askölaboratoriet. Det blir en heldagsrevision på ön 
och ser fram emot lära mig mer om deras miljöarbete. 

Som jag informerat om tidigare har universitetet fått i regeringsuppdrag att arbeta med resfria möten. 
För dig som funderat på att informera dina medarbetare om vad resfria möten innebär finns nu en film 
på miljöwebben, www.su.se/miljo. Vill du se filmen redan nu kan du peka på bilden och trycka Ctrl. 

 

Soliga majhälsningar till dig! 


