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I förra veckan följde jag med de interna miljörevisorerna till några institutioner för att ta reda 
på hur vi kan arbeta mer samstämmigt. Denna gång reviderades verksamheterna efter den nya 
ISO 14001 vilket innebar fler avvikelser. En avvikelse påtalar vilka förbättringar som behöver 
göras och är ett stöd i miljöarbetet. Det var mycket givande att få vara med på revisionen och 
jag lärde mig massor om institutionernas förutsättningar att arbeta med miljöfrågan.  

På miljöminglet den 29 november berättade Fredrik Norberg, VD på Högskolerestaurangerna 
(Hörs), om deras arbete med matsvinnet. Vi fick det glädjande beskedet att matgäster i Lantis 
har minskat sitt matsvinn från 626 portioner till 408 portioner sedan de börjat mäta 
matavfallet i september. Matsvinnsprojektet kommer att pågå under en 3 års period med målet 
att reducera matsvinnet med 30 procent inom Hörs.  

I slutet på året brukar jag göra en återblick i vad som hänt under året. I början av året gjorde vi 
en djupare uppföljning av arbetet med våra betydande miljöaspekter och hur vi uppfyller ISO 
14001 nya krav. Uppföljningen resulterade i ett trettiotal förbättringar som universitetet 
behöver göra. Några arbetar vi redan med och andra fortsätter vi att arbeta med nästa år. I år 
fastställdes en ny miljöpolicy och en miljöhandlingsplan för universitetet. Den tvååriga 
handlingsplanen innehåller ett antal åtgärder som vi jobbar med. En åtgärd är att stärka stödet 
för att kunna ställa miljökrav vid upphandling, som jag skrev om i förra brevet, och en annan 
är att ta fram en åtgärdsplan för energieffektiveringar inom universitetet. Hur det gått kommer 
ni får veta nästa år.  

I januari 2017 kommer ni behöva svara på den årliga enkäten som syftar till att följa upp det 
lokala miljöarbetet och ta reda på regelefterlevnaden. Era svar utgör underlag för den årliga 
miljöredovisningen till Naturvårdsverket och genomgången med universitetsledningen. 
Svarstiden för enkäten kommer att vara mellan den 9 januari och 3 februari.   

När mörkret har fallit brukar jag titta ut igenom fönstret i mitt arbetsrum för att titta på det 
glittrande ljuset från adventelljusstakarna. Idag fick jag veta att det finns LED-lampor med 
E10 sockel, som passar till äldre elljusstakar. Om du funderar på att byta lamporna, byt ut alla 
lamporna för annars lyser inte elljustaken. Ett elspartips i är att släcka elljusstaken vid 
hemgång.  

Passar på att tacka er alla för ert engagemang och era insatser i miljöarbetet under året, som 
gör att universitetet kan fortsätta vara miljöcertifierat.  

Önskar er alla en skön julledighet och gott nytt år!  


