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Rutin för hantering av betydande miljöaspekter 

Syfte 
Rutinen ska säkerställa att Stockholms universitet arbetar med identifiering och bedömning av 
indirekta och direkta miljöaspekter. Därigenom pekar universitetet ut vilka områden inom miljöarbetet 
som ska prioriteras.   

Omfattning 
Tillämpas vid identifiering och bedömning av miljöaspekter och omfattar all verksamhet. 

Ansvar 
Miljösamordnare och miljökoordinator ansvarar för att identifiera och bedöma miljöaspekter och 
uppdatera universitetets miljöaspektförteckning. 
 
Miljörådet fastställer de betydande miljöaspekterna för Stockholms universitet. 

Genomförande 
Vid förändringar i verksamheten eller minst var femte år ska miljöaspekter identifieras och bedömas 
för att ta reda på om universitetet prioriterar rätt områden inom miljöarbetet, det vill säga arbetar med 
de områden som har en betydande miljöpåverkan.  
 
Identifieringen och bedömningen ska leda fram till en uppdatering av universitetets förteckning över 
miljöaspekter. Vidare ska den utgöra underlag för utformning och upprätthållande av miljöpolicyn, 
framtagande av miljömål, rutiner och anvisningar samt utbildning och information.  
 
Aspekter identifieras genom eller till följd av miljörevision och inrapporterade miljöavvikelser och 
förbättringsförslag samt mätning och uppföljning av miljöarbetet.  
 
Uppdateringen av förteckningen av miljöaspekter genomförs av fakulteternas (motsvarande) 
miljösamordnare och universitetets miljökoordinator. Bedömningen av miljöaspekter görs enligt satta 
kriterier och poängsättning i tabell nedan. 
 
Universitetets miljöaspekter ska bedömas utifrån två kriterier, miljöpåverkan och kvantitet/omfattning. 
Varje miljöaspekt kan få mellan 2 och 10 poäng. För att bedömas som betydande miljöaspekt ska 
totalsumman vara 5 eller mer.  
 
Kriteriet ”Miljöpåverkan” är en sammanvägning av miljömässiga kriterier: farlighet för miljön, 
anspråk på ändliga/knappa resurser, risk för miljöpåverkan och påverkan på känsliga närområden. 
 
Omfattning/kvantitet värderas från 1 poäng (mycket små mängder) till 5 poäng (betydande mängder). 
Om möjligt ska miljöaspekten kvantifieras och dessa uppgifter utgör underlag för framtagande av 
universitetets miljöindikatorer för att mäta miljöprestanda. I annat fall uppskattas omfattning/kvantitet. 
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Värde för miljöaspekternas miljöpåverkan uppskattas. Värdet (1 till 5) för miljöpåverkan för varje 
aspekt summeras med värdet för omfattning/kvantitet och utgör totalpoäng.  
 
Kriteriet ”Möjligheten att påverka och styra” räknas inte med i bedömningen av miljöaspekterna utan 
ska visa svårighetsgraden att arbeta med miljöaspekterna. 
 
Minnesanteckningar ska föras när identifiering och bedömning av miljöaspekter görs. Anteckningarna 
ska diarieföras. 
 
De betydande miljöaspekterna ska därefter fastställas av Miljörådet. 
 
Mall för poängsättning för att få fram de betydande miljöaspekterna 
 
Kriterium 1 poäng 2 poäng 3 poäng 4 poäng 5 poäng 
Direkta 
miljöaspekters 
miljöpåverkan 

Obetydlig 
miljöpåverkan 

Liten 
miljöpåverkan 

Miljöpåverkan Stor 
miljöpåverkan 

Betydande 
miljöpåverkan 

Kvantitet/omfattning Mycket små 
mängder 

Små mängder Medelstora 
mängder 

Stora mängder Betydande 
mängder 

Indirekta 
miljöaspekters 
miljöpåverkan  

Ingen möjlighet 
att 
påverka/styra 

Begränsad 
möjlighet att 
påverka/styra 

Möjligheter 
finns till att 
påverka/styra 

Goda 
möjligheter till 
att 
påverka/styra 

Mycket goda 
möjligheter 
till att 
påverka/styra 

 

Redovisande dokument 
Stockholms universitets miljöaspektförteckning 
Minnesanteckning för identifiering och bedömning av betydande miljöaspekter. 
 
 


