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Miljöaspektförteckning ”brutto och netto lista” 

Mellan oktober och december 2010 genomförde universitetet en kartläggning av direkt och indirekt 
miljöpåverkan och en utvärdering för att ta reda på verksamhetens betydande miljöaspekter.  
 
Arbetet inleddes med att institutionerna identifierade ett antal aktiviteter och produkter som bedömdes 
ha någon form av negativ eller positiv miljöpåverkan. Kartläggningen ledde fram till universitetets 
miljöaspekter. Därefter utfördes en utvärdering av miljöaspekternas miljöpåverkan och dess 
kvantitet/omfattning.  
 
De miljöaspekter som har fått 5 eller högre i poängbedömningen är universitetets betydande 
miljöaspekter. Nedan presenteras universitetets lista över miljöaspekter och betydande miljöaspekter. 
 
Miljöaspekter 

Användning av kontorsapparater 
Skrivare, kopieringsmaskiner, multifunktionella maskiner 
 
Avfallshantering 
Kontorsavfall - återvinning, destruktion och transporter 
Laborativt avfall - återvinning, destruktion och transporter 
Kompost 
 
Biologisk verksamhet 
Användning av försöksdjur 
Arbete med genmodifierade organismer 
Arbete med främmande organismer 
Arbete med modellorganismer 
Konstgödsel 
Bekämpningsmedel 
 

Energianvändning 
Vid användning av datorer, datorskärmar, kopieringsmaskiner, skrivare, TV-aparater, armatur 
etc. 
Användning i serverhallar 
Vid användning kylar/frysar, torkskåp, klimatrum, konstantrum, frysrum etc.  
Vid dragskåpshantering 
Vid användning av laboratoriespecifik apparatur 
Användning i verkstäder 
Användning i fotolaboratorium 
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Användning i mediaproduktion 
Användning i växthus 
Användning i lokaler (belysning och värme) 
 
Fotolaborativ verksamhet 
Användning av framkallningsvätskor 
 
Forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle 
Grundutbildning 
Grundutbildning inom miljö och hållbar utveckling 
Forskning 
Forskning inom miljö och hållbar utveckling 
Samverkan med omgivande samhälle 
 
Fältstationer 
Uthyrning av rum 

Matberedning 
Laborationer 
Transporter 
Skoteråkning 
 

Hantering av gaser 

Inköp och upphandling 
Kravställande 
 

IT, telefoni, media (utrustning) 
Stationära datorer, bärbara datorer, dataskärmar  
Servrar 
Mobiltelefoner 
Datorprojektorer 
TV-apparater, DVD 
 
Kemikalieanvändning 
Användning av kemikalier 
Utspädning av kemikalier i avlopp 
 
Kommunikation (intern/extern) 
 
Kontorsverksamhet (täcks in av de övriga miljöaspekterna) 
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Konferensverksamhet 
 

Köldmedier 
Kylskåp 
Frysskåp 
 
Laborativ verksamhet 
 
Lokalvård 
Användning av städkemikalier 
Användning av förbrukningsvaror (plastpåsar, mjukpapper, plastmuggar m.m.) 
Användning av diskmedel (hand och maskin) 
 
Materialanvändning i laboratorieverksamhet 
Förbrukningsvaror (t.ex. pipetter, plasthandskar, plastflaskor, aluminium, petrisburkar) 
 
Materialanvändning i kontorverksamheten 
Förbrukningsvaror (t.ex. plastmappar, pärmar, pennor, tejp) 
Kontorspapper (skrivpapper, Post-it-lappar, skrivhäften etc.) 
Kopieringspapper 
 
Kompetensutveckling för personal 
 
Postverksamhet 
 
Radioaktivitet 
 

Resor och logi 
Inrikes flygresor 
Utrikes flygresor 
Tågresor 
Taxiresor 
Bussresor vid exempelvis exkursion 
Bilresor med egen bil, institutionsbil, hyrbil 
Resor till och från arbete 
Boende på hotell, vandrarhem, bed & breakfast etc. 
 
Riskhantering 
Sabotage 
Spill av kemikalier 
Brand 
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Andra olyckshändelser 
 
Utsläpp till luft, mark och vatten samt buller 
Laborationer 
Hygienvatten 
Bulleralstring 
 
Tungmetaller 
Användning av tungmetaller (batterier, kvicksilverinstrument, lysrör, lågenergilampor) 
Genererat avfall (tungmetallhaltigt laboratorieavfall, uttjänta batterier, kvicksilverinstrument, 
lysrör och lågenergilampor) 
 

Betydande miljöaspekter 

Forskning, utbildning och samverkan med omgivande samhälle (8 poäng) 
Användning av kontorsapparater (7 poäng) 
Energianvändning (7 poäng) 
Resor och transporter (7 poäng) 
Materialanvändning i kontorsverksamhet (6 poäng) 
Inköp och upphandling (6 poäng) 
Kompetensutveckling för personal (6 poäng) 
Materialanvändning i laborativ verksamhet (5 poäng) 
Utsläpp till vatten (5 poäng) 
Kemikalieanvändning (5 poäng) 
Avfallshantering (5 poäng) 
 

 


