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Miljöbrevet februari 2017 

Igår skickade jag in miljöredovisningen som ska till Naturvårdsverket till rektors-
föredragningen den 16 mars. Redovisningen bygger på underlag som jag har fått från 
Akademiska Hus och andra fastighetsägare, BCD-travel, SJ, Hans Andersson Recycling, 
Hörs, Ekonomiavdelning, Fastighetsavdelningen, IT-avdelningen och Personalavdelningen 
samt från institutioner och avdelningar som äger fordon. Vidare bygger redovisningen delvis 
på era enkätsvar från uppföljningen av lokalt miljöarbete 2016. Tusen tack till er alla för er 
hjälp! 

Sammanställningen av underlagen visar att universitetet blir bättre och bättre på systematiskt 
miljöarbete. Vi arbetar aktivt med att spara energi, förbättra källsorteringen, ställa miljökrav i 
upphandling och ersätta tjänsteresa med resfritt möte. Vi informerar om miljöfrågor och 
avsätter resurser för miljöarbetet samt mäter miljöarbetets prestanda. I jämförelse med 2016 
har utsläppen av koldioxid från tjänsteresor inte ökat och användningen av energi och 
kopieringspapper har minskat. Likaså har mängden osorterat brännbart avfall minskat. 
Resultaten av vårt arbete kommer jag bland annat att sammanställa i EMAS-redovisningen för 
2016 som granskas och godkänns av den externa miljörevisorn. 

Är ni nya miljörepresentanter eller vill få en repetition om universitetets miljöledningssystem 
hålls en introduktion i systematiskt miljöarbete den 1 mars kl. 13-15, B366, Södra huset. 
Anmäl er till miljo@su.se. Vi kommer även att hålla andra internutbildningar och anordna 
träffar för er miljörepresentanter och övriga medarbetare. I kalendariet på Miljöwebben hittar 
ni information om utbildningar och träffar. 

Området för Humanvetenskaper har fått en ny miljösamordnare sedan januari. Rebecca 
Röhlander, tillhörande Områdeskansliet för Humanvetenskaper har ersatt Daniela Nordgren. 
Rebecca kommer att arbeta 25 procent av en heltid med det systematiska miljöarbetet.  

Ett kom-ihåg! Den 20 februari är senaste datum för att skicka in era miljöhandlingsplaner till 
funktionsadressen miljo@su.se. Anvisningar för framtagande av miljöhandlingsplaner finns 
sidan Dokument som ligger under fliken Om miljöarbetet på Miljöwebben. Glöm inte att föra 
minnesanteckningar från er ledningsgenomgång av lokala miljöarbetet. De visar hur ni arbetar 
med förbättringsarbete. Skicka även dem till funktionsadressen.  

Ha en fortsatt bra februari! 


