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Minnesanteckningar    Dnr M2013/9 

 

Ledningens genomgång av miljöledningssystemet vid Göteborgs universitet 

2013-04-17 kl. 09.00-10.30 i Vasaparken 

Närvarande:  Helena Lindholm Schulz, prorektor (PR) 

 Jörgen Tholin, universitetsdirektör (UD) 

 Eddi Omrcen, miljöchef (MC) 

 Ullika Lundgren, miljöcontroller (MCT) 

1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar 

1.1 Fortsatt klimatkompensation 

Miljöenheten har berett frågan om fortsatt klimatkompensation i klimatrådet. 

Klimatkompensation av tjänsteresor med flyg fortsätter under 2013 och eventuell ny 

modell för kompensation. Miljöenheten utreder de förslag som klimatrådet diskuterat. 

Rapport om resultat av utredning hösten 2013. UD menar att en fortsatt 

klimatkompensation kräver en tydlig paketering dvs visar på ett plusvärde och något som 

vi inte skulle göra i alla fall. 

 

1.2 Normerande beslut 

Normerande beslut över Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningsarbetet 

fastställdes av rektor i november 2012. Beslutet implementeras under våren 2013 av 

miljöenheten på fakulteter vid ledningsråd/prefektråd. Ansvaret föruppföljning av 

miljöledningsarbetet har fördelats något olika vid olika fakulteter. 

 

1.3 Hållbarhetsredovisningen 

Hållbarhetsredovisningen har fastställts av universitetsstyrelsen 20 februari 2013. Den 

finns enbart i digital version på webben.  

 

1.4 Miljömaterial till rektor 

MC uppmuntrar PR och UD att kontakta miljöenheten vid eventuellt behov av 

miljömaterial vid speciella tillfällen. MC visar den folder över Det hållbara universitetet 

som finns på svenska och engelska och som kan beställas vid behov. 

 

1.5 Grön ranking 

Rektor har skrivit det brev till GreenMetric som krävdes för att avregistrera GUs 

medverkan i rankingen. GU ska tillsvidare inte medverka i GreenMetric p g a rankingens 

bristande transparens, svårtolkade beräkningar mm. 
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2. Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011-2015 

 

2.1 Resultat av miljömålsarbetet 2012 

MC redovisar att resultat av miljömålsarbetet inom samtliga områden går åt rätt håll 

med undantag för inköp och upphandling. Detta beror delvis på att indikator mäter det 

ekonomiska värdet av upphandlingar där miljökrav ställs, och en stor upphandling 2012 

där miljökrav inte kunde ställas drar ner resultatet. Diskussion om svårigheter att ställa 

sociala och etiska krav och hur dessa krav skall värderas. PR menar att det kan finnas ett 

utbildningsbehov inom området och vi kan behöva rullande uppdateringar av vissa 

utbildningsinsatser. MCT berättar att miljöenheten och upphandlingsenheten 

genomförde en utbildningsinsats tillsammans för några år sedan men att den kan behöva 

förnyas. MC undrar om ELIAS betyder färre inköpare men UD menar att så inte blir fallet, 

alla som går ELIAS-utbildning får inköpsrätt. Färre inköpare med högre kompetens vore 

bättre. 

MC framhåller också studenterna vid Sahlgrenska akademin och Handelshögskolan för 

deras engagemang i miljöfrågor. Handelshögskolans studentkår blev miljödiplomerad 

2012. 

 

2.2 Revidering av Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 

På grund av omorganisationen vid GU reviderades handlingsplanen under år 2012, men 

fastställdes först den 25 februari 2013. Miljöenheten fick god hjälp av universitetets 

planeringssamordnare för att slutföra arbetet och att harmonisera skrivningar och 

formuleringar med Vision 2020 och andra styrande dokument. 

Antal indikatorer i handlingsplanen är avsevärt färre i denna utgåva. 

Tidigare har fakulteterna fått i uppdrag att utarbeta en egen handlingsplan för miljö och 

hållbar utveckling utifrån GUs gemensamma miljömål, fr o m i år ska institutionerna 

istället utarbeta s k aktivitetslistor. MC beskriver formerna för dessa listor. 

Ett första resultat av hur fakulteter och institutioner har arbetat med mål och aktiviteter 

kommer med all sannolikhet att visas vid halvårsuppföljning av handlingsplanen den 17 

september 2013.  

Diskussion om värdet av att ha en samordnad uppföljning och rapportering istället för att 

ha flera parallella spår.  Miljöenheten har fortsatta kontakter med universitetets 

planeringssamordnare för att säkerställa samordning. 

 

 

3. Utvärdering av efterlevnad av miljölagstiftning 

 

MCT beskriver processen med att utvärdera efterlevnad av miljölagar. Utifrån 

sammanställningen har miljöcontroller följande kommentarer: 

 Flera institutioner har bristande kunskap om att farligt avfall också genereras i s k 

”torr” verksamhet dvs glödlampor, elektronik, lysrör och att egna anteckningar skall 

föras över mängderna av detta avfall.  
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 En del institutioner meddelar också att det organisatoriska ansvaret för miljöfrågor är 

oklart.  

MCT kommer under april och maj ge återkoppling till varje fakultet med rekommendationer 

till åtgärder. MCT menar också att det framgår att många medarbetare inte inser att de som 

statliga tjänstemän måste använda miljöfordon vid taxi-resor, hyrbilar. Diskussion om 

reseordern bör införas igen, UD bör besluta om detta. Diskussion om resor och avtalstrohet 

samt kvalitet på reseagenten. 

Beslutas att: Prorektor fastställer Checklista för lagefterlevnad Dnr: M 2013/7. (Checklistan 

biläggs dessa anteckningar) 

 

4. Behov av förändringar/förbättringar i miljöledningssystemet 

 

4.1 Incidenthanteringssystem 

MC redogör för bakgrunden till att ett gemensamt incidenthanteringssystem behövs i 

verksamheten. GU fick år 2012 en stor avvikelse vid extern miljörevision om bristande 

avvikelsehantering. Systemet skall vara gemensamt för miljö, arbetsmiljö och säkerhet 

vid GU och säkerställa en god överblick och säker hantering av incidenter och tillbud. 

Upphandling av ett sådant system påbörjades hösten 2012 men fick avbrytas p g a risk 

för överklagande. Enligt Upphandlingssektionen har dock vårt ”avbrott” överklagats av 

leverantör. I nuläget är det oklart vad resultatet blir och när ett upphandlat system kan 

börja implementeras.  

 

4.2 Kompetensutveckling 

Miljösamordnare och miljörepresentanter utbildas vid ca 5 tillfällen under våren 2013. Ca 

5 utbildningstillfällen för chefer arrangeras också. Mål i handlingsplanen för miljö och 

hållbar utveckling att samtliga chefer med personalansvar ska ha gått en utbildning i GUs 

miljöarbete. MC har fått frågan från flera chefer om denna utbildning skulle kunna 

integreras i chefsutvecklingsprogrammet. MC anser också att en introduktion till arbetet 

med miljö och hållbar utveckling kan rymmas i introduktion till nyanställda. PR är 

tveksam till att det finns utrymme för ytterligare moduler i chefsutvecklingsprogrammet 

men ska lyfta frågan om introduktions-utbildningen till personalenheten. UD menar att 

modulen med fördel kan presenteras på något annat mer engagerande sätt än ytterligare 

en föreläsning. 

 

4.3 Hållbarhetspolicy 

Universitetets styrelse reste frågan (130220) om inte GU borde ha en hållbarhetspolicy 

som samlar allt hållbarhetsarbete. UD har diskuterat frågan med MC och föreståndare 

för GMV. De båda har i uppdrag att inventera hur nuläget ser ut samt vilka framtida 

alternativ som finns tillgängliga. Utifrån den genomlysningen kommer UD att besluta om 

fortsatt arbete i frågan. 
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5. Miljöchefen informerar 

 

5.1 Uppföljning Klimatstrategin 

Totalt har vi minskat koldioxidutsläppen med 18 %, siffran bygger på jämförelse med 

fjärrvärme, el, flyg, egen bil i tjänst och tåg mellan 2008-2012. 

De främsta minskningarna beror på att vi har: 

 övergått till grön el 

 ersatt fossil energianvändning med el 

 CO2 utsläppet från resor fortsätter att öka.  

Vi fortsätter att satsa på resfria möten. Utbildning av teknik för video- och webbmöten, 

såsom Adobe Connect och Jabber pågår för fullt. Jabber kan numera användas även via 

surfplatta, snart även i touchtelefonen. (Uppföljning av "Klimatstrategin 2012" biläggs 

dessa anteckningar) 

PR undrar om resultatet av klimatarbetet syns tillräckligt mycket på våra hemsidor och i 

våra medier. MC redogör för hur marknadsföring sker via GU Journalen, webb och på 

olika seminarier. EBM, på Sahlgrenska akademin, som svarar för de största 

energibesparingarna har nominerats till flera priser och att representant för EBM och 

miljöenheten deltar i energikonferens i England och vid NUAS konferens i Oslo med 

resultaten. 

 

5.2 Hållbara hyresavtal 

Ett samarbete mellan Higab och GU har initierats i syfte att skapa s k Hållbara hyresavtal. 

Avtalen syftar till att inventera och genomföra förbättringar och satsningar inom t ex 

energiområdet. För GUs del medverkar Fastighetsenheten och Miljöenheten. 

 

5.3 Policy och regler för ny – och ombyggnationer 

Fastställd policy och regler har kommunicerats till både Higab och Akademiska hus. De 

ska tillämpas i planeringen av ”campus Näckrosen” och ”campus Medicinarberget”. En 

"Hållbarhetsgrupp", med personal från miljöenheten, informationsenheten och 

fastighetsenheten, har skapats som stöd till fastighetschef och byggprojektledare.  

 

5.4 Forskning och utbildning 

 Hållbar utveckling GU (HUGU) forskningssatsning. Stor förhoppning att sätta GU 

på världskartan!  

 Studenter driver på hållbarhetsfrågor. Handelshögskolans students for 

sustainability "HASS" och Sahlgrenska akademins students for sustainability 

"SASS" har bildats. Handelskåren blev miljödiplomerad under 2012. 

 Studentdagen "Hållbarhet", som GMV arrangerar, genomfördes på Sam fak 

130212 och blev en stor succé med nästan 600 deltagare. Nästa studentdag 

arrangeras på Sahlgrenska Akademin 131121. 
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 Hållbar utveckling (HU) i utbildning: samverkan med vicerektor Mette Sandoff.  

GMV utarbetar verktygslåda för lärare, revidering av definition av HU samt 

märkning av kurser och program pågår. 

 Handelshögskolan gör en strategisk satsning på att integrera HU i all sin 

utbildning. 

 

5.5 Internationalisering 

 Sustainable Labs – konferens i Liverpool i 18-19 juni. GU deltar med två 

presentationer, samt Laboratoriet för experimentell biomedicin (EBM) som 

nominerats till pris. 

 EMSU (Environmental Management in Sustainable Universities) I Istanbul I juni. 

Miljöenheten bidrar och presenterar paper om GU miljöledningsarbete. 

 ISCN ( International Sustainable Campus Network) i Singapore 18-20 juni. EBM är  

nominerat till ISCN Award. Boksläpp "Sustainable Campus and Sustainable Cities" 

sker vid konferensen. Miljöenheten bidrar med ett book chapter om GU 

miljöledningsarbete.  

 Internationell revidering av ISO 14001. MCT deltar som teknisk expert i den 

svenska kommittén. 

 NUAS konferens i Oslo den 10-11 september. Resultat från EBM (Experimentell 

Biomedicin) energisparprojekt redovisas. 

 Latinamerikaprojekt via Columbus Association fortlöper, söker nya medel. 

Planerar workshop i samband med Global Week i november. 

 Fortsatt deltagande I NSCN (Nordic Sustainable Campus Network) 

 Uppföljning av Nordamerikaresan 2012 med löpande kontakter. T ex har UC 

Berkely kallat till webb-möte om miljöledningssystem, studentsamverkan, 

uppföljning mm. 

 

6. Nästa Ledningens genomgång av miljöledningssystemet blir, 

2013-10-16, kl 08.30-10.00 i Vasaparken. 

 

Bilagor: B1. Checklista för efterlevnad av miljölagstiftning 

 B2. Uppföljning GU Klimatstrategi 2012 

 

Antecknat av Ullika Lundgren, miljöcontroller, 2013-04-17 

 

 



Upprättat av: Miljöcontroller      Miljöhandboken för Göteborgs universitet 
2013-04-15       
Dnr: M 2013/7 
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Sammanställning inför Ledningens genomgång 17 april 2013. 
 
Checklistan har skickats till institutionerna den 11 mars 2013. I de fall en fakultetsgemensam miljösamordnare finns utsedd för 
fakulteten har checklistan skickats till denne, för vidarebefordran till institutionerna. I de fall en fakultetsgemensam 
miljösamordnare saknas har checklistan samt instruktioner skickats till dekan samt prefekter. Checklistan har fyllts i av 
institutionerna och sammanställts av fakulteterna. En sammanställd checklista för varje fakultet har sänts tillbaka till Miljöenheten 
senast 10 april.  
 
Samtliga fakulteter samt Universitetsbiblioteket, Gemensamma förvaltningen, NCM och GMV har svarat men i några fall har inte 
svar inkommit från samtliga institutioner/enheter. Universitetets miljöcontroller har sedan sammanställt fakulteternas svar i en 
universitetsgemensam checklista och utifrån den utvärderat lagefterlevnaden på miljöområdet.  
 
Utifrån sammanställningen har följande brister i lagefterlevnaden hittats: 

- Medvetenheten och kunskapen är överlag väldigt hög hos institutionerna. Det som kan anses vara en brist är att institutioner 
på flera ställen har kryssat i ”Berör ej oss” för sådana krav som berör alla på universitetet, oavsett verksamhet. Det gäller 
t.e.x. blandning av farligt avfall (Avfallsförordningen), egna anteckningar om farligt avfall (Avfallsförordningen), fördelning 
av det organisatoriska ansvaret (Förordningen om verksamhetsutövarens egenkontroll) samt en del frågor kring säkerhet.  

- Fortsatt osäkerhet i organisationen kring egna anteckningar för farligt avfall. Många institutioner och fakulteter hänvisar till 
transportdokument, men det är ej vad som avses med ”egna anteckningar” i Avfallsförordningen. 

 
Föreslagen åtgärd: Miljöcontroller kommer under april och maj månad att ge feedback till varje fakultet med rekommendationer 
till åtgärder/extra kontroll om det anses behövas utifrån svaren i deras checklista. 
 
Sammanställt av miljöcontroller Marianne Dalbro 2013-04-15 



Fråga Svar På vilket sätt har du tagit 
reda på detta? 
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1. AVFALL   

1.1 Hur säkerställer institutionen att 
farligt avfall inte blandas med andra 
typer av avfall, ämnen eller material 
samt inte heller blandas med annat 
farligt avfall? 
Avfallsförordningen: 16-19 §§  

GF: Det farliga avfall som GF producerar handlar om batterier, lampor, lysrör, elektronik.  
Förutom olika kärl för olika typer av avfall finns rutinbeskrivningar på hemsidan och  
det ska finnas så kallade källsorteringsguider för varje "hus" där det framgår hur det ska 
sorteras/hanteras just där. 
 
Humfak:  LIR: Avfallssorteringsguide är uppsatt i inst. Lunchrum. Övriga institutioner anger att 
de ej berörs. 
 
 
 
LUN: Personalen lägger detta i mindre kärl i soprum tömmes av personal vid behov. Hämtas av 
Hans Anderson recycling (Vi på LUN har inget farligt avfall. Det vi har sorterat bort är färgrester 
i burkar som blivit kvar vid renovering av våra lokaler). 
 
IT: Genom information vid terminsbörjan och vid nyanställning av personal. Samt via hemsidan. 
Sorteringen sker vid miljömöblerna där de olika fraktionerna finns, de farliga fraktionerna 
omhändertas av serviceenheten med undantag av kemikaler och elektronik skrot. Lokalvården 
kontaktar institutions miljörepresentant om de upptäcker att något sorteras fel. 
Borttransport av elektronik skot utförs av Primär och ett transportdokument upprättas för varje 
transport. 
 
Handels: Det farliga avfall som uppkommer i verksamheten är framför allt lysrör, 
lågenergilampor och batterier. Dessa fraktioner sorteras för sig i märkta kärl. Lysrör och 
lågenergilampor byts i första hand av fastighetsservice. De anställda lämnar trasiga lampor och 
batterier till fastighetsservice. 
 
Natfak: Genom utbildning, instruktioner, info på GUL och sorteringsguider. Separata och 
uppmärkta behållare eller speciellt avfallsrum för farligt avfall. 
 
 
Konst: Genom märkta behållare, skilda soprum. Vaktmästare ansvarar för en viss sortering. 
Information ges till personal och studenter om bl.a. hantering och miljöpåverkan av färger. 
Slamavskiljare finns. 
 

Miljösamordnare intervjuat 
Maritha Svensson, 
avfallshandläggare 
 
 
LIR: De anställa har 
tillfrågats; inst. Har 
återkommande personalmöten 
om miljön 
 
Miljösamordnare på LUN 
 
 
 
Kontroll av miljömöblerna på 
månadsbasis. Ansvarig chef 
samt ingår i 
arbetsmiljöronden 
 
 
Samtal med Anders Grund 
 
 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm


Fråga Svar På vilket sätt har du tagit 
reda på detta? 
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GMV: GMV har en avfallsplan där farligt avfall läggs i särskilda behållare i kopieringsrummet. 
Dessa töms av miljösamordnaren och kommer på det sättet inte i närheten av det övriga avfallet. 
 
NCM: Sorteras 
 
Samfak: Särskilda kärl finns för det farliga avfallet (glödlampor, lysrör, batterier och 
elektronikskrot). Dessa finns i avskilt utrymme. Vaktmästare hämtar farligt avfall. Socialt arbete 
anger att de ej berörs. 
 
SA: Man följer huvudmannens avfallsplan (GUs, Sus eller folktandvårdens). Nyanställda 
informeras. Regelverket finns i pärmar och/eller på hemsidan. Man använder tydligt uppmärkta 
kärl för olika fraktioner. 
 
UB: Det farliga avfall som förekommer sorteras i separata kärl i återvinningsrummet. 

Kontrollerat på plats av 
miljösamordnaren. 
Miljösamordnaren 
administrerar sorteringen 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 
 

1.2 Finns rutiner för hur riskavfall och 
annat kontaminerat material 
hanteras, förvaras och överlämnas? 
Föreskrift om hantering av smittförande 
avfall: 12-20§§ 
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker: 10§ 
Föreskrift om hantering av smittförande 
avfall: 4§, 10§ 
Strålskyddslag: 13§ 
Föreskrift om hantering av radioaktivt 
avfall och kärnavfall 

Natfak: Ja. Rutiner finns, i vissa fall inte dokumenterade. SEKA miljöteknik (avfallsentreprenör) 
har varit med och tagit fram riktlinjer på några institutioner. 
 
 
SA: Man följer huvudmannens avfallsplan (GUs, Sus eller folktandvårdens). Nyanställda 
informeras. Regelverket finns i pärmar och/eller på hemsidan. Man använder tydligt uppmärkta 
kärl för olika fraktioner. 

Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 
 

1.3 Förs anteckningar, gällande farligt 
avfall, om den mängd och typ av 
avfall som uppkommer samt vart 
avfallet transporteras? 
Avfallsförordningen: 55 §§ 

IT: Ja, det finns en blankett i anslutning till miljömöbeln 
http://www.itufak.gu.se/digitalAssets/1287/1287984_4.4.6.0.ITU4BL1.doc  
 
Handels: Ja, av Jonas Lundström och Tony Ekstrand på vaktmästeriet. 
 
Natfak: Ja, transportdokument från avfallsmottagaren sparas. 
 
 
 
Ja, på HDK och Foto. På film hänvisas till anteckningar som förs av vaktmästeriet på Handels. 

Kontroll av miljömöblerna 
på månadsbasis 
 
Samtal med Anders Grund 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Miljöcontroller har 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2005_01.pdf
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880220.htm
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2001/ssifs-2001-1.pdf
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/Global/Publikationer/Forfattning/Stralskydd/2001/ssifs-2001-1.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20110927.htm
http://www.itufak.gu.se/digitalAssets/1287/1287984_4.4.6.0.ITU4BL1.doc
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reda på detta? 
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Oklart på Fri konst. 
 
 
GMV: Miljösamordnaren väger och tar farligt avfall till gemensamma avfallsrummet i källaren. 
Chalmersfastigheter/Akademiska hus ombesörjer vidaretransport av farligt avfall vid behov. 
Något oklart ansvar här. 
 
NCM: Sker genom fastighetsägarens försorg 
 
Samfak: Kansliet anger att avfallet hämtas av campusorganisationen och att ansvaret är deras. 
Statsvetenskap svarar ja. Övriga institutioner har ej svarat. 
 
SA: I vissa fall förs anteckningar av de som lämnar avfallet i avfallsrummet. Entreprenören (olika 
för GU, SU och FTV) skriver upp i en pärm på hämtningsstället vilken typ av avfall det gäller och 
mängden. 

sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Kontrollerat på plats av 
miljösamordnaren 
 
 
Kärlen töms av städpersonal 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

2 DJURFÖRSÖK, JAKT OCH 
GMO 

  

2.1 Hur säkerställer institutionen att 
medarbetare och studenter har 
kännedom om, och uppfyller, de 
reviderade kraven i 
djurskyddslagen? 
Djurskyddslagen 

Natfak: På de institutioner som berörs har djurskyddsorgan inrättats efter jan 2013. Information 
har spridits till anställda (förutom på Lundberglab). 
 
 
SA: För att få passerkort till EBM (”djurhuset”) måste man först ha gått kursen 
”Försöksdjurkunskap” samt skriva på ett intyg att man gjort det. 

Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

2.3 Hur säkerställer institutionen att de 
som hanterar GMO har god 
kännedom om rutiner och relevant 
lagstiftning? 
Miljöbalken 2 kap 2§ 

Natfak: Genom rutiner och riskbedömningar som föregår arbetet. Kristineberg behöver utforma 
rutiner för att få information om vad de fasta forskarna planerar, gästforskare har man bra koll på. 
 
 
SA: Den som skriver på en djuretisk ansökan måste ha gått den lagstadgade kursen 
”Försöksdjurskunskap” där rutiner och lagstiftning om GMO är med. För att få passerkort måste 
man ha gått en introduktion där de regler och rutiner som gäller EBM gås igenom. e aktuellt 

Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

2.4 Finns dokumentation som visar när 
bedömningen för risker och 
skyddsåtgärder avseende GMO-
hantering senast uppdaterades? 
Förordning om innesluten användning 

Natfak: Ja, framgår t.ex. genom sidhuvud på skriftliga instruktioner. På Botan uppdaterades det i 
dec 2012 i samband med förnyat tillstånd från Jordbruksverket. 
 
 
SA: Vad gäller djur så har EBM dokumentation/rutiner och  kontinuerlig uppdatering av 
riskbedömningar. 

Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via checklista för 
lagefterlevnad från 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19880534.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980808.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20000271.HTM
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av GMO: 13-14 §§ akademins inst. Morgan 
Lidén och Elisabet Carlsohn 

3 BRANDFARLIG/ 
EXPLOSIV VARA 

  

3.1 Hur säkerställs det att personal som 
hanterar brandfarliga/explosiva 
varor har kompetens för detta? 
Lag om brandfarliga och explosiva 
varor: 8§ 

IT: Studioansvarig på ITIT har detta ansvar och får instruktioner från miljörepresentant. 
Förekommer ej på D&IT. 
 
Natfak: Föreståndare för brandfarlig vara finns där det krävs. Övrig personal informeras genom 
introduktion på lab, rutiner, labbsäkerhetskurs mm. 
 
 
Konst: Relevanta personer är utbildad i ”Heta arbeten” eller motsvarande utbildning. Film och 
Steneby har mycket små mängder brandfarliga och explosiva varor. 
 
 
SA: Brandskyddsutbildning som erbjuds och, i vissa fall, är obligatoriskt för all personal. 
Det är med i riskbedömningar. Vissa har årliga brandskyddsronder. På arbetsmiljöronder. 
Information vid nyanställning. Tveksamt om alla studenter får/erbjuds brandskyddsutbildning 
(förutom det mest basala).  

Instruktioner från HA 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

3.2 Hur säkerställs det att brandfarliga 
vätskor och brandfarliga gaser eller 
lättantändligt gods inte 
samförvaras?  
Föreskrift om hantering av brandfarliga 
vätskor: 6 kap. 3§ 

IT: ITIT: HA representant för farliga transporter, har varit på besök och instruerat om hur vi skall 
förvara våra kemikalier och enligt honom var det OK att förvara brandfarliga vätskor och gaser i 
samma ventilerade kemikalieskåp, då det var så ringa mängd. Förekommer ej på D&IT. 
 
Natfak: Olika skåp för olika typer av kemikalier, kemikalieförråd är separerat från gas och 
lättantändligt. Kontrolleras vid skyddsronder. Riskbedömningar görs. 
 
Konst: Genom förvaring i ventilerade kemikalieskåp. Enbart personal som hanterar dessa ämnen 
har tillgång till dem. Genom tydlig ansvarsfördelning. Det kontrolleras vid skyddsronder. 
 
 
SA: Det är med i riskbedömningar. På arbetsmiljöronder. Vissa har egna checklistor där detta 
kontrolleras. 

Konsultation av HA 
representant 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

3.3 Förvaras cisterner och lösa behållare 
innehållande brandfarliga ämnen på 
områden som inte kan nås av 

Natfak: Ja, i skåp eller förråd som obehöriga inte kan nå pga låsta utrymmen eller skalskydd. 
Lundberglab svarar att en viss slentrianmässig uppställning av brandfarliga ämnen på olåsta 
positioner kan förekomma men att de är medvetna om problematiken. Kristineberg: Om man 
som obehörig kommer in i byggnaden kan man komma åt en del sådana produkter. 

Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20000271.HTM
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20101011.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20101011.htm
https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
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obehöriga? 
Föreskrift om hantering av brandfarliga 
vätskor; 6 kap. 1§ 

 
Konst: HDK, Steneby, HSM: Ja Fri konst: Nej. 
 
 
 
SA: Ja. Det finns skalskydd som begränsar tillträde för obehöriga 

 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

3.4 Uppfyller ventilationen i 
utrymmen där brandfarliga 
vätskor förvaras inomhus de krav 
som finns? 
Föreskrift om hantering av brandfarliga 
vätskor: 6 kap. 1§  

IT: ITIT: Ja, byggnad är nybygg och ventilationen är anpassad för verksamheten. Vid 
projekteringen av byggnaden lämnade information om vilka kemikalier som skulle användas i 
verkstaden och ventilationen anpassade därefter. Förekommer ej på D&IT. 
 
Natfak: Ja, i ventilerade skåp eller i andra ventilerade utrymmen. Kontrolleras årligen, t.ex. i 
samband med skyddsrond eller i kommunens kontroller. 
 
Konst: Ja. Detta kontrolleras regelbundet, bl.a. via Lagen och brandfarliga och explosiva varor 
och via OVK. 
 
 
SA: Ventilationen kontrolleras regelbundet av yrkesmän inom området. 
 
 
 
UB: Gasol finns vid bokbinderiet vid Centralbiblioteket. Godkänd avluftning finns. Gasolen är 
förvarad i godkänt skåp. 

Miljösamordnare 
 

 
 

Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 
 
Miljösamordnare tittat på 
plats. 

4 KEMIKALIER   
4.1 Är kemikalier märkta med namn, 

farosymboler, riskfraser och 
skyddsfraser?  
Föreskrift om klassificering och 
märkning av kemiska produkter: 18-
34§§ 

GF: GF handhar endast städkemikalier. Det finns inget lagkrav att registrera dessa i 
kemikaliehanteringssystem. De är ej faro- eller miljöklassade. De allra flesta är miljömärkta. 
 
IT: ITIT: Ja. Kemikalier förekommer ej på D&IT. 
 
 
Natfak: Ja, köpta kemikalier. På Kristineberg uppmanas användare att använda 
etikettfunktionen i KLARA. På Kemi anges att man inte ommärker gamla kemikalier pga risken 
att det blir felmärkt. 
 
Konst: Ja. 

Observation av 
miljösamordnare. 
 
Miljörepresentanten har 
kontrollerad detta 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Miljöcontroller har 

https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k05_7.pdf
http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k05_7.pdf
http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k05_7.pdf
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SA: Nya kemikalier är fabriksmärkta. Gamla kemikalier kan behövas märkas om. Det har tagits 
fram etiketter och det arbetas med att märka även brukslösningar. Kit är  ett problem då innehållet 
inte alltid anges. 

sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

4.2 Förvaras kemiska produkter som 
omfattas av tillståndskrav på ett 
sådant sätt att obehöriga inte kan 
komma åt dem?  
Föreskrift  om kemiska produkter och 
biotekniska organismer: 3 kap. 5-7 §§ 

Natfak: Ja, i skåp eller förråd som obehöriga inte kan nå pga låsta utrymmen eller skalskydd. På 
Tjärnö och Kristineberg kan den som tar sig in i byggnaden komma åt tillståndspliktiga 
kemikalier. Risken bedöms vara liten. På Tjärnö ska lås sättas upp till vissa korridorer men byte 
av kortläsare på hela Tjärnö inväntas. 
 
Konst: Ja, för HDK rör det sig om brandfarliga explosiva varor som förvaras enligt villkoren i 
tillståndet. 
 
 
SA: Ja. Det finns skalskydd som begränsar tillträde för obehöriga. 

Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

4.5 Om nya risker med en kemikalie 
upptäcks ska institution rapportera 
detta till kemikalieleverantören. Har 
detta skett någon gång vid 
institutionen? 
REACH: Avd V, artikel 37-38.  

Natfak. Nej eller vet ej. 
 
 
Konst: Nej 
 
 
 
SA: Nej. 

Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

5 SÄKERHET   
5.1 Känner all personal till rutiner vid 

brand eller liknande olycka? Hur 
säkerställs det? 
Kemiska arbetsmiljörisker: 32§ 

GF: Det är linjechefernas ansvar att informera personal. 
 
 
Humfak: Utbildningstillfällen anordnas och information ges på personalmöten och via webben. 
Utrymningsskyltar etc finns uppsatt. LIR kommer att förbättra rutinerna och informationen. 
 
LUN: Vi på LUNs kansli har inget brandlarm i våra lokaler, Skolgatan 2. Vi hoppas att detta snart 
installeras – vi har varit i kontakt med fastighetsavdelningen, Martin Planvall. Så snart larm är 

Miljösamordnare intervjuat 
Ann-Britt Hagman 
 
Tillfrågat personal och 
kontrollerat uppsatta skyltar. 
 
Miljösamordnare på LUN 
 

http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k08_2.pdf
http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k08_2.pdf
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sv/oj/2007/l_136/l_13620070529sv00030280.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/AFS2000_04.pdf
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installerat skall vi gå en brandskyddsutbildning. Vi har haft genomgång av utrymningsplaner-
/nödutgångar gällande våra lokaler/Skolgatan 2. 
 
IT: Information finns på sidan http://www.ait.gu.se/Personalsidor/lokaler/brandskydd/ och ingår 
som en punkt i checklistan för nyanställd. Det är avdelningschefen ansvar att informera 
personalen om de regler och rutiner som gäller. 
 
 
 
Handels: All personal ska enligt universitetets brandskyddspolicy känna till utrymningsvägar vid 
brand. Prefekt ansvarar för genomförande informationsspridning. 
 
Natfak: Information som ska skrivas under av nyanställda. Information i korridorer/på lab och på 
webben. Brandövningar och utrymmesövningar (årligen eller vartannat år). Kulturvård Mariestad 
anger att rutiner saknas för nyanställda. Kristineberg anger att det var 4 år sedan fast personal 
informerades.  
 
Konst: Utrymningsövningar/brandövningar två gånger per år. Information i samband med 
terminsstart. Information anslagen i lokalerna. Papper med instruktioner som skall skrivas under 
innan nyckel och passerkort lämnas ut. 
 
GMV: Brandrutiner finns på de interna sidorna och delges personalen en gång per år.  
Utrymningsplaner finns vid respektive utgång 
 
NCM: Brandövningar och tidigare i år ett ”skarpt läge”. Regelbundna utrymningsövningar 
anordnade av fastighetsägaren. 
 
Samfak: Information till personalen via t.ex. veckobrev, personalmöten, e-post och anslag i 
lokalerna. Förvaltningshögskolan anger att de ej berörs. 
 
 
SA: Alla ska känna till rutinerna kring brand, informeras på APT, och vid arbetsmiljöronder och 
miljöronder. Flera avdelningar haft brandövningar och information ifrån brand experter (Medicin) 
Genomgång på APT, för nyanställda samt information på hemsidan.  Brandövning skall planeras 
under våren (vårdvet). Nyanställda informeras. På SU har man brandkurser varje år. Inte alla 
sektioner har sådana rutiner.  
 
UB: Ja, årlig genomgång av föreskrifter. Introduktion av alla nyanställda inkl rundvandring i 

 
 
 
Kontrollerat att 
informationen på 
webbsidorna är korrekt, 
Ansvarig chef samt genom 
övning. 
 
Samtal med Anders Grund 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Genomförs under april 2013 
 
 
Miljösamordnaren 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

http://www.ait.gu.se/Personalsidor/lokaler/brandskydd/
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lokalerna. 
5.2 Finns släckningsutrustning och 

annan nödvändig skyddsutrustning 
lättillgängligt? 
Kemiska arbetsmiljörisker: 33-34 §§ 

GF: Det är linjechefernas ansvar att säkerställa att nödvändig skyddsutrustning finns. 
 
 
Humfak:  SPL och NS: Ja, det finns brandsläckare uppsatta och information om dessa ska 
användas har givit vid en gemensam utbildning. Informationsbladet ”om och när det händer” finns 
på våra anslagstavlor och kommer att finnas på vår hemsida. 
 
LUN: Brandsläckare finns i alla 4 våningarna vid toaletterutrymme (Skumsläckare). 
 
 
IT: JA, lokalerna på ITIT har sprinkler och i anslutning till verkstadsytorna finns ögon skölj och 
skum- och kolsyresläckare. På D&IT kontrolleras och sköts släckningsutrustning av Chalmers 
Fastigheter och Akademiska hus 
 
Handels: All släcknings utrustning och nödvändig  
skyddsutrustning finns tydligt utmärkt och är lätt tillgängliga för personalen 
 
Natfak: Ja 
 
Konst: Ja 
 
 
 
GMV: Släckningsutrustning i form av två brandslangar finns i GMV lokaler. Kontroll av 
utrustningen genomförs av Chalmersfastigheter vart tredje år. Senaste kontroll genomförd i 
november 2011. 
 
NCM: Ja, i korridoren 
 
Samfak: Ja, kontrolleras vid fysiska arbetsmiljöronder. 
 
 
SA: Ja, i samband med brandövning skall frågan ställas. 
 
 
 
UB: Ja 

Miljösamordnare intervjuat 
Ann-Britt Hagman 
 
Skyddsronder 
 
 
 
Miljösamordnare på LUN har 
gått runt och letat upp 
brandsläckarna. 
Kontroll av utrustningen och 
dess datumstämpling 
 
 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Kontrollerat av 
miljösamordnaren. 
 
Visuell inspektion. 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 
 
Rundvandring med 

http://www.av.se/dokument/afs/AFS2000_04.pdf
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husansvariga. 
6 EGENKONTROLL   
6.1 Finns det en uppdaterad och 

dokumenterad fördelning av det 
organisatoriska ansvaret? 
 (s.k. beslutsordning eller 
delegationsordning)  
Förordning om verksamhetsutövares 
egenkontroll: 4§ 

GF: Normerande beslut om roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet: 
http://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1414/1414921_normerande-beslut-
roller_ansvar121112.pdf 
 
Humfak: SPL och NS: Ja Kansliet: På gång. Övriga institutioner anger att de inte berörs. 
 
LUN: Ja 
 
Handels: Ja, men delvis inaktuell. En ny kommer dock att  upprättas efter fakultetsstyrelsens 
möte i maj 2013 när den nya hållbarhetsorganisationen för Handelshögskolan förväntas 
fastställas 
 
Natfak: Ja, på Botan och Tjärnö. Nej eller oklart för övriga institutioner. Det finns en tydlig 
fördelning av det organisatoriska ansvaret på fakultetsnivå. Den ligger i miljöhandboken.  
 
Konst: HDK, Steneby, HSM, Foto svarar ja, i form av arbetsbeskrivningar, delegationer och i 
SBA-underlag. Fri konst vet ej. 
 
GMV: Dokumentet som reglerar föreståndarens ansvar finns på hemsidan under 
”styrdokument”. http://www.chalmers.se/gmv/SV/organisation/styrande-dokument   
Ansvar och roller inom Miljöledningssystemet finns på hemsidan under 
”miljöledningssystem” http://www.chalmers.se/gmv/SV/organisation/miljo  
 
NCM: Ja. 
 
Samfak: Ja, enligt ny arbets- och delegationsordning vid GU. Socialt arbete har tagit beslut om 
intern delegationsordning. Förvaltningshögskolan har angett att de inte berörs. 
 
 
SA: Ja, en generell finns på akademins hemsida. Vad gäller den specifika delegationsordningen 
på resp. inst. så finns vissa på inst. hemsida, vissa är under utarbetande 
 
 
UB: Ja, dokumenteras inom delegation av arbetsmiljöansvar. 

Observation av 
miljösamordnare 
 
Delegationsordning vid GU 
samt inst. delegationsordn. 
 
Miljösamordnare på LUN 
 
Samtal med prodekan och 
kanslichef. 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Kontrollerat av administrativ 
chef. 
 
 
I samtal med föreståndare 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 
 
Genomgång med 
husansvariga 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1414/1414921_normerande-beslut-roller_ansvar121112.pdf
http://www.medarbetarportalen.gu.se/digitalAssets/1414/1414921_normerande-beslut-roller_ansvar121112.pdf
http://www.chalmers.se/gmv/SV/organisation/styrande-dokument
http://www.chalmers.se/gmv/SV/organisation/miljo
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6.2 Hur kontrollerar institutionen att all 
laboratorieutrustning är i gott skick? 
Förordning om verksamhetsutövares 
egenkontroll: 5§ 

Natfak: Det sköts av forskningsingenjörer, labbansvariga eller på forskargruppsnivå. Eller via 
skötselavtal på viss apparatur. Utrustning kollas också vid skyddsronder. 
 
Konst: Verkstadsansvariga ser regelbundet över utrustningen så att den fungerar som den ska. 
HSM, HDK, Steneby berörs ej. 
 
 
SA: Viss utrustning har serviceavtal, vissa avdelningar har apparatansvariga 

Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

6.3 Har institutionen verksamheter som 
är tillstånds- eller 
anmälningspliktiga? Ange i så fall 
vilka.   
Förordning om verksamhetsutövares 
egenkontroll: 1§ 

GF: Vi har tillstånd för livsmedelshantering och serveringstillstånd i våra köksanläggningar 
(Serviceavd.). Där gör kommunen tillsyn och det finns rutiner för egenkontroll.  
 
Natfak: Ja (alla tillstånd anges inte här men finns i Natfaks detaljerade checklista för 
lagefterlevnad). 
 
Konst: HDK har för brandfarlig vara. Foto, fri konst HSM och Steneby berörs ej. 
 
 
SA: Ja (alla tillstånd anges inte här men finns i Sahlgrenska akademins ifyllda checklista för 
lagefterlevnad). 
 

Intervjuer med 
Johan Fogell 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

7 INKÖP/UPPHANDLING   
7.1 Används universitetets ramavtal vid 

alla typer av inköp? 
Lagen om offentlig upphandling 

GF: Ja 
 
 
Humfak: Ja, i den mån avtal finns, annars andra statliga avtal. Ja, förutom enstaka missar. 
 
 
LUN: Ja, ramavtal används vid alla inköp om det finns ett sådant. Beställare-/inköpare hos LUN 
tittar alltid i avtalsdatabasen 
 
IT: I den mån det finns för det aktuella inköpet, i annat fall tillämpas direktupphandling enligt 
http://www.ea.adm.gu.se/Upphandlinginkop/direktupphandling/ eller vid större inköps kontaktas 
upphandlingsenheten. 
 
Handels: Ja. Det är respektive beställares ansvar att se till att ramavtalen följs. 

Miljösamordnaren har 
intervjuat inköpare 
 
Frågat ekonomer, 
inköpsansvarig, prefekt mfl. 
 
Miljösamordnare tillika 
inköpssamordnare 
 
Kontroll mot avtalsdatabas 
och inköpare har gått 
utbildning 
 
Statistik från ekonomienheten 
(upphandling). 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20071091.htm
http://www.ea.adm.gu.se/Upphandlinginkop/direktupphandling/
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Natfak: Ja, där det finns avtal.  
 
Konst: HDK, HSM, Film och Foto svarar ja. För Steneby är det svårt. Fri konst handlar många 
produkter som saknar ramavtal. Där det finns används avtalen. 
 
GMV: Ja, all personal vet att de skall använda ramavtal då sådana finns. Endast om ramavtal 
saknas eller upphandlade leverantörer ej kan tillhandahålla det efterfrågade får annan leverantör 
användas. 
 
 
NCM: I största möjligaste mån. 
 
 
Samfak: Ja, under förutsättning att det finns ramavtal.  
 
 
 
SA: Ja, då det är möjligt. 
 
 
UB: Ja, i den mån det finns. 

 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Kontrolleras av GMV 
ekonom Camilla Nygren. 
 
Inköpsansvarig i samtal med 
sekreteraren. 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 
 
Genom inköpsansvariga samt 
vid attest av fakturor 

8 RESOR   
8.1 All personal ska välja miljöbilar vid 

beställning av taxi eller hyrbil i 
tjänsten. Följer personalen detta?  
Förordning om miljö-och 
trafiksäkerhetskrav för myndigheters 
bilar och bilresor: 23-24, 26-27, 29§§ 

GF: Vid bokning via resebeställare görs detta. När personal själv bokar taxi är det tveksamt om 
detta sker. 
 
Humfak: Ja, i möjligaste mån, information har getts på personalmöten på HIS. NS vet ej. 
 
LUN: Ja, vi använder GU:s bilpool eller taxi/avtalsdatabasens vid resor i tjänsten 
OM inte kollektivtrafik kan användas. 
 
IT: Personalen på ITIT är informerad om att de skall välja miljöbil när de åker taxi, tyvärr framgår 
det inte på fakturan om det är miljöbil. 
Däremot framgå det på fakturan av hyrbil om det är en miljöbil. D&IT: Ja i möjligaste mån 
 
Handels: Oklart, dock uppger upphandlat taxibolag att de till största del har miljöbilar i sin 

Miljösamordnare har 
intervjuat resebeställare. 
 
Frågat ekonomer, 
inköpsansvarig, prefekt mfl. 
 
Miljösamordnare tillika 
inköpssamordnare 
 
Kontroll av fakturor 
 
 
Mail från Agneta Bergman 

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090001.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090001.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090001.htm
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fordonsflotta. Vad som är en ”miljöbil” är dock inte självklart längre eftersom definitionen 
ändrats.   
 
Natfak: Information har gått ut till personalen men efterlevnaden är upp till individen. 
Upphandlade taxibolag används och dessa har bara (normalstora) miljöbilar. Taxi och hyrbil 
används överlag i liten utsträckning. 
 
Konst: Information har gått ut till personalen. Bilarna väls efter ramavtal eller bokas via Via 
Agencia. Det är upp till den enskilde att fråga efter det. 
 
GMV: GU avtal med Taxi Göteborg borde innehålla en avtalstext om att de endast kör miljötaxi, 
men jag kan inte hitta någon sådan. Detta innebär att vi inte vet om personalen åkt miljötaxi när 
de följt GU avtal. I GU avtal om biluthyrning står ” Då avtal saknas kan man vända sig till valfri 
leverantör och boka sin hyrbil. Kolla upp var du kan få bäst villkor och pris.  
Det går också bra att boka en hyrbil genom vår resebyrå VIA Travel, som kan hjälpa till.” Här 
finns ingen text om att man skall välja miljöbil!!! Det finns ingen återredovisning från 
hyrbilsbolagen heller om de hyrt ut en miljöbil eller ej. Detta gör all uppföljning omöjlig. 
 
NCM: Vet ej. 
 
Samfak: Ja, i den mån personalen reser (kansliet). GU:s ramavtal används (statsvetenskap). Gbg 
taxi kan ha anlitats i de få fall som taxi används (förvaltningshögskolan). Socialt arbete anger att 
de ej berörs. 
 
SA: Varierande svar: Då taxi beställs är det miljöbilar vi beställer. Enligt vår resepolicy skall 
tjänsteresor i VG regionen ske med lokaltrafik. Undantagsvis kan tjänstbil hyras via bilpool och 
där finns miljöbilar. I dagsläget vet vi inte hur vi skall kontrollera detta. Finns med i 
handlingsprogram för året för att lyfta frågan. 
 
UB: Personalen använder endast cyklar eller kollektiva transportmedel när vi reser lokalt. 
 

Miljöenheten 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Kontrollerat av 
miljösamordnaren 
 
 
 
 
 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 

8.2 Hur säkerställer institutionen att 
universitetets mötes- och resepolicy 
efterlevs? 
Förordning om miljöledning i statliga 
myndigheter 15§ 

GF: Genom att alla resor bokas av resebeställare. 
 
Humfak: FLOV: Genom att institutionens miljörepresentant och reseadministratör kontinuerligt 
informerar personalen LIR: alla resor beställs via inst. administratörer  NS: resebeställaren följer 
de regler som finns.  HIS: I möjligaste mån. Information har lämnats i samband med 
personalmöten. 
Kansli: information 

Miljösamordnare har 
intervjuat resebeställare. 
Frågat miljörepresentant, 
inköpsansvarig, prefekt mfl. 
 
 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
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LUN: Alla resor beställs av inköpsamordnare eller beställare. Vi följer GU:s mötes- och 
resepolicy. 
 
IT: Kontroll av flygresor kortare än 50mil på ITIT. Personalen uppmanas att välja 
videokonferensmöte när det möjligt, samt att köpa resorna via upphandlade resebyrå 
D&IT: Genom kontinuerlig information och introduktion av nyanställda 
 
Handels: Information från prodekan till samtliga institutioner har gått ut. Prefekt ansvarar för att 
policyn följs på institutionen. 
 
Natfak: Uppmanar personalen att använda videokonferensanläggning, telefonkonferens. 
Tjänstecykel finns på flera ställen. Information till personal. På NMR-centrum sker normalt ingen 
diskussion med administratörer innan bokning. Kristineberg ska informera personalen igen. 
 
Konst: Möten via länk, videokonferenser. Bokning av resor görs via behörig personal på Film. Fri 
konst hänvisar till att bokningar görs via upphandlad resebyrå. 
 
GMV: GMV har satt upp egna mål att lära ut e-möten i olika system, Adobe Connect Pro och 
Jabber, samt under 2012 införskaffat en egen videokonferensutrustning för att minska behovet av 
resor. Resandet följs upp i efterhand årligen.  Under 2012 hade en anställd rest mycket med egen 
bil i tjänsten, vilket diskuterade i en dialog. 
 
NCM: Genom att så långt som möjligt 1) välja videokonferensalternativ 2) undvika flygresor  
< 500 km. 
 
Samfak: Genom prövning av alternativa möjligheter vid alla nationella och internationella möten. 
Uppmuntrar personal att använda digitala möten. Information till personalen. Få personer 
ansvarar för resebeställning. 
 
SA: Varienrande svar: Genom att våra chefer godkänner reseunderlagen innan resa beställs eller 
görs. Cheferna är medvetna om mötes- och resepolicyn. Vi vet inte hur vi skall kontrollera detta. 
Genom gemsamma resebeställare. Genom att våra chefer godkänner reseunderlagen innan resan. 
Genom information men svårt att säkerställa att det verkligen följs. 
 
UB: Genom att resebeställningen är centraliseras och de som sköter beställningarna har i uppgift 
att ifrågasätta resesätt som inte är miljövänliga. 
 

 
Miljösamordnare tillika 
inköpssamordnare 
 
Kontroll av fakturor 
 
 
 
Samtal med prodekan, 
information på miljörådsmöte. 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Genomförs årligen av 
miljösamordnaren. 
 
Genomgång på enhetsmöte 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst. 
 
 
Genom miljösamordnaren. 
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9 LOKALER OCH 
FASTIGHETER 

  

9.2 Vilka energieffektiviserande/-
sparande åtgärder planerar inst. 
detta kalenderår? 
Förordning om energieffektiva åtgärder 
för myndigheter: 1-3§§ 

GF: Fastighetsavdelningen och Miljöenheten driver ett energisparprojekt där man stöttar och 
hjälper fakulteterna att spara energi främst genom beteendeförändring. 
 
Humfak: FLOV: Fortsatt inköp av energisnålare datautrustning och dyl.  
SPL: Vi har inga åtgärder inplanerade  LIR: 2010 vann inst. Fakultetens energispartävling vilket 
gav inspiration till fortsatt energieffektiviserande och – besparande åtgärder. Ex. stänga av 
grenkontakten efter dagens arbete, släcka lampor, kopiera dubbelsidigt.  NS: Inga utöver de vi 
redan praktiserar, dvs. spara vatten och ström.  HIS: inga åtgärder planeras detta år.  Kansli: Inga 
 
LUN: Energieffektiviserande åtgärder finns i vår lokala handlingsplan för LUN. Vi försöker bla. 
få alla anställda att tänka på att släcka lampor i rum där vi inte vistas. Datorer stängs ned vid 
dagens slut mm. Våra radiatortermostater har ett normalt inställningsvärde som motsvarar ca 20 
gr celcius. 
 
IT: ITIT: Ersätta ett antal personliga skrivare med en nätverksskrivare. D&IT: Inga, då vi inte 
äger några fastigheter 
 
Handels: Fortsatt genomgång och intrimning av ventilationssystem. Byte av vissa fläktar för 
ventilationssystemet till energieffektivare, byte av armaturer till energieffektivare LED modeller. 
 
Natfak: Minimering av kompressorer för tryckluft, stänga dragskåp, heliumåtervinning, byta till 
platta datorskärmar, installation av värmepumpar (ersätter direktverkande el), optimera 
ventilation, byta lysrör till energisnåla. 
 
Konst: Stort projekt pågår på HDK tillsammans med Higab. Byte av termostater, belysning, 
rörelsedetektorer för belysning. 
 
GMV: En av våra två kaffeapparater stängs av under sommaren, då denna annars skulle stå med 
80 gradigt varmvatten. 
 
NCM: Sker genom fastighetsägarens försorg. 
 
Samfak: Byte av utrustning till mer energieffektiv. Manuell avstängning av teknisk utrustning vid 
dagens slut. Uppmanar personal att släcka och stänga av datorn. Socialt arbete anger att de ej 
berörs. 

Miljösamordnare 
 
 
Miljörepresentanter 
 
 
 
 
 
LUN:s miljösamordnare 
 
 
 
 
Ny skrivare är beställd 
 
 
Samtal med Anders Grund 
 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 
Genomförs av 
miljösamordnaren 
 
Avtal 
 
Miljöcontroller har 
sammanställt institutionernas 
svar. 

http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090893.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090893.htm
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SA: Varierande svar: Kontinuerligt byta ut alt. modifiera alt. köpa in utrustning med effektiv 
energianvändning i alla lägen inklusive viloläge. Släcker vid hemgång och stänger ner datorer 
(inte möjligt på vissa avd). Samarbete med HIGAB. Vi äger inte frågan. EBM slutför 
energisparprojekt I. 
 
UB: UB har i sin aktivitetslista en punkt som handlar om att tillsammans med miljöenheten vid 
något bibliotek genomföra projekt som syftar till att påverka den anställdes vanor/beteende. 

 
Via insänd ifylld checklista 
för lagefterlevnad från 
akademins alla inst 
 
 
UB:s aktivitetslista för 2013. 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015 
 

Uppföljning 2012 
 
 

Agneta Bergman, Klimatsamordnare  
 

Miljöenheten 
 April 2013 
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Målsättning 
Göteborgs universitets klimatstrategi 2010-2015, antogs i juni 2010. Det övergripande målet för kli-
matstrategin är att minska Göteborgs universitets totala utsläpp av koldioxid till 2015 med minst 20 
procent i jämförelse med 2008 års nivåer. I universitetets handlingsplan för miljö och hållbar utveckl-
ing (2010-2015) är målet för klimatpåverkan nedbrutet i miljöaspekterna resor och energi. 
 
Gemensamt mål för båda aspekterna: 

• Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid från tjänsteresor och energi med 20 procent 
till 2015 jämfört med 2008. 

 
För aspekten energi är målet att: 

• Universitetet ska minska energianvändningen med 10 procent per kvadratmeter till 2015 
jämfört med 2008. 

• Universitetet ska år 2015 enbart använda el och värme från förnybara energikällor. 
 
För aspekten resor är målet att: 

• Universitetet ska minska utsläppen av koldioxid från resor och transporter med 20 procent till 
2015 jämfört med 2008. 

  
Övriga insatsområden inom klimatstrategin är Klimatkompensation, Forskning och utbildning, Sam-
verkan och kommunikation, Inköps- och transportsamordning, Datoranvändning och Mat. 
 
 
 
Resultat 2008-2012 
Universitetets koldioxidutsläpp har sedan 2008 minskat med 18%. 
 
Till största delen beror de minskade koldioxidutsläppen på att universitetet: 

1. har övergått till att köpa “grön el” 
2. har ersatt den fossila energianvändningen (naturgas och olja) med el 
3. har vid en jämförelse med 2011, reducerat även fjärrvärmens utsläpp från 107g till 79g 

CO2/kWh 
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Diagrammet ovan bygger på statistik från fjärrvärme, el, flyg, egen bil i tjänst och tåg. Det är den sta-
tistik som det finns någorlunda likvärdiga uppgifter på, samt statistik som har redovisats ända sedan 
2008. CO2 intensiteten i fjärrvärmenätet och elnätet har förändrats mellan åren. Diagrammet inklu-
derar inte fossil energi, båtar, fartyg, fakulteternas bilrapporter eller buss. Skulle framförallt fossil 
energi (vilket är den post som har minskat de totala CO2 utsläppen mest) ha adderats hållbarhetsre-
dovisningens resultat för 2008 och jämförts med 2012 års resultat, hade det inneburit en märkbart 
större besparing än de ovan nämnda 18%. 
 
 
 
2012 års resultat i korthet, i jämförelse med 2011 
(Se bilaga 1 för utökad uppföljning för 2012) 
 

• Universitetets totala koldioxidutsläpp uppgick till 6816 ton. Detta motsvarar en minskning 
med 13% . 

• Koldioxidutsläppen från el- och värmeanvändningen minskade med 35%  
• Koldioxidutsläppen från tjänsteresor ökade med 4% 
• De största utsläppen av koldioxid kom från flygresor över 500 km och uppgick till 3415 ton. 

Detta motsvarar en ökning med 3,5%.  
 

• Antalet resor med flyg mellan Göteborg och Stockholm minskade med 7% till 1412 st.   
• El- och värmeförbrukningen uppgick sammanlagt till 230 kWh/m2, en minskning med 2%. 
 

 
Genomförda aktiviteter 2012 
 
Energi  
Projektet hållbara hyresavtal som initierats i samverkan med Higab fortsatte. Under året har en ener-
gientreprenör upphandlats och levererat en rapport om vilken potential som finns att spara energi i de 
fastigheter som GU hyr av Higab. Entreprenören fick som förutsättning titta på ett totalpaket med 15 
års rak avskrivning. Rapporter med åtgärder och besparingar per fastighet (och hyreskontrakt) har ta-
gits fram. Resultatet för hela projektet garanteras av entreprenören, vilket innebär mycket låg risk för 
universitetet. Mycket arbete under året har handlat om att hitta finansieringsmodeller för projektet, 
vilket har komplicerats av att de ekonomiska incitamenten för att spara är olika beroende på typ av 
hyreskontrakt. I slutet av året bestämdes att två finansieringsmodeller arbetas fram. En för självkost-
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nadsavtalen och en för varmhyresavtalen. Målet är att senast april 2013 skriva kontrakt för att under 
sommaren kunna påbörja åtgärderna. En uppföljning av projektet är planerat till 2016. 
 
Det stora energiprojekt som drivs i samverkan mellan Akademiska Hus och Sahlgrenska Akademin 
(institutionen Experimentell Biomedicin) gav under året fortsatt stora besparingar. Genom utbyte av 
diskmaskin, övergång till ny lösning för ventilationen och utbyte av det naturgaseldade befuktningssy-
stemet lyckades projektet generera en 10 % reduktion i energianvändningen. Detta ska ses mot bak-
grund av att förbrukningen året dessförinnan minskade med 15%.   
 
En Policy och regler för ny- och ombyggnationer antogs av Rektor under året. I dokumentet har 
hållbart byggande fått särskilt utrymme. Skrivningar kring ny- och ombyggnationer syftar till att uni-
versitetets byggnader ska uppnå mycket god hållbarhetsprestanda och bidra till att tydliggöra universi-
tets närvaro i staden. 
 
 
Resor 
Resfria möten är en viktig del i universitetets arbete med att minska klimatpåverkan från resor utan 
att inskränka på universitetets internationaliseringsmål. Det har genomförts utbildningar i klientpro-
gramvaran Jabber video, vilket har resulterat i 300 nya användare under året.  Över 900 data- och vi-
deokonferenser har arrangerats i GUs regi. Möjligheten till teknisk mötesform ska finnas tillgänglig, 
där det vanliga mötet är ersättningsbart.   
 
Hela universitetet har under detta år fått tillgång till bilpoolens samtliga miljöbilar. 6 st står parkerade 
på universitetets parkeringsplatser, vilket gör dem lättillgängliga för universitetets anställda. Dessa ska 
fungera som ett komplement till tjänsteresor med egen bil, i de fall där kollektivtrafik, tåg och cykel är 
uteslutna. 
 
Universitetet har deltagit i Cykelutmaningen från april till november, där anställda och studenter har 
haft möjlighet att utmana varandra i att cykla och promenera till och från universitetet. Under 2012 
deltog 305 personer som tillsammans cyklade och promenerade totalt 117 666 km.  
 
I september anordnades en kick off för universitetets nya studenter. Det var ett samarbete mellan Gö-
teborgs Universitet och Returhuset från Alelyckans kretsloppspark.  Där såldes återanvända och re-
noverade cyklar, till ett reducerat pris.  
 
Universitetet har även arrangerat cykelservice som har erbjudits till både studenter och personal vid 
två tillfällen under året.   
 
 
Klimatkompensation 
Universitetet fortsatte att klimatkompensera samtliga flygresor genom investeringar i ett projekt som 
driver ett biomassakraftverk i den indiska delstaten Andra Pradesh. Det är ett Clean Development 
Mechanism  (CDM) projekt  som är certifierat enligt Världsnaturfondens kvalitetsmärkning Gold 
Standard. Det senare innebär att projekten måste visa att de tydligt bidrar till en hållbar utveckling i 
utvecklingsländer. Under 2012 fattades även beslutet om fortsatt klimatkompensation i samma projekt 
under 2013.  
 
 
Forskning och utbildning 
Fem klimatseminarier arrangerades under året, med syfte att belysa klimatforskningen från olika per-
spektiv. Drygt 600 personer har deltagit vid seminarierna. 
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Klimatrådet har haft fyra möten under året där man bl a har diskuterat klimatseminarier, klimatkom-
pensation,  resmönster,  konsumtion samt energieffektivisering. Att utse en "vetenskaplig ledare" för 
Klimatrådet har inte fullföljts. Miljöenheten har fortsatt att sammankalla och administrera rådets mö-
ten. 
 
Samverkan och kommunikation 
Under 2012 gjorde 262 personer åtaganden via Göteborgs universitets klimatavtal. Åtaganden består 
av aktiviteter som minskar den enskildes klimatpåverkan. 
 
 
Inköps och transportsamordning 
Ingen aktivitet 
 
 
Datoranvändning 
Standardskärmar i inköpsavtalet har bytts från LCD- till LED-teknik vilket har gett en lägre energi-
förbrukning. 
 
 
Mat 
Ett av vårens klimatseminarier hette ”Matens makt över klimatet”. Där togs klimatfrågan upp med 
fokus på vår matkonsumtion. Klimatseminariet vid det tillfället hade 100 besökare fördelat på studen-
ter och personal vid universitetet. 
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Bilaga 1 
 
 

 Indikator åt rätt håll/uppdrag uppfyllt 

 Indikator oförändrad/indikator hor inte mätts tidigare/uppdrag utförs innan 2015 

Indikator åt fel håll/uppdrag har inte utförts under 2011 

 

 

Mål  

 

Indikator 2011-
2012 

 

Kommentar 

 

 
Universitetet skall minska utsläp-
pen av koldioxid med 20 procent 
till 2015 jämfört med 2008. 

 
  De totala utsläppen av koldi-
oxid år 2012 var 6 816 ton.  

 
Det totala utsläppet av koldi-
oxid motsvarar en minskning 
med 13,4% sedan 2011. 
 

 
Universitetet ska minska utsläp-
pen av koldioxid från resor och 
transporter med 20 procent till 
2015 jämfört med 2008. 
 

 
 Utsläppen av koldioxid från 
tjänsteresor uppgick år 2012 till 
4 031 718 kg koldioxid, vilket 
motsvarar 782 kg/ årsarbetskraft. 
 
 De totala utsläppen av koldi-
oxid från flygresor under 500 
km uppgick till 371 004 kg, vil-
ket motsvarar 72 kg / årsarbets-
kraft 
 
 
 
 
 
 De totala utsläppen av koldi-
oxid från flygresor över 500 km 
var 3 414 568 kg, vilket motsva-
rar 662 kg/ årsarbetskraft. 
 
 
 De totala utsläppen av koldi-
oxid från bilresor i tjänsten 
uppgick till 243 883 kg, vilket 
motsvarar 47 kg/årsarbetskraft. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Det totala utsläppet av koldi-
oxid från tjänsteresor ökade 
med 4% jämfört med 2011. 
 
 
Det totala utsläppet av koldi-
oxid från flygresor under 500 
km ökade med 3,6 % jämfört 
med 2011.  
I ovanstående ingår även korta 
destinationer, vilka är anslut-
ningar till resor där huvudresan 
är längre än 500 km.  
 
 
Det totala utsläppet av koldi-
oxid från flygresor över 500 
km motsvarar en ökning med 
3,5% från 2011. 
 
 
Den totala ökningen av utsläpp 
av koldioxid från bilresor i 
tjänsten motsvarar 13% ök-
ning sedan 2011. 
 
Bilresor i tjänsten innefattar 
bilpool, egen bil i tjänst, taxi 
och inköpt drivmedel. 
Både antal körda mil med egen 
bil i tjänst samt körda mil med 
bil från bilpoolen har ökat med 
10% vardera sedan 2011. 
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 De totala utsläppen av koldi-
oxid från tågresor uppgick till 
9,6 kg. Utsläppen motsvarar 
0,002 kg/ årsarbetskraft 
 
 
 
 De totala utsläppen av koldi-
oxid från buss uppgick till 1753 
kg , vilket motsvarar  0,34 kg / 
årsarbetskraft. 
 
 
 Andelen förnybart drivme-
del för universitetets miljöbilar 
uppgick till 4,3% av totalt 
18 994 liter drivmedel, samt 
154m3 fordonsgas in.  
 
 
 
 Det genomfördes 907 st video 
och datakonferenser i service-
avdelningens regi. 

 
Utsläpp av koldioxid kopplat 
till inköpt drivmedel till uni-
versitetets egna bilar har ökat 
med 15%. 
 
Utsläpp av koldioxid i sam-
band med taxiresor har ökat 
med 21%. 
 
Det innebär en minskning av 
utsläpp av koldioxid från tåg-
resor med 13%, sedan 2011. 
Detta ses som en negativ trend, 
förutsatt att tågresan är ersatt 
med annat fordon. 
 
Ökningen av utsläpp av koldi-
oxid från buss uppnår 40% i 
jämförelse med 2011. 
 
 
 
Andelen inköpt etanol har 
minskat med 1% sedan 2011. 
Som förnybart drivmedel 
räknar vi etanol. 
2011 köptes 130 m3 fordonsgas 
in. 
 
 
Att jämföra med 92 st video- 
och datakonferenser 2011.  
Ökningen kan bero på att det 
har registrerats 300 nya använ-
dare i Jabber Video 2012, samt 
att det har gjorts utbildnings-
satsningar för resfria möten. 
 

 
Universitetet ska minska energi-
användningen med 10 procent per 
kvadratmeter till 2015 jämfört 
med 2008. 
 

 
 Den totala förbrukningen av 
el och värme var 230 kWh/m2 

 

 
 
 
 
 Den totala energianvänd-
ningen var 74 185 MWh. Det 
motsvarar 14 383 kWh/ årsar-
betskraft. 
 

 
Det motsvarar en minskning av 
förbrukningen av el och värme 
med 2,3% sedan 2011. Värdena 
är normalårskorrigerade. 
 
 
 
Den totala energianvänd-
ningen har minskat med 1,3% 
sedan 2011. 
Värdena är normalårskorrige-
rade. 
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Universitetet ska år 2015 enbart 
använda el och värme från förny-
bara energikällor. 
 

 
 I universitetets elavtal är 96% 
förnybar el. Motsvarande siffra 
för fjärrvärmen är 41%. Totalt 
kommer 71% av universitetets 
förbrukade energi från förnybara 
energikällor.  

 
Den totala andelen förnybar 
energi motsvarar en ökning 
med 2% sedan 2011. 
 
Elavtal med ursprungsmärkt 
vattenkraft ”Bra mijöval” samt 
”Bra miljöval” fjärrvärme räk-
nas som 100% förnybart. Öv-
riga icke specificerade elavtal 
räknas som 47% förnybart 
(Energimyndigheten, Energilä-
get i Sverige 2011). Fjärrvär-
men räknas som 18% förny-
bart. (Göteborgs energi, Miljö-
värden 2012) 
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