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Ledningens genomgång av miljöledningssystemet 
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Plats: Vasaparken 

Deltagare: Pam Fredman, rektor (RE); Helena Lindholm Schultz, prorektor(PR); Jörgen Tholin, 

universitetsdirektör(UD); Eddi Omrcen, miljöchef(MC); Ullika Lundgren, miljöcontroller(MCT) 

 

Minnesanteckningar 

   

1. Uppföljning av åtgärder beslutade vid ledningens tidigare genomgångar 

1.1 GURIA .  

Göteborg universitets inrapporteringssystem av risker, incidenter och avvikelser 

(GURIA) är upphandlat och arbetet med att bygga upp systemet efter GU:s krav 

har påbörjats. Säkerhet, arbetsmiljö och miljö samarbetar kring systemet och MC 

ingår i styrgruppen. Fastighetsenheten leder projektet.  

MC lyfter frågan att även om system utvecklas och blir väl funktionsdugligt är 

viljan och kunskapen att använda det väsentligt för att det ska bli framgångsrikt 

implementerat. Pilotenheter för systemanvändning blir Sahlgrenska Akademin 

(inte samtliga institutioner) och Samhällsvetenskapliga fakulteten.  

PR önskar en genomgång för ledningen av systemet i tidig fas. UD förslår att 

systemet demonstreras i samband med möte med administrativa chefer till 

hösten när piloten är införd. MC kontaktar projektledning för att planera visning 

för ledning. MC kontaktar Johan Johansson för planering av visning för 

administrativa chefer. 

1.2 Rapport uppdrag ”GU Hållbarhetspolicy.”  

MC presenterar rapport Avrapportering: Uppdrag ”GU Hållbarhetspolicy” 

författat av MC och Katarina Gårdfeldt. Tre scenarier presenterades och MC och 
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ledning förordar scenario 2: ” Systematiskt inventera och paketera 

hållbarhetsarbetet”.  

PR menar att då arbete med GU värdegrund pågår är det viktigt att detta knyts 

ihop med inventering av övriga verksamheter. En referensgrupp bör tillsättas 

med representanter från relevanta verksamheter. Arbetet bör samordnas med 

utarbetande av ny ”Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2016‐2020”. 

Beslut: MC och Katarina Gårdfeldt inkommer med slutversion av rapport. UD 

fastställer rapport och uppdrar till MC och Katarina Gårdfeldt att planera och 

genomföra arbetet i enlighet med scenario 2. 

2. Handlingsplanen för miljö och hållbar utveckling 2011‐2015  

2.1 Resultat 2013  

MC beskriver kortfattat hur miljömålsarbetet har gått under 2013. Resultaten 

visar att 11 av 14 mål har en positiv utveckling. Samtliga resultat redovisas på 

www.hallbarhetsredovisning.gu.se 

Miljöenheten har distribuerat resultaten i form av digital presentation på 

svenska och engelska till nationella och internationella intressenter. MC ställer 

frågan om styrelsen fått information om resultaten. Enligt RE har styrelsen inte 

fått information. RE anser att information bör skickas till Ingela Elofsson för 

vidare befordran till styrelsen.  

PR påpekar att riksrevisionen ansåg att Hållbarhetsavsnittet i Årsredovisningen 

2013 var för omfattande då övrig miljörapportering redan går till departementet. 

Enligt PR var detta ingen avvikelse men vi bör fundera över frågan till 

nästkommande redovisningsperiod. 

2.2 Revidering av handlingsplan 

Handlingsplan för miljö och hållbar utveckling 2011‐2015 har reviderats och 

kommer att fastställas av rektor 140414. Vid upprättande av ny plan 2016‐2020 

skall formuleringar av såväl mål, uppdrag och indikatorer revideras mer 

grundligt. 

2.3 Klimatstrategin resultat 

MC beskriver kortfattat resultat i stort där totala koldioxidutsläppet har minskat 

med 3 % under 2013 och med 19 % sedan 2008. Målet på 20 % 

koldioxidreduktion till 2015 räknar RE med att vi når. Total förbrukning av el och 

värme har minskat med 7 % under 2013 vilket motsvarar minskade kostnader 

med 3,8 miljoner kronor. MC anser att det finns stor potential att åstadkomma 

ytterligare lönsamma energiinvesteringar.  

Koldioxidutsläpp från tjänsteresor ökade med 1 % under 2013. Alla transportslag 

ökar förutom användning av egen bil i tjänsten. Användning av e‐mötesteknik 
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(Jabber, videokonferens, Adobe Connect) ökar. RE:s konklusion är att vi totalt 

sett möts allt mer. 

MC redogjorde för nya avgifter för klimatkompensation för flygresor, där kortare 

resor nu betalar mer och längre mindre, vilket är i linje med GUs 

internationaliseringspolicy och mötes‐ och resepolicy. Samtliga resultat redovisas 

på www.hallbarhetsredovisning.gu.se 

MC lyfter frågan om vikten av att utarbeta en ny klimatstrategi för 2016‐2020 

med ambitiösa mål. RE håller med om att det är viktigt att universitetet 

fortsätter arbetet inom klimatområdet.  RE anser att vi redan nått mycket långt 

och att kommande ambitioner/mål bör ligga på uppnåbara nivåer och inom 

rimlig tidshorisont. 

3 Utvärdering av efterlevnad av miljölagstiftning  

MCT redogör för efterlevnad av miljölagstiftning och betonar det positiva i att 

universitetet följer gällande miljölagstiftning på samtliga områden. Potential för 

förbättring finns inom området upphandling och inköp. MCT klargör att det finns 

en diskrepans mellan vilka miljökrav som ställs vid upphandling och vilka krav 

som den enskilde inköparen bör ställa. UD menar att avtalsdatabasen i högre 

utsträckning bör tydliggöra vilka produkter som är att föredra ur miljösynpunkt, 

annars är risken att inköparen upplever det som krångligt och arbetsbetungande. 

Miljöenheten och upphandlingsenheten bör samverka för att kriterier för 

miljökrav synliggörs i avtalsdatabasen. 

Beslut: Rektor beslutar anta ”Sammanställning av efterlevnad av miljölagstiftning 

vid Göteborgs universitet 2014” Dnr M 2014/6  

4 Behov av förändringar/förbättringar i miljöledningssystemet  

4.1 Omcertifiering höst 2014  

Omcertifiering sker vart tredje år. Universitetet ska kunna visa på positiva 

resultat av miljö‐ och hållbarhetsarbetet. MCT kommer att boka dag för 

ledningens medverkan i november. 

4.2 Ny standard 2015  

MCT beskriver kort väsentliga förändringar i miljöstandard ISO 14001:2015 och 

att detta i viss grad påverkar GUs nuvarande miljöledningsarbete.  

4.3 Revisionsplan 2015‐2017  

MCT beskriver kort att ny plan för miljörevisioner ska utarbetas och fastställas 

under 2014. Diskussioner pågår med SP (externa miljörevisorer) om omfattning 

och upplägg av framtida miljörevisioner. UD har en fråga om samarbetet med 

Chalmers och miljörevisioner. MC och MCT klargör att avtal finns mellan 
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lärosätena för att underlätta vid bl a miljörevisioner och att samarbetet med 

Chalmers fungerar tillfredsställande. 

4.4 ”Normerande beslut” Roller, ansvar och befogenheter i MLS 

Styrdokumentet ” Roller, ansvar och befogenheter i miljöledningssystemet” har 

reviderats och kommer att fastställas av rektor 140414. 

4.5 AISHEE/STARS  

Mats Sandberg, Sahlgrenska Akademin har inlagt en fråga om att ansluta GU till 

det amerikanska uppföljningssystemet AISHEE/STARS. Mats Sandberg menar att 

systemet redan idag används för hållbarhetsmärkning av kurser och bör kunna 

användas i övrig verksamhet. 

Ledningen ställer sig positiv till möjligheten att använda AISHEE/STARS. 

Beslut: MC får i uppdrag att undersöka möjligheterna att ansluta GU till 

AISHEE/STARS, samt hur systemet kan användas inom alla universitetets 

verksamhetsområden. 

4.6 Campusorganisationen roll i MLS 

MC lyfter frågan om campusorganisationens roll och ansvar i 

miljöledningsarbetet. UD föreslår att frågan tas upp vid nästa chefsmöte vid 

gemensamma förvaltningen samt att MC tar frågan med chef för serviceenheten. 

5 Miljöchefen informerar 

5.1 Forskning och Utbildning 

RE redogjorde för statusen för Hållbar Utveckling vid Göteborgs universitet 

(HUGU). Remissförfarandet av hållbarhetsmärkning av kurser och program är 

färdigt och utbildningsnämnden ska fastställa nya hållbarhetskriterier. 

Verktygslåda Hållbar Utveckling för lärare, ursprungligen framtagen på uppdrag 

av Sahlgrenska Akademin är klar. Nu finns en version som kan anpassas till 

fakultetsspecifika varianter. GMV har på uppdrag av utbildningsnämnden 

initierat ett universitetsgemensamt projekt i syfte att utveckla fakultetsspecifika 

”verktygslådor”, vilket sker i samverkan med alla fakulteter. 

5.2 Jubileumsfirande 10 år MLS 

GU kommer att fira att vi hade de första certifierade enheterna klara för tio år 

sedan. Förslag finns på datum i oktober 2014. MCT kontaktar sekreterare för RE 

och UD för att fastställa dag för firande. Någon jubileumsbok är inte aktuell.  

RE föreslår att miljöenheten publicerar en sida på webben för International 

Association of Universities (IAU). UD föreslår att en sådan web‐sida skulle kunna 

vara en kombination av bilder, filmklipp, intervjuer och berättelser t ex.  
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MC och MCT undersöker möjligheten att anlita web‐master för uppdraget.  

5.3 Campus Näckrosen och Medicinarberget  

MC menar att universitetets ”Policy för universitetets ny‐ och ombyggnationer” 

samt ”Regler för tillämpning av policy för universitetets ny‐ och 

ombyggnationer”, är värdefulla dokument för utformning av båda 

campusområdena. Projektledare för respektive område, är insatta i GUs 

ambitioner. Som stöd i arbetsprocessen samverkar fastighetschef, 

kommunikationschef och miljöchef, man har bl a initierat en hållbarhetsgrupp 

för utveckling av byggnader och campus.  

En ny version av ”Grön resplan” för Medicinareberget har skickats från Gbg stad. 

Idag den 10/4 träffar Margareta Wallin‐Peterson mfl företrädare för Gbg stad för 

genomgång och diskussion. 

5.4 Internationell samverkan 

RE redogör kort för erfarenheterna från IAU konferensen i Peru där det framkom 

att GU är väl känt avseende miljöledningsarbete och hållbara campus. MCT 

berättar hur samarbetet med tio latinamerikanska och tre andra europeiska 

universitet som vill arbeta med miljö och hållbar utveckling vid högre lärosäten 

utvecklats. 

RE har fått en förfrågan om medlemskap i Columbus Association i Frankrike. 

Columbus modererar och underlättar kontakterna mellan GU och universiteten i 

Latinamerika via sin web‐ plattform. PR menar att det inte är långsiktigt 

värdefullt att ha sådana avtal med länder som det är svårt att skriva andra avtal 

med och som få studenter och forskare söker sig till. Detta kan delvis bero på 

språksvårigheter. Medlemskap i Columbus kommer inte att stödjas. 

5.5 Nationell Samverkan 

MCT meddelar att miljöenheten i samarbete med Naturvårdsverket arrangerar 

en uppdragsutbildning för interna miljörevisorer där elva myndigheter har 

skickat representanter för utbildning. Utbildningen omfattar tre dagar och utförs 

i maj 2014. Samverkan kring miljöledning och miljöfrågor sker för övrigt med Gbg 

stad, Chalmers, VGR, samt lärosäten och myndigheter. 

5.6 GU som ”Living lab” 

MC informerar om konceptet ”living lab” och betydelsen av att forskningsresultat 

tillämpas i GU verksamhet och campus. MC nämner Handelshögskolans 

solcellsprojekt, där studenter räknat på hållbar investering i alternativ 

energiförsörjning, som ett exempel på GU som ”living laboratory”.  

5.7 Studentkampanj ”Fossil free GU” 
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MC informerar om den kampanj som studenter vid GU driver. Den 9/4 

arrangerade miljöenheten ett klimatseminarium med titel ”Fossilfritt universitet 

– fossilfri värld?”.  Medverkade gjorde studenter för kampanjen, Tommy 

Wallhult från ekonomienheten, Jörgen Sandberg, Hum fak och Tomas Kåberger, 

Chalmers. Studenterna har samlat in över 1000 underskrifter och avser att 

inkomma med dessa till GU ledning. RE tveksam om eventuell skärpning av krav 

vid upphandling av ny fondförvaltare får efterfrågad effekt. 

 

6 Nästa Ledningens genomgång av miljöledningssystemet 

Fredag 7 november 2014 kl. 08.00‐09.30 
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Sammanställning inför Ledningens genomgång 10 april 2014. 
 
Checklistan har skickats till fakulteterna via funktionsmail den 27 februari 2014. Fakulteten har vidarebefordrat checklistan till respektive 
institution där prefekten har ansvarat för att checklistan blir ifylld. Fakulteten har samlat in materialet från institutionerna och sammanställt svaren till en 
(1) lista som har sänts tillbaka till Miljöenheten senast 31 mars 2014.  
 
Samtliga fakulteter samt Universitetsbiblioteket och Gemensamma förvaltningen har svarat men i några fall har inte svar inkommit från 
samtliga institutioner/enheter inom fakulteten. Universitetets miljöcontroller har sammanställt fakulteternas svar i en universitetsgemensam 
checklista och utifrån den utvärderat lagefterlevnaden på miljöområdet.  
 
Medvetenheten och kunskapen hos institutionerna är genomgående väldigt hög. De brister som dock har hittats förekommer inom området 
”inköp”. Utifrån den universitetsgemensamma sammanställningen har följande mindre brister i lagefterlevnaden hittats: 

- Många institutioner blandar ihop kraven kring upphandling respektive inköp. Många hänvisar till miljökraven som ställs i 
upphandlingar trots att inköpare har ett stort ansvar när det gäller att efterfråga miljömärkta produkter vid inköp.  

- Som svar på frågan huruvida inköpsansvariga har fått tillräcklig information/utbildning kring att ställa miljökrav i inköp 
hänvisar många institutioner till de obligatoriska inköpsutbildningarna men anser ändå att det behövs mer information. Ett 
flertal institutioner svarar att inköparna följer GU:s ramavtal vilket återigen visar att det finns en kunskapsbrist kring vilka 
krav som ställs i upphandlingarna och vad som måste efterfrågas vid varje inköp.  

 
Föreslagna åtgärder:  

- Miljöenheten kontaktar upphandlingssektionen och tar upp frågan om vilken information som ges till inköpare om att ställa 
miljökrav vid inköp.  

- Miljöcontroller kommer under april månad att ge feedback till fakulteter och/eller institutioner med rekommendationer till 
åtgärder/extra kontroll om det anses behövas utifrån svaren i deras checklistor. 

 
 
Sammanställt av miljöcontroller Marianne Dalbro 2014-04-03 
  



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

1.1 Hur förvaras institutionens 
smittförande avfall? 
Föreskrift om hantering av 
smittförande avfall: 12-20§§ 

SA: Man följer huvudmannens avfallsplan för icke konventionellt avfall (GUs, SUs  
eller folktandvårdens). Man använder tydligt uppmärkta förslutbara kärl som mellanlagras i särskilda 
dedikerade avfallplatser.  Smittförande avfall, avdödas genom autoklavering och läggs sedan i 
konventionellt avfall. Om det inte är möjligt att avdöda genom autoklavering läggs avfallet i uppmärkta 
gula avfallsbehållare/riskkartong med förslutningsbart lock. 
 
Natfak: All biologisk avfall destrueras i Natriumhypoklorit lösning. Lab med korrekt skyddsklass. 
Riskbedömningar görs alltid för arbete med mikrobiologiska agens riskklass 2 och anmälan görs till 
arbetsmiljöverket.   I våra lokala labbregler för mikrobiologilabb står hur avfallet skall hanteras. På labben 
förvaras avfall i i dedikerade gula kärl. Särskild plats i avfallsrum Om avfall förvaras så görs det i så fall 
på labbet innan det autoklaveras och slängs.  

Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst. 
 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 

1.2 Vilka rutiner har 
institutionen för att avgöra 
vad som får hällas ut i 
avloppet? 
ABVA, Göteborg 2009 

IT: ITIT har instruktioner ovanför vaskarna i verkstaden som upplyser om vad som får tömmas.  
 
 
UB: Vaktmästeriet har kemiskt ren bensin, Bokbinderiet har aceton, bensin, förtunning. Hälls aldrig ut i 
avloppet, används till det tar slut – burkarna återvinns. 
 
UFN: IDPP: Ansvarig lärare följer riskbedömning för resp laboration alt frågar mig, Gisela Häggblad, jag 
kontrollerar via Gus rek nedan (Källa Arbetsmiljöverket) 
http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/lagstiftning/Avfall/kemikalieavfall__ett_farligt_avfall 
 
SA: Man följer GU´s och SU´s uppsatta riktlinjer för avlopp från laborativ forskning och undervisning, 
Dnr: V2014/1. Kemikalier samlas upp i ändamålenliga märkta kärl och sänds som farligt avfall. Skyltar 
vid diskhoar om att det är förbjudet att hälla ut lösningsmedel. Huvudregeln är att inga kemikalier får 
slängas ut i avloppet men undantag finns för vissa kemikalier som ej överstiger 10%-ig lösning. 
 
Natfak: Ny personal och studenter blir introducerade och går igenom rutiner innan arbete på labb sker. 
Materialet finns även att tillgå i labbpärm. Tjärnö: Överenskommelse med Strömstads kommun. Skyltar 
vid alla avlopp som går direkt till havet om att inget får släppas ut där. Kulturvård Mariestad: Finns i 

Observation på plats Michael 
Morin 
 
Samtal med Vaktmästeriet och 
Bokbinderiet 
 
Gisela Häggblad 
 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst. 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/360628fd-6b65-4e18-919b-ac31972cf38e/ABVA_Allm_bestammelser_vatten_avlopp_2009.pdf?MOD=AJPERES
http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/lagstiftning/Avfall/kemikalieavfall__ett_farligt_avfall


Fråga Svar På vilket sätt har du tagit 
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dagsläget inga dokumenterade rutiner – bör åtgärdas snarast. På målerilabbet finns dock fettavskiljare och 
stoftavskiljare vid diskbänkarna.   
Fysik: Jag känner inte till explicitta instruktioner. Jag samlar upp kemikalieavfall och avleverar det till 
uppsamlingsenheten. Folk anmodas inkomma med frågor angående nya kemikalier och hur de får hällas ut 
i vask eller inte. 
 
Konst: Slutna system med pluggade avlopp och slamavskiljare. Avfallet samlas upp och hämtas av 
avfallsentreprenörer. I verkstäderna på HDK har samtliga tekniker som arbetsuppgift att vara uppdaterade på 
vad som får och inte får hällas ut i avloppet.  

 
 
 
 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

2 BRANDFARLIG/ 
EXPLOSIV VARA 

  

2.1 Har förvaringsplatsen för 
brandfarliga/explosiva 
varor någon typ av 
invallning eller annat 
skydd? 
Föreskrift om hantering av 
brandfarliga vätskor; 6 kap. 
2§ 

IT: ITIT har ett ventilerat kemikalieskåp där aerosolbehållare förvaras i backar.   
  
 
GF: Vattenfyllt kärl för inoljade dukar (Används vid oljning av trägolv). Rutin finns hos sektionen för 
lokalvård. 
 
UB: Gasolbehållare finns i bokbinderiet, förvaras i godkänt skåp 
 
UFN: IDPP: Gaser förvaras i klassificerade ventilerade gasskåp. Brandfarliga varor i mycket begränsade 
mängder, förvaras i kemikalieförråd, oxiderande och brandreaktiva åtskillda. Ingen särskild invallning. 
IKI: Gasflaskor är märkta och säkrade efter gällande regler 
 
SA: Institutionerna förvarar i stort, utom i undantagsfall, brandfarliga/explosiva varor i utrymmen avsedda 
för ändamålet.  
 
 
Natfak: Brandfarliga/explosiva varor förvaras i ventilerade, märkta och för ändamålet godkända 
kemikalieskåp.  
 
 

Besiktning av anläggningar 
Michael Morin 
 
Kontakt med Maritha Svensson 
 
 
Samtal med Bokbinderiet. 
 
Observation av Gisela Häggblad 
och Claes Bergman 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst. 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 

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
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Konst: Förvaras inlåsta i skåp inne eller ute. Valand: Dessa ämnen förvars i dragskåp i vaktmästeriet, grafiken 
och träverkstaden.  

Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

2.2 Förvaras cisterner och lösa 
behållare innehållande 
brandfarliga ämnen på 
områden som inte kan nås 
av obehöriga? 
Föreskrift om hantering av 
brandfarliga vätskor; 6 kap. 
1§ 

UFN: IDPP: Kemikalieförråden kan inte nås av obehöriga. IKI: Förvaring sker i låsta utrymmen med 
speciell nyckel och nås bara av en begränsad krets. 
 
SA: Avdelningar är låsta och access med kort krävs. Riskbedömningar för skalskydd är genomförda. 
 
 
 
Natfak: Ja. Kristineberg: Snabba korta svaret är JA. Långa svaret är att om man som obehörig kommer in 
i byggnaden kan man nog komma åt en del grejer som omfattas av tillståndskraven  
Kulturvård Mariestad: I normala fall – d v s när de inte finns i nära anslutning till övervakade praktiska 
övningar. 
 
Konst: Ja Valand: Nej 
 
 

Observation av Gisela Häggblad 
och Claes Bergman 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst. 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

3 KEMIKALIER   
3.1 Hur säkerställs att 

brukslösningar av 
kemikalier är märkta på ett 
sätt som gör att man klart 
kan identifiera innehållet 
och riskerna med det?  
AFS (2011:19) kemiska 
arbetsmiljörisker 18§ 

UB: Allt är uppmärkt med innehåll. 
 
UFN: IDPP: Brukslösningar skall märkas med spritpenna; innehåll, datum samt signatur vid institutionen. 
IKI: Färre än 20 olika kemikalier används i undervisningen och dessa är adekvat märkta. KHP (tillhör 
IKI): Färre än 5 olika kemikalier används i forskningen och dessa är adekvat märkta. 
 
SA: Alla brukslösningar som förvaras, skall vara märkta med innehåll, faropiktogram om så är 
nödvändigt, brukarens namn och tillverkningsdatum. 
Säkerställningen sker genom SA´s och enheternas uppsatta rutiner. Nytillkomna informeras muntligen av 
mirepar. Vid introduktion. 
 
Natfak: Lovén T: Vid introduktion av anställda och studenter så informerar vi om vikten av att märka upp 

Samtal med Bokbinderiet 
 
Observation av Gisela 
Häggblad, Claes Bergman och 
Klavs Madsen 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst. 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 

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://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
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brukslösningar med namn, datum och koncentration. Vi informerar om vårt kemikaliehanteringssystem, 
KLARA, och att det i KLARA går att skriva ut etiketter som innehåller riskfraser mm. Labbansvariga, 
forskningsingenjörer och gruppledare ansvarar också för detta. Information ges också kontinuerligt vid 
bland annat säkerhetsrundvandringar och arbetsmiljöronder.  
 
Konst: Allt förvaras i originalförpackningar. Säkerhetsdatablad finns. Etiketter skrivs ut från Klara och där 
finns riskerna med. Tekniker har som arbetsuppgift att säkerställa att alla kemikalier har rätt märkning.  
 

lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

3.2 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 §§ 

UFN: IDPP: Ja i särskilda skåp dit jag, Gisela Häggblad (tekniker/kemiingenjör) endast har nycklar, i 
kemikalieförråd. IKI: En liten mängd alkohol finns och förvaras i speciellt skåp med speciell nyckel som 
en person handhar. 
 
SA: I de fall det finns tillståndspliktiga kemikalier förvaras de i särskilda låsbara skåp. Riskbedömningar 
ang. skalskydd är genomförda. 
 
 
Natfak: Ja, inom ett skalskydd (låst och larmat) eller i låsta skåp.  Kristineberg: Snabba korta svaret är JA. 
Långa svaret är att om man som obehörig kommer in i byggnaden kan man nog komma åt en del grejer 
som omfattas av tillståndskraven. 
 
Konst: Ja, i låsta skåp. 

Observation av Gisela 
Häggblad, Claes Bergman och 
Klavs Madsen 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

4 SÄKERHET   
4.1 Finns det tillgång till 

ögonspolning och/eller 
nöddusch där det finns 
risk för stänk från farliga 
ämnen?  
AFS (2011:19) kemiska 
arbetsmiljörisker 29§ 

IT: ITIT har ögonskölj i anslutning till verkstaden i Kuggen 
 
 
GF: Ögonspolning finns på varje städvagn. 
 
UB: Ögonspolning finns på Bokbinderiet. Ögonbad finns i förbandslåda på varje våning. 
 

Observation på plats Michael 
Morin 
 
Kontakt med Maritha Svensson 
 
Samtal med Bokbinderiet och 
Vaktmästeriet. 

http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k08_2.pdf
http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k08_2.pdf
http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k08_2.pdf
http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k08_2.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
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UFN: Ja 
 
 
 
SA: Ja de avd. med lab.verksamhet har tillgång till nöddush och ögondush 
 
 
 
Natfak: Ja, ögonspolning och nödduschar finns på varje laboratorium alternativt duschar i korridorer 
utanför lab och ögonspolning inne på lab. 
 
 
Konst: Ja 
 

 
Observation av Gisela 
Häggblad, Claes Bergman och 
Klavs Madsen 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst  
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

5 EGENKONTROLL   
5.1 Finns det en uppdaterad 

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

IT: D&IT: Genom delegation om det är aktuellt. ITIT har dessa dokument tillgängliga på webbsidan 
http://ait.gu.se/om_institutionen/miljo/vem-gor-vad-/ 
 
GF: Normerande beslut om roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet 
 
 
 
UB: Det organisatoriska ansvaret är uppdaterat och dokumenterat. Delegationsordning finns. 
 
 
UFN: IPS: Genom miljöplanen och delegation som dokumenterats genom befattningsbeskrivning. IPKL: 
Det finns en delegationsordning på institutionen. IDPP: För närvarande är ansvar inom miljöområdet inte 
vidaredelegerat. IKI: Ja. 
 
SA: Ja det finns på de flesta Institutioner. Dock saknar enstaka dokumenterad delegationsordning. 

Dokumentgranskning 
 
 
Observation av 
Björn Magnusson 
 
Delegationsordning finns på 
UB:s intranät 
 
Prefekter och proprefekter 
 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 

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://ait.gu.se/om_institutionen/miljo/vem-gor-vad-/
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Natfak: Det finns en tydlig fördelning av det organisatoriska ansvaret på fakultetsnivå. Den ligger i 
miljöhandboken. Botan, Institutionen för fysik, Kristineberg och institutionen för zoologi har delegationer 
för miljöarbetet på institutionsnivå.   Kulturvård Mariestad  har en under utarbetande – klar hösten -14.  
 
Handels: Ja, för hållbarhetsarbetet. 
http://www.handels.gu.se/digitalAssets/1467/1467451_organisation_hrhu_29_maj.pdf 
 
Samfak: Tre av fyra anger att de har uppdaterade delegationsordningar. Vid en institution pågår detta arbete. 
 
Konst: Ja, fakulteten har ett gemensamt dokument ”Miljöarbetets organisation vid Konstnärliga fakulteten”, 
uppdaterad 2013-06-1  som reglerar miljöarbetet för hela fakulteten. 
http://www.konst.gu.se/internt/miljo/miljohandbok/Organisation_och_ansvar Institutionerna 
har även egna rollbeskrivningar och delegationer. 

lagefterlevnad från akademins 
alla inst 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
Se länk. 
 
 
Sammanställt av fakulteten. 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

5.2 Hur kontrollerar inst. att 
all laboratorieutrustning är 
i gott skick? 
Förordning om 
verksamhetsutövares 
egenkontroll: 5§ 

IT: ITIT har en studioansvarig med uppgift att kontrollera och åtgärda utrustningen som finns i verkstaden 
och studiorna. 
 
 
UFN: IDPP: En mycket begränsad laboratorieverksamhet vid IDPP gör att en genomsyn av tekniker 
sommarmånader är tillräckligt, inköp av ny utrustning sker löpande. IKI: Detta görs dels fortlöpande av 
IKIs egen personal som arbetar i laboratoriet, dels genom de översyner som är stipulerade och där 
leverantörer ser över utrustningen 
 
SA: Varje laboratorium ansvarar för sina instrument. I många fall finns serviceavtal, ibland finns 
metodansvariga, apparatansvariga. Utrustning som dragskåp och bänkar sker kontinuerligt via Campus 
medicinarebergets utsedda. 
 
Natfak: Sköts kontinuerligt av labansvariga eller på forskargruppsnivå. För viss utrustning görs årliga 
kontroller, ibland löpande och för viss utrustning finns serviceavtal.  Användare uppmanas komma till 

Diskuterat med avdelningschef 
angående uppdraget som 
studioansvarig har. 
 
Proprefekter 
 
 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 

http://www.handels.gu.se/digitalAssets/1467/1467451_organisation_hrhu_29_maj.pdf
http://www.konst.gu.se/internt/miljo/miljohandbok/Organisation_och_ansvar
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
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labansvarig med information om utrustning som inte fungerar. Bot: Inventering pågår (mars -14) vilken 
kommer att påvisa dålig utrustning.  

inst. 
 

5.3 Har inst. 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.  
 
 
SA: Ja (alla tillstånd anges inte här men finns i SA:s detaljerade checklista för lagefterlevnad). 
 
 
 
Natfak: Ja (alla tillstånd anges inte här men finns i Natfaks detaljerade checklista för lagefterlevnad). 
 
 
 
 
Konst: Brandfarlig vara på HDK Göteborg och Valand. Köket och oljetank på HDK Steneby. 
 

Intervjuer med 
Johan Fogell 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

6 INKÖP   
6.1 Inom vilka områden ställs 

miljökrav då institutionen 
gör inköp? 
Förordning (2009:907) om 
miljöledning i statliga 
myndigheter 13§ 

IT: D&IT: resor. ITIT beaktar miljökrav i samband med inköp inom IT, bl a köps TCO06 bildskärmar 
istället TCO05. 
 
 
GF: Kaffe, te, choklad, frukt, kopieringspapper, block, toapapper, handdukspapper, bildskärmar. 
 
 
Humfak: Samtliga institutioner följer GU’s ramavtal och försöker göra inköp inom samtliga områden (ex 
catering/livsmedel, kontorsmaterial, möbler, resor) enligt de miljökrav som finns.  
 
UB: Inköp av förbrukningsmaterial och elektronik. När upphandlingar görs finns miljökrav med. Inköp 
görs så långt det är möjligt inom upphandlade avtal. 
 
 

Genom policydokument. 
Dokumentgranskning av 
inköpsordrar. 
 
Observation av 
Björn Magnusson 
 
Genom inköpsansvariga 
 
 
Samtal med 
upphandlingsenheten. 
Medarbetarportalen  och 
Miljöhandboken på GU:s webb. 

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/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
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UFN: IPS: Vi följer de avtal GU har upprättat då vi gör samtliga inköp, och miljökraven är således ställda 
centralt och gäller inom samtliga områden vi gör inköp. IDPP: Vi håller oss till de ramavtal som GU 
tecknat. Flyger så lite som möjligt inrikes. IKI: Institutionen följer huvudsakligen universitetets ramavtal. 
 
SA: SA följer GU´s inköpspolicy och upphandlingsavtal. Inköp av kontorsmaterial, kaffe, mjölk och 
frukt. Dock är det svårt att ställa miljökrav på kemikalier. 
 
 
Natfak: Kulturvård: Kopieringspapper, frukt, kaffe och mjölk samt kemikalieinköp (att välja den minst 
farliga substansen)Fysik: Fruktkorgar. Kemi: Kaffe och te är ekologiskt och rättvisemärkt. 
Geovetenskaper: Kemikalieinköp Zoologen: Alla tillämpliga 
Övriga: Inga. Inköpare förlitar sig på att miljöhänsyn är taget vid upphandling. 
 
Handels: Inköp på Handelshögskolan handlar framför allt om kontorsprodukter etc. Det mesta köps från 
vaktmästeriets butik. Frukt och kaffe är miljömärkt. 
 
Samfak: Som exempel ges kaffe, te, frukt och papper. Tre institutioner hänvisar till upphandlade ramavtal och 
förutsätter att miljökraven ställs där. Här behövs ytterligare information/utbildning ges. 
 
Konst: Bilar, ljuskällor lågenergi, kravodlade matvaror som kaffe och frukt, resor, kontorsmaterial, 
tryckeritjänster, skrivartoner. HDK Gbg och HSM anger att de följer universitets regler för upphandling och 
förutsätter då att miljökraven är fastställda för de leverantörer som ingår där. 

 
Diskussion med medarbetarna 
som gör inköp på institutionen. 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
Hållbarhetssamordnare 
 
 
 
Sammanställt av fakulteten 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

6.2 Har institutionens 
inköpare fått tillräcklig 
information/utbildning om 
vilka miljökrav som kan 
ställas vid inköp? 
Förordning (2009:907) om 
miljöledning i statliga 
myndigheter 14§ 

IT: D&IT: ja ITITs inköpare har gått inköpsutbildningen och är informerade om att ställa miljökrav när 
det är möjligt. 
 
GF: Har inte fått tillräcklig information efter omorganisationen. Nya inköpare? 
 
 
 
 
Humfak: De flesta institutionerna svarar ja. En institution saknar tillräcklig information och en skulle 
vilja få bättre info för visstidsanställda. 

Var en punkt på inköpsmötet. 
 
 
Observation av 
miljösamordnare och 
miljörepresentanter 
 
Genom administratörer 
 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
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UB: Vi använder GU:s inköpshandbok och inköpssystemet. 
Alla medarbetare köper inte in, det sker via inköpskoordinatorer som är utbildade och medvetna om vilka 
miljökrav som kan ställas vid inköp. Miljöaspekterna beaktas vid upphandling av leverantörer. 
 
UFN: IPS: Den information vi har fått är den som finns att läsa på GU:s hemsida, miljöpolicy, samt 
miljökrav vid inköp. IPKL: Ja, men det behöver säkert genomföras utbildning kontinuerligt. IDPP: 
Institutionen har en inköpskoordinator, Kristina Sörensen. Hon deltar i av GU anordnade möten och 
utbildningar. 
 
SA: I samband med utbildning av inköpare har information getts om vilka miljökrav som gäller. 
 
 
Natfak: Inst. För matematiska vetenskaper, Kulturvård Göteborg, inst. för fysik, Lundberglab, inst. för 
geovetenskaper och inst. för zoologi svarar ja.  Resterande anger att inköpare följer avtal och förlitar sig 
på dem, men att inte tillräcklig information har gått ut om miljökrav vid inköp.  
 
Handels: Inköpsutbildningen är numera obligatorisk, och där ingår moment om vilka miljökrav som kan 
ställas. 
 
Samfak: Institutionerna anger att inköpssamordnare/inköpare har genomgått utbildningar för inköpare. Det är 
oklart, särskilt med hänvisning till svaren i fråga 6.1, om informationen/utbildningen är tillräcklig. 
 
Konst: Inköpare har varit på inköpsutbildning men Valand och Kansliet tycker att det kan vara bättre. 
 

 
Samtal med inköpsansvariga. 
Medarbetarportalen. Kontroll 
vid aktivitet i Agresso. 
 
Diskussion med medarbetarna 
som gör inköp på institutionen. 
 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
Samtal med kanslichef Catarina 
Tillman. 
 
 
Sammanställt av fakulteten 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

7 RESOR   
7.1 All personal ska välja 

miljöbilar vid beställning 
av taxi eller hyrbil i 
tjänsten. Följer personalen 
detta?  

IT: D&IT: sannolikt. ITITs personal är informerade om de skall välja  
miljötaxi. 
 
 
GF: Vid bokning via resebeställare görs detta. När personal själv bokar taxi är det tveksamt om detta sker. 

Genom policy. Granskning av 
fakturor men där framgår inte 
huruvida det är miljöbil. 
 
Intervju med resebeställare. 
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Förordning om miljö-och 
trafiksäkerhetskrav för 
myndigheters bilar och 
bilresor: 23-24, 26-27, 29§§ 

 
Humfak: Samtliga institutioner använder de upphandlade taxibolagen och beställer miljöbilar. Några 
institutioner påpekar att det kan vara svårt att följa upp att personalen följer detta när taxi inte beställs av 
reseadministratören. Hyrbilar används inte. 
 
UB: Personalen använder cyklar eller kollektiva transportmedel när vi reser lokalt. Utnyttjande av taxi 
eller hyrbil sker i begränsad omfattning. 
 
UFN: IPS: Ja. IPKL: Ja, i den mån det är möjligt följer IPKL detta beslut från GU och vi litar på att de av 
GU upphandlade taxi- och resebyråerna beställer miljöbilar. Hyrbilar använder vi högst en till två gånger 
per år och där följer vi också GU:s policy. IDPP: Ja, administratörerna beställer alla taxiresor och frågar 
då alltid efter miljöbilar. IKI: Nej. Informationen om detta behöver tydliggöras, men å andra sidan är taxi 
och hyrbilar enstaka undantag som förekommer någon gång per år. 
 
SA: Det finns en uppmaning men ingen kontroll på vad som görs. En inst. tillhandahåller GL-kort och 
taxiresor  görs i första hand med miljötaxi. 
 
 
Natfak: Några institutioner svarar ja (i mån av tillgång och för personbilar, för minibussar är det osäkert 
om miljöbilar finns). Några hänvisar till GU:s upphandling av taxi och hyrbil. Överlag används taxi och 
hyrbil i mycket liten omfattning.  
 
 
Handels: Styrs av ramavtal. I förordningen framgår dock inte någon definition av ”miljöbil” vilket gör att 
frågan blir mycket svår att komma åt. Dessutom framgår av lagstiftningen att det är vid upphandlings som 
kraven är aktuella, inte vid varje enskild anställds beställning av en resa. 
 
Samfak: En institution anger att miljöbil beställs vid varje taxibeställning. Tre institutioner hänvisar till 
ramavtalen och förutsätter att miljöaspekten ingick vid upphandlingen. Se även frågorna 6.1 och 6.2. Det finns 
en övertro på att det räcker med att följa ramavtalen för att följa regelverket. 
 
Konst: Ja, där det går att få tag i. Taxi och hyrbil används i liten utsträckning. 

 
Genom reseadministratörer. 
 
 
 
Samtal med personal. Kontroll 
vid aktivitet i Agresso. 
 
Taxibolaget vi använder enligt 
avtal har bara miljöbilar. Frågat 
ansvariga för beställningar av 
taxi och hyrbil på institutionen. 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
Handels hållbarhetssamordnare 
 
 
 
Sammanställt av fakulteten 
 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 

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
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090001.htm
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 lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

7.2 På vilket sätt, och i vilken 
omfattning, används e-
mötesteknik för att ersätta 
resor vid institutionen? 
Förordning (2009:907) om 
miljöledning i statliga 
myndigheter 15§ 

IT: D&IT: videomöten i viss mån mellan campus. ITITs medarbetare har tillgång till både Jabber och 
Lync och de uppmanas att nyttja dessa system när det är lämpligt. Vid en tjänstetillsättning används e-
mötestekniken med en sakkunnig som var uppkopplad från Finland. 
 
GF: I liten omfattning men det ökar. 
 
 
 
Humfak: De flesta institutioner använder e-mötesteknik regelbundet, så som Adobe Connect och Skype, 
både för möten och för undervisning och handledning. Detta ersätter många resor. Två institutioner 
använder endast detta i begränsad omfattning. 
 
UB: Används i begränsad omfattning framförallt för att ersätta resor till möten i Stockholm. Ny utrustning 
för videokonferenser kommer att under året installeras i et mötesrum på Samhällsvetenskapliga 
biblioteket. Förhoppning att detta kommer att öka andelen resfria möten. 
Se UB:s verksamhetsplan 2014, samt i aktivitetslistan 2014 för miljö och hållbar utveckling. 
 
UFN: IPS: Vid några tillfällen om året. IPKL: E-mötesteknik används i stor omfattning av medarbetare på 
IPKL och medarbetare har många internationella kontakter och åtaganden. IDPP: Skype och Adobe 
Connect används främst inom olika projekt där samarbete sker med andra lärosäten. Här finns utrymme 
för förbättringar. IKI: E-mötesteknik används i viss utsträckning vid möten inom institutionen för att 
minska mängden resor för enskilda medarbetare. 
 
SA: e-mötesteknik används i så stor utsträckning där det är relevant. Mätning av antal möten har inte varit 
görlig utöver Odontologen har genomfört mätningar genom sin it-support. De mätte 220st video och 
telefonmöten under 2013 
 
Natfak: Samtliga enheter utom Kemi anger att e-mötesanvändningen ökar vid enheterna. Vissa har 
statistik på användandet, vissa uppskattar antalet. De flesta enheterna har videokonferensanläggningar 

Observation av antal möten är 
inte möjligt  
 
 
Observation av 
miljösamordnare och 
miljörepresentanter 
 
Genom  personal, studierektorer, 
reseadministratörer 
 
 
Samtal med personal 
Medarbetarportalen. 
 
 
 
 
Prefekter och proprefekter.  
Frågan är ställd till medarbetare 
på IPKL 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
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men också Jabber och Skype.  
 
Handels: Fem salar finns utrustade med videokonferensutrustning. Många enskilda forskare använder 
Adobe, Jabber, Skype eller andra e-mötesverktyg för att kommunicera via nätet. 
 
Samfak: Institutionerna anger att området är under utveckling men också att det behövs bättre uppföljning. 
Det finns inte alltid överblick hur e-mötesteknik används bland lärare/forskare. E-mötesteknik används 
(alltmer) vid samarbeten längre bort. En institution har installerat ny utrustning i ett konferensrum (smartboard 
med dator för exempelvis Skype och Adobe Connect). 
 
Konst: Videokonferensutrustning används i stor omfattning för att erätta resor mellan Göteborg och Dals 
Långed. Kansliet och HSM förutser ökad användning framöver. Även Skype och Jabber används. 
 

inst. 
 
Inventering med Anders Grund 
(Campuschef) 
 
Sammanställt av fakulteen 
 
 
 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

8 LOKALER OCH 
FASTIGHETER 

  

8.1 Innehar institutionen 
någon utrustning, vilken 
fastighetsägaren INTE 
ansvarar för, som 
innehåller mer än 3 kg 
köldmedium? Besiktigas 
dessa av certifierad 
personal? 
E-G förordning: artikel 2.1 
& 4.1 

SA: Nej, ingen sådan utrustning finns.  
 
 
 
Natfak: Nej Kemi har en oklar anläggning, utredning startad. Geovetenskaper har en kompressor till 
kylrum som man ska undersöka när den besiktigades senast. 
 
 
Konst: Steneby har 12 kg i köket. Redovisas till miljökontoret årligen. HSM har utrustning som 
Akademiska hus besiktigar.  
 

Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från akademins 
alla inst. 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Natfaks alla 
inst. 
 
Via insänd ifylld checklista för 
lagefterlevnad från Konstfaks 
alla inst. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0003:0011:SV:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0003:0011:SV:PDF
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