
  

 

P.O Box 7070 SE-750 07 Uppsala, Sweden. tel: +46 (0)18-67 10 00 

Besök/visits: Jan Brauners väg 6 mob: +46(0)73 70 71 571 

www.slu.se Johanna.Sennmark@slu.se 

 

1(3) 

 

DNR:SLU ua 2013.1.1.3-3609 

Exp. den 2/9 2013/JSE 

Rektor 
  

BESLUT
2013-09-02 

 

SLU:s fortsatta miljöarbete, m.m. 

Beslut 

Rektor beslutar: 

att målet för SLU:s miljöarbete ska vara att universitetet är helt miljöcertifierat 
enligt ISO 14001 före utgången av år 2016,  

att uppdra åt universitetsdirektören att efter erforderligt samråd inom universitetet 
besluta om en tidsplan för arbetet så att detta mål kan uppnås, 

att uppdra åt universitetsdirektören att före utgången av år 2013 för rektor 
presentera förslag till tidsbegränsade och mätbara miljömål för universitetet,  

att, som åliggande för universitetsdirektören, överbibliotekarien, 
universitetsdjursjukhusdirektören och prefekterna tillföra rollen som 
miljösamordnare inom respektive organisatoriska enhet1, 

att uppdra åt universitetsdirektören att, efter samråd med de berörda, definiera 
ansvaret för den som innehar rollen som miljösamordnare,  

att uppdra åt universitetsdirektören att inom universitetsadministrationen 
säkerställa att det finns dels ett rådgivande organ i miljöfrågor som utarbetar 
förslag till miljömål, riktlinjer, handlingsplaner etc. för beslut hos behörig 
beslutsfattare, dels en organisation för intern miljörevision, samt  

att uppdra åt universitetsdirektören att i de förslag till medelsfördelning som 
utarbetas inom universitetsadministrationen för åren 2014-2016 beakta att det finns 
tillräckliga resurser avsatta för att kunna genomföra miljöcertifieringen inom 
angiven tid.  

                                                      
1 Detta åliggande ska införas i dokumentet Organisation och ansvarsfördelning avseende rektor vid 
SLU och organ som är direkt underställda rektor, rektors delegationsordning, dnr SLU 2012.1.1-
4090.  
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Redogörelse för ärendet 

Av 1 kap. 5§ Högskolelagen (1992:1434) framgår att ”Högskolorna skall i sin 
verksamhet främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande 
generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö, ekonomisk och social välfärd 
och rättvisa”. Av 3§ förordningen (2009:907) om miljöledning i statliga 
myndigheter framgår att SLU är en av de myndigheter som inom ramen för sitt 
ordinarie uppdrag ska ”ha ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i 
myndighetens verksamhet så att man tar hänsyn till verksamhetens direkta och 
indirekta miljöpåverkan på ett systematiskt sätt”. Av samma lagrum framgår att 
”En myndighet vars verksamhet medför en betydande miljöpåverkan bör vara 
certifierat enligt ISO 14001 eller registrerat enligt EU:s system, EMAS”.  

 

Rektor beslutade den 15 juni 2009, § 105/09, att hela SLU ska certifieras enligt 
ISO 14001 senast den 30 juni 2011. Då detta inte visade sig vara möjligt beslutade 
rektor den 20 juni 2011, § 98/11, att huvuddelen av universitetet skulle vara 
miljöcertifierat enligt ISO 14001 senast den 31 december 2013. Rektor beslutade 
samtidigt om den nu gällande miljöpolicyn, dnr SLU ua Fe.2011.2.4.6-1957. 
Arbetet med miljöcertifieringen har bedrivits enligt tidsplanen och f.n. är nära 
hälften av universitetet miljöcertifierat.  

 

 

Motiv till beslutet 

Miljöledning är nu att betrakta som ett stadardiserat verktyg för SLU som alla 
enheter och institutioner ska ansluta sig till. De hittills genomförda insatserna visar 
dock på behovet av att föra in arbetet i den ordinarie organisationen och inte enbart 
se det som ett tidsbegränsat projekt. Genom att SLU är ett miljöuniversitet krävs ett 
systematiskt arbetssätt som kan leda fram till att universitetet i omvärlden betraktas 
som ett av de främsta lärosätena i Norden vad avser miljöarbete. Därigenom stärks 
universitetets varumärke och alla som kommer i kontakt med SLU på olika sätt 
eller vistas på campusområdena ska uppleva att SLU menar allvar med vårt arbete 
för ett hållbart samhälle. 
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Beslut i detta ärende har fattats av prorektor Torbjörn von Schantz i frånvaro av 
rektor Lisa Sennerby Forsse efter föredragning av miljöchef Johanna Sennmark 
och i närvaro av vice universitetsdirektör Marianne Fredriksson i frånvaro av 
universitetsdirektör Martin Melkersson. 

 

Torbjörn von Schantz 

  

   

Johanna Sennmark 
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