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Bilaga 1: Instruktioner för att identifiera betydande miljöaspekter på institutionsnivå 

Instruktionerna omfattar de verksamheter som har betydande miljöaspekter som särskiljer sig från universitetets gemensamma betydande 
miljöaspekter. 

Vad är miljöaspekter? 
Miljöaspekter är de aktiviteter som ger upphov till miljöpåverkan. Universitetet har miljöaspekter med positiv miljöpåverkan, t.ex. forskning och 
utbildning men också miljöaspekter som har en negativ miljöpåverkan, t.ex. tjänsteresor och avfall. 

Arbetsprocess 

Processen som används för att identifiera och bedöma miljöaspekter ska innefatta följande steg: 
 
Bilda en arbetsgrupp 
En arbetsgrupp bildas inom den aktuella enheten. Exempel på personer som är lämpliga att ha med i en arbetsgrupp är t.ex. representanter för 
institutionsledningen, miljörepresentant och personal från olika delar av enhetens verksamhet. 

Miljöaspekter som har positiv miljöpåverkan 
Miljöaspekterna med positiv miljöpåverkan bedöms som betydande utan värdering till skillnad mot övriga miljöaspekter.  
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Kategorisering av aktiviteter med negativ miljöpåverkan  

Nedanstående tabell är ett utdrag ur ”Mall för bedömning av miljöaspekter” som ska användas vid bedömningen. 
Aktivitet 
 

Beskrivning Beskrivning av miljöpåverkan Omfattning 
 

Miljöpåverkan 
 

Liten Medel Stor Liten Medel Stor 
Inköp/Inventarier Inkluderar resursanvändning i 

form av möbler, batterier, 
lampor, papper, elektronik och 
annat kontorsmaterial 

Miljöpåverkan om man väljer ”fel” produkter. Vissa ämnen 
kan inte alltid handlas inom ramavtal. Minskad avtalstrohet 
riskerar att öka negativ miljöpåverkan. 

      

Exempel från Bilaga 2. 

Fundera igenom vad er institution har för verksamhet med negativ miljöpåverkan och dela in den i aktiviteter, t.ex. ”Inköp/inventarier”, 
”Kemikaliehantering”, ”Tjänsteresor”, ”Anställdas resor till och från jobbet”. Se mall i bilaga 2, ta bort aktiviteter som inte är relevanta och lägg 
eventuellt till nya aktiviteter som inte finns med i mallen. 

Uppdatera beskrivningen 

Aktivitet 
 

Beskrivning Beskrivning av miljöpåverkan Omfattning 
 

Miljöpåverkan 
 

Liten Medel Stor Liten Medel Stor 
Inköp/Inventarier Inkluderar resursanvändning i 

form av möbler, batterier, 
lampor, papper, elektronik och 
annat kontorsmaterial 

Miljöpåverkan om man väljer ”fel” produkter. Vissa ämnen 
kan inte alltid handlas inom ramavtal. Minskad avtalstrohet 
riskerar att öka negativ miljöpåverkan. 

      

Exempel från Bilaga 2. 
Samla in det underlag som finns tillgängligt, t.ex. antal anställda vid institutionen, avfallsstatistik och energiförbrukning för fastigheten. Titta i 
Göteborgs universitets hållbarhetsredovisning (www.hallbarhetsredovisning.gu.se) och granska hur förändringen har sett ut de senaste åren.  
 
En person för löpande anteckningar i mallen. Det är viktigt att resonemanget, tillvägagångssättet och diskussionerna kring ämnet dokumenteras, 
det underlättar vid uppdatering av miljöaspekterna. Skriv en kort beskrivning av miljöpåverkan. Under ”Beskrivning” kan arbetsgruppen också 
motivera kortfattat med ord hur de tänker och resonerar kring miljöaspekten och vilka avgränsningar man sätter.  

http://www.hallbarhetsredovisning.gu.se/
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Bedömning 
 
Metoden som beskrivs är en kvantitativ metod där omfattning och miljöpåverkan bedöms utifrån kriterierna ”liten”, ”medel” och ”stor”. 
Utgångspunkten ska vara befintligt underlag, data och statistik, men det är viktigt att ha i åtanke att detta inte är någon exakt vetenskap. Syftet är 
snarare att få en uppfattning om vilka aktiviteter som finns i stor omfattning och har hög miljöpåverkan och skilja ut dem från aktiviteter som 
förekommer i liten omfattning och har liten miljöpåverkan. 
 
 
Bedömning av omfattning  
 
Aktivitet 
 

Beskrivning Beskrivning av miljöpåverkan Omfattning 
 

Miljöpåverkan 
 

Liten Medel Stor Liten Medel Stor 
Inköp/Inventarier Inkluderar resursanvändning i 

form av möbler, batterier, 
lampor, papper, elektronik och 
annat kontorsmaterial 

Miljöpåverkan om man väljer ”fel” produkter. Vissa ämnen 
kan inte alltid handlas inom ramavtal. Minskad avtalstrohet 
riskerar att öka negativ miljöpåverkan. 

      

Exempel från Bilaga 2. 
Omfattning = Förekommer den här aktiviteten i liten, medel eller stor omfattning på din institution?  
 

Bedömning av miljöpåverkan 

Aktivitet 
 

Beskrivning Beskrivning av miljöpåverkan Omfattning 
 

Miljöpåverkan 
 

Liten Medel Stor Liten Medel Stor 
Inköp/Inventarier Inkluderar resursanvändning i 

form av möbler, batterier, 
lampor, papper, elektronik och 
annat kontorsmaterial 

Miljöpåverkan om man väljer ”fel” produkter. Vissa ämnen 
kan inte alltid handlas inom ramavtal. Minskad avtalstrohet 
riskerar att öka negativ miljöpåverkan. 

      

Exempel från Bilaga 2. 
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Miljöpåverkan = Har den här aktiviteten en liten, medel eller stor miljöpåverkan? Beskriv och dokumentera ert resonemang. 

Fastställande av betydande miljöaspekter 

De miljöaspekter som hamnar i de röda fälten (medel eller stor omfattning i kombination med medel eller stor miljöpåverkan) plus de positiva 
miljöaspekterna blir institutionens betydande miljöaspekter. Det är dessa som miljöarbetet ska fokuseras mot och aktiviteterna i institutionens 
aktivitetslista ska i första hand beröra dessa miljöaspekter. 
 
  Omfattning 
  Liten Medel Stor 
 
Miljöpåverkan 

Liten    
Medel   X 
Stor  X X 

 
 
 
 


	Arbetsprocess

