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Rutin för att identifiera, värdera och uppdatera miljöaspekter 
Syfte  

Syftet är att beskriva hur miljöaspekter ska identifieras, värderas och uppdateras.  

Omfattning 

Den här rutinen omfattar Göteborgs miljövetenskapliga centrum samt de verksamheter som har 
betydande miljöaspekter som särskiljer sig från universitetets gemensamma betydande miljöaspekter. 

Ansvar 

Hållbarhetscontroller ansvarar för att miljöaspekter identifieras, värderas och uppdateras på 
övergripande universitetsnivå.  

Prefekt ansvarar för att miljöaspekter identifieras, bedöms och uppdateras på institutionsnivå i de fall 
institutionens betydande miljöaspekter skiljer från universitetets. 

Genomförande 

Identifiering 
Göteborgs universitet ska identifiera miljöaspekter samt bedöma vilka som är betydande under 
beaktande av ett livscykelperspektiv. Arbetet ska göras på ett systematiskt sätt. Både arbetsgången och 
resultatet ska dokumenteras skriftligt.  

- Miljöaspekterna med positiv miljöpåverkan bedöms som betydande utan värdering till skillnad 
mot övriga miljöaspekter.  

- Verksamhet med negativ miljöpåverkan delas in i aktiviteter, t.ex. ”Inköp/inventarier”, 
”Kemikaliehantering”, ”Tjänsteresor” 

- Utgångspunkten ska vara befintligt underlag, data och statistik. 
- Resonemang, tillvägagångssätt och diskussioner dokumenteras löpande.  
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Bedömning 
Metoden som används är en kvantitativ metod där omfattning och miljöpåverkan bedöms utifrån 
kriterierna ”liten”, ”medel” och ”stor”. Miljöaspekter som förekommer i medel eller stor omfattning i 
kombination med medel eller stor miljöpåverkan plus de positiva miljöaspekterna bedöms som 
betydande miljöaspekter. 

Uppdatering 
En uppdatering av miljöaspekterna görs då verksamheten eller organisationen ändrats så att nya 
miljöaspekter kan ha tillkommit eller försvunnit, dock minst vart femte år. Vid uppdateringen kan man 
utgå från tidigare bedömningar.  

Redovisande dokument 
Instruktioner och mall har tagits fram som stöd till denna process. Dessa återfinns i bilaga 1 och 2. 

• GU:s betydande miljöaspekter  
• Minnesanteckningar från miljöaspektarbetet på universitetsgemensam nivå  

Se: http://medarbetarportalen.gu.se/miljohandbok/Aspekter/ 

Bilagor 
Bilaga 1: Instruktioner för att identifiera betydande miljöaspekter på institutionsnivå 

Bilaga 2: Mall för att bedöma betydande miljöaspekter 
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