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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Allmän miljölagstiftning
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Länk
Sveriges 16 nationella
Universitetets miljömål och
Sveriges nationella miljökvalitetsmål miljökvalitetesmål är ramverk för allt handlingsplan samt riktlinjer för
miljöarbete i Sverige.
verksamheten rörande miljöfrågor
reglerar detta.
Miljöarbetet vid universitetet, som
berör samtliga anställda och
studenter, syftar till att uppfylla
miljökvalitetsmålen.
Länk
Uppsala läns regionala miljömål
Universitetets miljömål och
Uppsala läns regionala miljömål
utgår från de 16 nationella
handlingsplan samt riktlinjer för
miljökvalitetsmålen.
verksamheten rörande miljöfrågor
reglerar detta.
Länets miljömål berör alla som bor
och/eller bedriver verksamhet i länet,
dvs all verksamhet universitetet
bedriver inom Uppsala län.

Årliga interna miljörevisioner.

Länk
Region Gotlands lokala och
regionala miljömål

Region Gotlands miljömål utgår från Universitetets miljömål och
de 16 nationella miljökvalitetsmålen. handlingsplan samt riktlinjer för
verksamheten rörande miljöfrågor
Miljömålen berör alla som bor
reglerar detta.
och/eller bedriver verksamhet i länet,
dvs all verksamhet universitetet
bedriver inom Region Gotland.

Årliga interna miljörevisioner.

Länk
Gotlands läns regionala miljömål

I november 2012 tog Länsstyrelsen i
Gotlands län och Region Gotland ett
gemensamt beslut att anta de
nationella preciseringarna som
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Årliga interna miljörevisioner.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

SFS 1992:1434
Högskolelag (1992:1434) (1 kap. 5
§)
t.o.m. SFS 2017:279

Så här berörs UU
regionala. I och med det togs de
gotländska delmålen slutgiltigt bort.
HL 1 kap 5 §
Anger att verksamheten ska
bedrivas så att den främjar en
hållbar utveckling.

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Hanteras i och med program och
handlingsplan för hållbar utveckling
vid Uppsala universitet

Årliga interna miljörevisioner.

Universitetets miljömål och
handlingsplan samt riktlinjer för
verksamheten rörande miljöfrågor
reglerar detta.

Årliga interna miljörevisioner.

All verksamhet vid universitetets
berörs.
SFS 1998:808
Miljöbalk (1998:808)
t.o.m. SFS 2017:419

MB 1 kap. Miljöbalkens mål och
tillämpningsområde
Miljöbalkens mål är att främja en
hållbar utveckling som innebär att
nuvarande och kommande
generationer tillförsäkras en
hälsosam och god miljö.
MB 2 kap. Allmänna
hänsynsreglerna m.m.
Särskilt viktigt:
1 § Omvänd bevisbörda
2 § Kunskapskravet
3 § Försiktighetsprincipen
4 § Substitutionsprincipen
5 § Hushållningsprincipen
6 § Lokaliseringsprincipen
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Kommunikation med personal, dels
från centrala miljöfunktionen men
även via miljöombuden.
Utbildning av de anställda i hantering
av ärenden som berör miljöfrågor.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Allmänna hänsynsreglerna gäller i
den utsträckning det inte kan anses
omrimligt att uppfylla dem.
Alla som bedriver en verksamhet ska
arbeta i enlighet med ovanstående.
Detta innebär att hänsynsreglerna
berör all verksamhet vid
universitetet.

Avfall
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Länk
Miljökontorets information om
hemkompostering i Uppsala
kommun

Verksamhet som komposterar avfall Riktlinjer för avfallshantering.
själv berörs.

Årliga interna miljörevisioner.

Länk
Avfallsplan för Region Gotland

Avfallsplanen innehåller uppgifter om Riktlinjer för avfallshantering.
avfall inom regionen och dess
åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet.

Årliga interna miljörevisioner.

Alla som bor, vistas eller arbetar i
Region Gotland, dvs all verksamhet
universitetet bedriver på Gotland,
berörs av planen.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Länk
Föreskrifterna reglerar hur avfall ska Riktlinjer för avfallshantering.
Avfallsföreskrifter för Region Gotland hanteras/sorteras inom Region
Gotland.

Uppföljning av att kravet följs?
Årliga interna miljörevisioner.

Alla som bor, vistas eller arbetar i
Region Gotland, dvs all verksamhet
universitetet bedriver på Gotland,
berörs av planen.
SFS 1998:808
Miljöbalk (1998:808) (15 kap.)
t.o.m. SFS 2017:419

MB 15 kap.
Riktlinjer för avfallshantering.
Ramlag gällande avfallshantering.
Där står att alla som innehar avfall
skall säkerställa att avfallet hanteras
på ett hälso- och miljömässigt
godtagbart sätt. Detaljer kring
avfallshantering finns i annat
regelverk.

Årliga interna miljörevisioner.

All verksamhet vid universitetet
berörs.
SFS 2000:208
Förordning (2000:208) om
producentansvar för glödlampor och
vissa belysningsarmaturer
t.o.m. SFS 2016:800

Förordningen innebär krav på att
Riktlinjer för avfallshantering.
glödlampor och vissa
belysningsarmaturer ska sorteras ut
från övrigt avfall.

Årliga interna miljörevisioner.

Kravet berör personer/verksamhet
som hanterar uttjänt belysning.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 2008:834
Förordning (2008:834) om
producentansvar för batterier
t.o.m. SFS 2016:806

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Förordningen innehåller
Riktlinjer för avfallshantering.
insamlingsmål för batterier, vilka ska
sorteras ut från annat avfall.

Uppföljning av att kravet följs?
Årliga interna miljörevisioner.

Personer/verksamhet som hanterar
uttjänta batterier berörs av kravet.
SFS 2011:927
Avfallsförordning (2011:927)
t.o.m. SFS 2017:169

Allmänna bestämmer kring hantering Riktlinjer för avfallshantering.
av avfall, definition av vilka
avfallsslag som klassas som farligt
avfall, regler kring transport av avfall
och transportdokument.

Årliga interna miljörevisioner.

Hantering av spillolja hanteras i
avfallsförordningen (separat
förordning upphävd). För vissa typer
av spillolja finns särskilda krav.
Ändrade regler kring transport av FA
som uppkommit i egen regi.
KOLLAS!
All verksamhet vid universitetet som
genererar avfall berörs av
förordningen
SFS 2014:1073
Förordning (2014:1073) om
producentansvar för förpackningar
t.o.m. SFS 2017:167
2017-06-28
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8 § Innehåller krav på att
förpackningar ska sorteras ut från
annat avfall.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

SFS 2014:1074
Förordning (2014:1074) om
producentansvar för returpapper
t.o.m. SFS 2017:168
SFS 2014:1075
Förordning (2014:1075) om
producentansvar för elutrustning
t.o.m. SFS 2016:815

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Kravet berör all verksamhet som
genererar förpackningsavfall samt
lokalvård, intendentur och övriga
personer som är delaktiga i
universitetets avfallshantering.
5 § innehåller krav på att returpapper
ska sorteras ut från annat avfall.
All verksamhet berörs av kravet.
Förordningen innebär krav på att
elektriska och elektroniska produkter
ska sorteras ut från övrigt avfall.
Personer/verksamhet som hanterar
uttjänt elektronik berörs av kravet.

NFS 2005:3
Naturvårdsverkets föreskrifter om
transport av avfall

Innehåller undantag från tillståndsoch anmälningsplikt för transport av
annat avfall än farligt avfall.

Riktlinjer för avfallshantering.

Årliga interna miljörevisioner.

Innehåller krav på uppgifter som ska
finnas med på transportdokument
som upprättas inför en transport av
farligt avfall.
Transporter i universitetets
verksamhet av avfall som
uppkommit i egen regi (icke-farligt
2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

avfall) samt farligt avfall som hämtas
av transportör berörs.
Föreskrifterna reglerar hur avfall ska
hanteras/sorteras inom Uppsala
kommun.

Uppsala 2
Föreskrifter om avfallshantering
inom Uppsala kommun. Inkl.
renhållningsordning och avfallsplan.
2014-04-28
Avfallsplanen innehåller uppgifter om
avfall i kommunen och kommunens
åtgärder för att minska avfallets
mängd och farlighet.
Alla som bor, vistas eller arbetar i
Uppsala kommun, dvs all
verksamhet universitetet bedriver i
Uppsala, berörs av planen.
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7(31)

Utskrift via lagbevakningstjänsten Notisum Rättsnätet, www.notisum.se.

Laglista miljö

8(31)

Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Brandfarliga och explosiva varor
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 2010:1011
Lag (2010:1011) om brandfarliga
och explosiva varor
t.o.m. SFS 2017:264

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Lagen innehåller regler, och
hänvisning till miljöbalkens regler,
hur brandfarliga och explosiva varor
ska hanteras för att förebygga andra
skador på miljön än de som kan
uppkomma genom brand eller
explosion. Egenkontroll för att
förebygga olägenheter på
människors hälsa och miljö ska
bedrivas.
Verksamheter vid Uppsala
universitet som hanterar brandfarliga
och explosiva varor berörs av lagen.

SFS 2010:1075
Förordning (2010:1075) om
brandfarliga och explosiva varor
t.o.m. SFS 2017:514
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Verksamheter vid Uppsala
universitet som hanterar brandfarliga
och explosiva varor berörs av
förordningen.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Egenkontroll
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

UUs information om egenkontroll
Universitetets handledning för
Universitetets interna information om egenkontroll är en handledning som i
egenkontroll.
första hand riktar sig till
verksamhetsansvariga, dvs
prefekter/ motsvarande. Dessa är
ansvariga för att tillräcklig
egenkontroll bedrivs inom respektive
institution/motsvarande vid
universitetet.
SFS 1998:808
Miljöbalk (1998:808) (26 kap. 19 §)
t.o.m. SFS 2017:419

MB 26 kap 19 §
Verksamhetsansvariga ska bedriva
egenkontroll så att olägenheter för
människors hälsa eller miljön
förebyggs.
Kravet gäller all verksamhet vid
Uppsala universitet, men ansvarig
för att tillräcklig egenkontroll bedrivs
är prefekter/motsvarande.

SFS 1998:901
Förordning (1998:901) om
verksamhetsutövares egenkontroll
t.o.m. SFS 2016:1132
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Förordning om verksamhetsutövares
egenkontroll innehåller krav på:
- Det organisatoriska ansvaret i
verksamheten ska vara fastställt och
dokumenterat.
- Det ska finnas en dokumenterad
riskbedömning av verksamheten
utifrån miljöbalkens perspektiv.
- Det ska finnas dokumenterade
Utskrift via lagbevakningstjänsten Notisum Rättsnätet, www.notisum.se.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

rutiner för drift, skötsel, underhåll,
kalibrering, kontroll av utrustning
som vid driftsstörning kan merföra
olägenheter för människors hälsa
eller miljö.
- Det ska finnas en förteckning över
de kemiska produkter och
biotekniska organismer som
hanteras i verksamheten.
Kraven på verksamhetsutövares
egenkontroll berör hela
verksamheten (prefekt/motsvarande
är ansvarig), men förordningen avser
främst den laborativa verksamheten.
MXXA1003
Handbok Egenkontroll - en
fortlöpande process.
Naturvårdsverket

Naturvårdsverkets handbok för hur
egenkontroll bör bedrivas i praktiken.
I handboken finns definition av
begreppen "olägenheter för
människors hälsa" och "skador eller
olägenheter för miljön" vilka är
centrala begrepp i arbetet med
egenkontroll.

NFS 2001:2
Naturvårdsverkets allmänna råd om
egenkontroll (till 26 kap. 19 §
Miljöbalken och Förordning

Allmäna råd från Naturvårdsverket
om hur egenkontroll bör bedrivas.

2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

(1998:901) om verksamhetsutövares
egenkontroll)

Egenkontroll - flytande avfall
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
Fil
Restriktioner för periodiskt utsläpp
av flytande avfall

I restriktionerna finns uppgifter om
typ och mängd flytande avfall som
kan hällas i avloppet inom Uppsala
kommun. Utgångspunkten är
kommunens reningsverk och avfall
som kan störa reningsprocessen
alternativt påverka processen
positivt.
Avfallets påverkan på omgivande
miljö, dvs slutrecipienten, är inte
medtaget i restriktionerna. Dessa får
därför endast användas om
"slutrecipientperspektivet" tas med i
bedömningen om vilket avfall som
kan hällas till avlopp.
Restriktionerna berör all verksamhet
på Uppsala universitet inom Uppsala
kommun som genererar flytande
avfall.

2017-06-28

11(31)

Utskrift via lagbevakningstjänsten Notisum Rättsnätet, www.notisum.se.

Laglista miljö

12(31)

Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Egenkontroll - transport av farligt gods
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

SFS 2006:263
Lag (2006:263) om transport av
farligt gods
t.o.m. SFS 2014:689
SFS 2006:311
Förordning (2006:311) om transport
av farligt gods
t.o.m. SFS 2015:349

Energi
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 2011:721
Lag (2011:721) om märkning av
energirelaterade produkter
t.o.m. SFS 2016:1158

Lagen reglerar märkning och
standardiserad produktinformation
kring energirelaterade produkters
användning av energi och andra
resurser.
Enligt kraven bör upphandlande
myndigheter (enl LOU) sträva efter
att enbart upphandla produkter som
uppfyller kriterierna för de högsta
prestandanivåerna och som tillhör
den högsta
energieffektivitetsklassen.
Universitetet berörs i samband med
upphandling av dylika produkter.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

SFS 2014:266
Lag (2014:266) om
energikartläggning i stora företag
SFS 2014:347
Förordning (2014:347) om
energikartläggning i stora företag
SFS 2015:231
Förordning (2015:231) om
upphävande av förordningen
(2009:893) om energieffektiva
åtgärder för myndigheter

Förordningen syftar till att
energieffektiviseringsåtgärder ska
genomföras i myndigheten. För
universitetets räkning handlar det om
att:
-Köpa in utrustning som har
energieffektiva
produktspecifikationer för olika
kategorier av utrustning.
- Köpa in utrustning med effektiv
energianvändning i alla lägen, även i
viloläge.
- Byta ut eller modifiera befintlig
utrustning med utrustning som
anges ovan
- Vidta eller bidra till åtgärder för att
göra byggnader som myndigheten
äger eller hyr mer energieffektiva.
Förordningen berör alla som
genomför upphandlingar och/eller
inköp av elektronisk utrustning samt
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

alla som arbetar med, eller bidrar till,
fastighetsägarkontakter som rör
energieffektivitet i byggnader.
SFS 2015:231
Förordning (2015:231) om
upphävande av förordningen
(2009:893) om energieffektiva
åtgärder för myndigheter

Förordningen syftar till att
energieffektiviseringsåtgärder ska
genomföras i myndigheten. För
universitetets räkning handlar det om
att:
-Köpa in utrustning som har
energieffektiva
produktspecifikationer för olika
kategorier av utrustning.
- Köpa in utrustning med effektiv
energianvändning i alla lägen, även i
viloläge.
- Byta ut eller modifiera befintlig
utrustning med utrustning som
anges ovan
- Vidta eller bidra till åtgärder för att
göra byggnader som myndigheten
äger eller hyr mer energieffektiva.
Förordningen berör alla som
genomför upphandlingar och/eller
inköp av elektronisk utrustning samt
alla som arbetar med, eller bidrar till,
fastighetsägarkontakter som rör
energieffektivitet i byggnader.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
FoHMFS 2014:17
Folkhälsomyndighetens allmänna
råd om temperatur inomhus

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

I allmänna råden finns
rekommendationer gällande
inomhustemperatur.
Rekommendationerna är
användbara i miljö- och
arbetsmiljöarbetet.

GMO
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 1998:808
Miljöbalk (1998:808) (13 kap.)
t.o.m. SFS 2017:419

Så här berörs UU
I MB 13 kap finns bestämmelser
utifrån MB:s syfte (främja en hållbar
utveckling) och att säkerställa att
särskild etisk hänsyn tas vid
genteknisk verksamhet.
För GMO-verksamhet hanterar
Jordbruksverket tillstånd, anmälan
samt utövar tillsyn över arbetsmiljö
och hälsa och miljö i allmänhet (även
egenkontroll enl MB).
All GMO-verksamhet vid
universitetet GMO berörs.

SFS 2000:271
Förordning (2000:271) om
2017-06-28
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Mer detaljerade bestämmelser
rörande GMO-verksamhet, med
Utskrift via lagbevakningstjänsten Notisum Rättsnätet, www.notisum.se.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
innesluten användning av genetiskt
modifierade organismer
t.o.m. SFS 2011:125

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

hänvisning till MB 13 kap.
Detaljerade regler om när tillstånd
och anmälan behövs.
8 § anger att riskbedömning ska
göras och att denna ska ligga till
grund för klassificering i F-, L- eller
R-verksamhet. Klassificeringen utgår
från kriterier i
Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter
2000:5.
Utöver regelverk kopplat till MB finns
arbetsmiljöregler, bla AFS 2005:1
Mikrobiologiska arbetsmiljörisker.
All GMO-verksamhet vid
universitetet berörs av förordningen.

AFS 2011:2
Arbetsmiljöverkets föreskrifter och
allmänna råd om innesluten
användning av genetiskt modifierade
mikroorganismer

Detaljerade bestämmelser för
GMM-verksamhet utifrån MB:s
perspektiv. Innehåller kriterier för
klassificering av verksamhet i F, L
eller R och krav på riskbedömning.
Innehåller skyddsåtgärder.
All GMM-verksamhet vid
universitetet berörs av förordningen.

2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

KOLLAS! Ny lagstiftning som ersatt
äldre. Beskrivningen kommer från
den äldre lagstiftningen.
FIFS 2004:2
All GMM-verksamhet med
Fiskeriverkets föreskrifter om
vattenlevande organismer vid
genetiskt modifierade vattenlevande universitetet berörs.
organismer
HVMFS 2011:5
SJVFS 1995:33
Statens jordbruksverks föreskrifter
om användning av genetiskt
modifierade djur
SJVFS 2003:28

Specifika bestämmelser om
användning av genetiskt
modifierade djur, kopplat till MB 13
kap.
Berör verksamhet vid universitetet
som hanterar genetiskt modifierade
djur.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Kemiska produkter och biotekniska organismer
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 1998:808
Miljöbalk (1998:808) (14 kap.)
t.o.m. SFS 2017:419

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

MB 14 kap.
Bestämmelser om hantering av
kemiska produkter och biotekniska
organismer.

SFS 1998:944
Förordning (1998:944) om förbud
m.m. i vissa fall i samband med
hantering, införsel och utförsel av
kemiska produkter
t.o.m. SFS 2016:829
SFS 2008:245
Förordning (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska
organismer
t.o.m. SFS 2016:796
SFS 2008:245
Förordning (2008:245) om kemiska
produkter och biotekniska
organismer
t.o.m. SFS 2016:796
SFS 2014:425
Förordning (2014:425) om
bekämpningsmedel
t.o.m. SFS 2017:20
SFS 2016:402
Förordning (2016:402) om
nematoder, insekter och spindeldjur
2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

som bekämpningsmedel
t.o.m. SFS 2016:797
(EG) nr 1907/2006
REACH
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1907/2006 av den
18 december 2006 om registrering,
utvärdering, godkännande och
begränsning av kemikalier (Reach),
inrättande av en europeisk
kemikaliemyndighet, ändring av
direktiv 1999/45/EG och
upphävande av rådets förordning
(EEG) nr 793/93 och kommissionens
förordning (EG) nr 1488/94 samt
rådets direktiv 76/769/EEG och
kommissionens direktiv 91/155/EEG,
93/67/EEG, 93/105/EG och
2000/21/EG
32017R0706
(EG) nr 1272/2008
Innehåller krav på märkning och
Europaparlamentets och rådets
klassificering.
förordning (EG) nr 1272/2008 av den
16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt
ändring av förordning (EG) nr
2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

1907/2006 (Text av betydelse för
EES)
32017R0776
(EG) nr 1272/2008
Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 1272/2008 av den
16 december 2008 om klassificering,
märkning och förpackning av ämnen
och blandningar, ändring och
upphävande av direktiven
67/548/EEG och 1999/45/EG samt
ändring av förordning (EG) nr
1907/2006 (Text av betydelse för
EES)
32017R0776
SJVFS 2015:49
Statens jordbruksverks föreskrifter
om dokumentationskrav för
yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel
SJVFS 2015:49
Statens jordbruksverks föreskrifter
om dokumentationskrav för
yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel
SJVFS 2015:49
Statens jordbruksverks föreskrifter
2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

om dokumentationskrav för
yrkesmässiga användare av
växtskyddsmedel
KIFS 2008:2
Kemikalieinspektionens föreskrifter
om kemiska produkter och
biotekniska organismer
KIFS 2017:3

2 kap
Krav på förpackningar för kemiska
produkter som är hälso eller
miljöfarliga.
Förbud mot användning av vissa
kemikalier, fast användning får ske i
forskning och utveckling.

MXXA7010
Klassificering och märkning enligt
CLP. Kemikalieinspektionen
NFS 2015:2
Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning och viss övrig hantering av
växtskyddsmedel
NFS 2016:5
NFS 2015:3
Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning av vissa biocidprodukter
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21(31)

Utskrift via lagbevakningstjänsten Notisum Rättsnätet, www.notisum.se.

Laglista miljö

22(31)

Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Köldmedia
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 2016:1128
Förordning (2016:1128) om
fluorerade växthusgaser
t.o.m. SFS 2017:495

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Gäller anläggningar som innehåller
över 3 kg köldmedia och reparation
av anläggning/apparat som
innehåller köldmedia.
För anläggningar med mindre
köldmedia än 900 g gäller enligt
regeringsbeslut att CFC får fortsätta
att användas efter den 31 december
2004, så länge de inte flyttas. För
anläggningar med HCFC gäller
förbud mot påfyllning av HCFC
sedan 1 januari 2002.
Verksamhet med utrustning som
innehåller köldmedia berörs.
Universitetets utrustning med
köldmedia innehåller endast
begränsade mängder. Ansvaret för
kylanläggningar i fastigheter ligger
på fastighetsägaren.

2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Miljöfarlig verksamhet
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Fil
Universitetets verksamhet är
Föreskifter om miljöfarlig verksamhet anmälningspliktig enligt förordningen
och hälsoskydd i Uppsala kommun om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd varför universitetet
berörs av föreskrifterna.
SFS 1998:808
Miljöbalk (1998:808) (9 kap.)
t.o.m. SFS 2017:419

I kapitlet finns definition av miljöfarlig
verksamhet samt allmänna
bestämmelser kring detta. Tillståndsoch anmälningspliktig för
verksamhet fastställs. Detaljer som
berör universitetet kring detta finns i
förordning (1998:899).

SFS 1998:899
Förordning (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd (26 kap.
19 §)
t.o.m. SFS 2016:1193

Förordningen anger vilken
verksamhet som kräver
tillstånd/anmälan.

2017-06-28
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Universitetets verksamhet är
anmälningspliktig till Länsstyrelsen
genom:
- total labbyta större än 5000 m2
- hanterar mer än ett ton, men
mindre än fem ton, halogenerade
organiska lösningsmedel eller mer
än fem ton, men mindre än 25 ton,
organiska lösningsmedel per
kalenderår.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Anmälan till Länsstyrelsen är gjord
på central nivå och uppdaterades
senast år 2007.

Miljöfordon
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 2009:1
Förordning (2009:1) om miljö- och
trafiksäkerhetskrav för myndigheters
bilar och bilresor
t.o.m. SFS 2014:1280

Så här berörs UU
Förordningen innehåller miljö- och
trafiksäkerhetskrav för inköp, leasing
och användning av tjänstebilar vid
UU. Dessutom finns krav som gäller
vid upphandling av hyrbilar och
taxiresor.
Verksamhet/personer som köper,
leaser eller använder tjänstebilar
berörs. Upphandlingskravet berör
universitetet i fall en upphandling av
taxi eller hyrbilar skulle bli aktuellt.

SFS 2011:846
Lag (2011:846) om miljökrav vid
upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster
t.o.m. SFS 2016:1159

Lagen gäller vid upphandling av
fordon och persontransporter och
syftar till att fler resor och transporter
ska utföras med mer energieffektiva
och mer miljöanpassade bilar.
Universitetet berörs av lagstiftningen

2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

SFS 2011:847
Förordning (2011:847) om miljökrav
vid upphandling av bilar och vissa
kollektivtrafiktjänster
t.o.m. SFS 2013:786

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

om sådana upphandlingar ska
göras.
Förordningen innehåller föreskrifter
som ansluter till lagen (2011:846)
om miljökrav vid upphandling av bilar
och vissa kollektivtrafiktjänster.

Miljöledningssystem
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 2009:907
Förordning (2009:907) om
miljöledning i statliga myndigheter
t.o.m. SFS 2017:382

Så här berörs UU
All verksamhet vid Uppsala
universitet berörs.

Universitetets miljömål och
handlingsplan samt riktlinjer för
verksamheten rörande miljöfrågor
reglerar detta.
Kommunikation med personal, dels
från centrala miljöfunktionen men
även via miljöombuden.

Årliga interna miljörevisioner.
Uppföljning genom förfrågan till
verksamheten via dokumentet
"Underlag för årsredovisning för och
övrigt uppföljning av föregående år".

Utbildning av de anställda i hantering
av ärenden som berör miljöfrågor.
Årliga interna miljörevisioner.

2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

PCB
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

SFS 2007:19
Förordning (2007:19) om PCB m.m.
t.o.m. SFS 2011:1003

Planera och bygga
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 2010:900
Plan- och bygglag (2010:900)
t.o.m. SFS 2017:568
SFS 2011:338
Plan- och byggförordning (2011:338)
t.o.m. SFS 2017:423
BFS 2011:6 - BBR 18
Boverkets byggregler (föreskrifter
och allmänna råd)
BFS 2016:13 BBR 24

2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Skog
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

SFS 1979:429
Skogsvårdslag (1979:429)
t.o.m. SFS 2014:890
SKSFS 2011:7
Skogsstyrelsens föreskrifter och
allmänna råd till Skogsvårdslagen
(1979:429)
SKSFS 2017:1

Spillolja, cisterner
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
NFS 2003:24
Naturvårdsverkets föreskrifter om
skydd mot mark- och
vattenförorening vid lagring av
brandfarliga vätskor
NFS 2009:3

2017-06-28

27(31)

Innehåller krav på utformning och
kontroll av cisterner för att undvika
mark-och vattenförorening vid
lagring av av brandfarliga vätskor.
Verksamhet som har cisterner/tankar
berörs.
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Strålskydd
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

SFS 1988:220
Strålskyddslag (1988:220)
t.o.m. SFS 2017:227
SFS 1988:293
Strålskyddsförordning (1988:293)
t.o.m. SFS 2016:651

Tillstånd
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 2013:251
Miljöprövningsförordning (2013:251)
t.o.m. SFS 2016:1188

Tillsyn
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo
SFS 1998:940
Förordning (1998:940) om avgifter
för prövning och tillsyn enligt
miljöbalken
t.o.m. SFS 2016:1195

Kommunen utövar tillsyn över
universitetets verksamhet. All
verksamhet berörs.

SFS 2011:13
Miljötillsynsförordning (2011:13)
t.o.m. SFS 2016:1198

Kommentaren från den tidigare
förordningen som nu är upphävd.
Enligt förordningen utövar den

2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

kommunala nämnden (Miljökontoret)
tillsyn över miljö- och hälsoskyddet
enligt 9 kap MB med undantag för
miljöfarlig verksamhet som behöver
tillstånd, hantering av kemiska
produkter enl 14 kap MB (men för
hantering av biotekniska organismer
enl 14 kap MB utövar kommunen
tillsyn) samt avfallshantering 15 kap
MB.
Kemikalieinspektionen utövar tillsyn
på hantering av kemiska produkter.
Länsstyrelsen och Naturvårdsverket
utövar tillsyn på avfallshantering.
Gällande verksamhet med GMO och
GMM gällande följande:
GMM - Arbetsmiljöverket
GMO (vattenlevande organismer) Fiskeriverket
GMO (växter, djur, foder) Jordbruksverket
Instanser som utövar tillsyn kan göra
inspektion av universitets
verksamhet. Prefekter/motsvarande,
är verksamhetsansvariga och
skyldiga att medverka vid
inspektioner/tillsyn.
2017-06-28
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

SFS 2012:259
Förordning (2012:259) om
miljösanktionsavgifter
t.o.m. SFS 2016:1305

Kommunen utövar tillsyn över
universitetets verksamhet. En årlig
avgift tas ut för detta.

NFS 2001:3
Naturvårdsverkets allmänna råd om
tillsyn

I Naturvårdsverkets allmäna råd
definieras begreppen "olägenheter
för människors hälsa" och "skador
eller olägenheter för miljön" vilka är
centrala begrepp i arbetet med
egenkontroll.

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

Upphandling
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

SFS 2014:480
Förordning (2014:480) om
myndigheters inköp av
energieffektiva varor, tjänster och
byggnader
t.o.m. SFS 2015:230

Vid all upphandling av inköp av
energieffektiva varor, tjänster och
byggnader.

Med stöd av dokumentet Vägledning Årliga interna miljörevisioner.
för miljöanpassade inköp.
Vid årlig rapportering till
Utbildning av personal
Naturvårdsverket.
(inköpsansvariga) som genomför
upphandling (direktupphandling) och
inköp.
Samarbete med
upphandlingsenheten vid nya
upphandlingar.

SFS 2016:1145
Lag (2016:1145) om offentlig
upphandling
t.o.m. SFS 2017:347

Vid all upphandling,
direktupphandling och inköp som
genomförs i universitetets regi. All
verksamhet berörs.

Med stöd av dokumentet Vägledning Årliga interna miljörevisioner.
för miljöanpassade inköp.
Vid årlig rapportering till
Utbildning av personal
Naturvårdsverket.
(inköpsansvariga) som genomför
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Upprättad av

Godkänd av

Datum

Karolina Kjellberg

Karolina Kjellberg

2017-06-28

Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

upphandling (direktupphandling) och
inköp.
Samarbete med
upphandlingsenheten vid nya
upphandlingar.

Övriga dokument
Dokumentnamn och
uppdateringsinfo

Så här berörs UU

Hur uppfylls kravet?

Uppföljning av att kravet följs?

SFS 2016:1067
Lag (2016:1067) om skatt på
kemikalier i viss elektronik
2012/27/EU
Europaparlamentets och rådets
direktiv 2012/27/EU av den
25 oktober 2012 om
energieffektivitet, om ändring av
direktiven 2009/125/EG och
2010/30/EU och om upphävande av
direktiven 2004/8/EG och
2006/32/EG Text av betydelse för
EES
32013L0012
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