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Översyn av miljöutredning 2021
Enligt Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter ska Uppsala
universitet se över och uppdatera miljöutredningen minst var femte år eller vid väsentliga
förändringar i verksamheten.
Uppsala universitet genomförde en miljöutredning 1 under 2015. Vidare genomförs en
miljöredovisning årligen. Miljöredovisningarna efter 2015 visar inga dramatiska
förändringar av verksamhetens miljöpåverkan. De viktigaste resultaten från
miljöutredningen 2015 kan därmed anses kvarstå. De förändringar i verksamheten och
samhället som påverkar universitetets miljöarbete sedan senaste miljöutredningen är
-

organisatoriska förändringar i arbetet med hållbar utveckling
genomförd klimatkartläggning
Covid-19 pandemin
miljö- och hållbarhetsfrågor har fått ett ökat fokus i samhällsdebatten
en skärpning av ramverk, lagar och förordningar inom miljö och klimat, både
nationellt och internationellt.

Det hållbarhetsråd som tidigare funnits vid lärosätet är avslutat. Rollen som rektorsråd för
hållbar utveckling är numera lagd på vicerektor på vetenskapsområdet för humaniorasamhällsvetenskap. De tidigare beslutade dokumenten Program och Handlingsplan för
hållbar utveckling har upphävts och detta arbete ska från och med HT2021 integreras i
respektive verksamhets verksamhetsplanering. För närvarande pågår ett arbete med att
utveckla nya arbetsformer för miljö-och hållbarhetsarbetet.
Under 2021 har universitetet genomfört en klimatkartläggning 2 vars resultat visar på
samma betydande direkta miljöaspekter som föregående miljöutredning.
Covid-19 pandemin har påverkat resandet och därigenom bidragit till en betydande
utsläppsminskning mellan 2019 och 2020. Troligen kommer detta ha påverkat utsläppen
för 2021 och även framöver, men detta är ännu inte klarlagt. Då universitetet gått från
höga nivåer av utsläpp från resor i kombination med skärpningar av ramverk på området
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kan dock denna miljöaspekt ännu anses vara betydande. I synnerhet som detta även är ett
område universitetet har rådighet över.
Miljö- och hållbarhetsfrågorna har över tid fått ett ökat fokus i samhällsdebatten. Detta
avspeglas i ökade förväntningar från studenter, medarbetare och det omgivande samhället
på att universitet ska arbeta och uppvisa goda resultat i arbetet med dessa frågor.
De områden som är identifierade i klimatkartläggningen såväl som i föregående
miljöutredning som betydande direkta miljöaspekter är tjänsteresor och möten, fastigheter
och upphandling och inköp. Från föregående miljöutredning identifieras även
universitetets huvuduppdrag, forskning, utbildning och samverkan som betydande
indirekta miljöaspekter, även dessa kvarstår.
En aktuell sammanställning av de lagar och förordningar som universitetet berörs av
inom miljöområdet finns på universitetets internwebb.

Slutsats

Det är inom nedanstående områden fokus på universitetets miljöarbete bör ligga och
dessa bör utgöra målområden för kommande miljömål och handlingsplan. Syftet med allt
miljöarbete är att bidra till en hållbar utveckling och att nå de nationella
miljökvalitetsmålen och Agenda 2030.
-

tjänsteresor och möten
fastigheter
upphandling och inköp
forskning, utbildning och samverkan
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