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INSTRUKTIONER 

Syfte 

Universitetets miljöcertifiering enligt ISO 14001 och EMAS ställer krav på att vi årligen utvärderar vår efterlevnad av miljölagstiftningen. 

Universitetet har identifierat de lagar som vi berörs av inom miljöområdet och syftet med denna checklista är att följa upp vår efterlevnad av 

dessa lagar och regler. 

 

Ansvar 

I det normerande beslutet ”Roller, ansvar och befogenheter inom miljöledningssystemet” (dnr V 2012/796) står följande:  

Prefekten/motsvarande ansvarar för att rapportera enligt universitets checklista för efterlevnad av miljölagstiftning 

Dekanen ansvarar för att sammanställa och analysera institutionernas checklistor för efterlevnad av miljölagstiftning 

 

Genomförande  

Miljöenheten skickar varje år ut denna checklista till samtliga fakulteter.  

Fakulteten vidarebefordrar checklistan till respektive institution. Fakulteten kan först sortera bort de lagavsnitt som inte berör en institution.  

Prefekten ansvarar för att checklistan blir ifylld för institutionen. Fakulteten samlar in materialet från institutionerna och sammanställer svaren 

till en (1) lista. Den sammanfattade listan skickas tillbaka till miljöenheten för att användas som underlag vid ledningens genomgång med 

rektor.  

Listans frågor uppdateras från år till år.  

 

Frågor om checklistan? 

Kontakta miljöcontroller Marianne Dalbro på miljöenheten 

marianne.dalbro@gu.se 

mailto:marianne.dalbro@gu.se


Fråga Svar På vilket sätt har du 

tagit reda på detta? 

Kontroll-

erat av 

Kontroll-

erat när 

Berör 

ej oss 
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EXEMPEL 

Hur hanteras elektronikavfall? Personalen lägger detta i mindre kärl i kopieringsrum 

tömmes av personal vid behov i därför avsett och märkt 

kärl i soprum. Hämtas av Renova.  

Observerat dessa båda 

kärl, frågat två 

slumpmässigt valda ur 

personalen om huruvida 

de känner till hur 

elektronikavfall sorteras. 

Anna 

Svensson, 

miljösam-

ordnare 

12 feb -14  

 

 

Hur kan institutionen svara på frågorna?  

 

”På vilket sätt har du tagit reda på detta?” 

Om frågan är ”var förvaras säkerhetsdatablad för labbkemikalier” så räcker inte enbart svaret ”det framgår av vår rutin” Det är hur det ser ut i verkligheten 

som är intressant här.   

Exempel på metoder för att undersöka lagefterlevnad:  

 

 Intervjuer 

 Observation 

 Dokumentgranskning 

 Besiktning av anläggningar 

 Prover, mätningar 

 Genomgång av projekt och arbeten 

 

Fakulteten svarar förslagsvis på denna fråga genom att sammanställa hur ansvariga på institutionen svarat. 

 

”Berör ej oss” 

Kryssa i om frågan inte är applicerbar på institutionens/fakultetens verksamhet. 

  



Fråga Svar På vilket sätt har du 

tagit reda på detta? 

Kontroll-

erat av 

Kontroll-

erat när 

Berör 

ej oss 
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1. AVFALL OCH AVLOPP      

1.1 Hur förvaras institutionens 

smittförande avfall? 

Föreskrift om hantering av smittförande 

avfall: 12-20§§ 

    X 

1.2 Vilka rutiner har institutionen för att 

avgöra vad som får hällas ut i 

avloppet? 

ABVA, Göteborg 2009 

GMV har endast knutpunkter till avlopp i toalett och 

pentry, dvs endast hushållsavlopp. Toaletter spolas med 

regnvatten, som samlas upp på taket. 

 UA Mars 2014 X 

2 BRANDFARLIG/ 

EXPLOSIV VARA 

     

2.1 Har förvaringsplatsen för 

brandfarliga/explosiva varor någon 

typ av invallning eller annat skydd? 

Föreskrift om hantering av brandfarliga 

vätskor; 6 kap. 2§ 

    X 

2.2 Förvaras cisterner och lösa behållare 

innehållande brandfarliga ämnen på 

områden som inte kan nås av 

obehöriga? 

Föreskrift om hantering av brandfarliga 

vätskor; 6 kap. 1§ 

    X 

3 KEMIKALIER      

3.1 Hur säkerställs att brukslösningar av 

kemikalier är märkta på ett sätt som 

gör att man klart kan identifiera 

innehållet och riskerna med det?  

AFS (2011:19) kemiska 

arbetsmiljörisker 18§ 

    X 

3.2 Förvaras kemiska produkter som     X 

http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2005-26
http://goteborg.se/wps/wcm/connect/360628fd-6b65-4e18-919b-ac31972cf38e/ABVA_Allm_bestammelser_vatten_avlopp_2009.pdf?MOD=AJPERES
https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
https://www.msb.se/externdata/rs/5684299c-e44e-473d-b5bd-fe6a20f317a0.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf


Fråga Svar På vilket sätt har du 

tagit reda på detta? 

Kontroll-

erat av 

Kontroll-

erat när 

Berör 

ej oss 
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omfattas av tillståndskrav på ett 

sådant sätt att obehöriga inte kan 

komma åt dem? Föreskrift  om 

kemiska produkter och biotekniska 

organismer: 3 kap. 5-7 §§ 

4 SÄKERHET      

4.1 Finns det tillgång till ögonspolning 

och/eller nöddusch där det finns risk 

för stänk från farliga ämnen?  

AFS (2011:19) kemiska 

arbetsmiljörisker 29§ 

    X 

5 EGENKONTROLL      

5.1 Finns det en uppdaterad och 

dokumenterad fördelning av det 

organisatoriska ansvaret? 

 (s.k. beslutsordning eller 

delegationsordning)  

Förordning om verksamhetsutövares 

egenkontroll: 4§ 

Ja, finns på hemsidan   UA Mars 2014  

5.2 Hur kontrollerar inst. att all 

laboratorieutrustning är i gott skick? 

Förordning om verksamhetsutövares 

egenkontroll: 5§ 

    X 

5.3 Har inst. verksamheter som är 

tillstånds- eller anmälningspliktiga? 

Ange i så fall vilka.   

Förordning om verksamhetsutövares 

egenkontroll: 1§ 

    X 

6 INKÖP      

6.1 Inom vilka områden ställs miljökrav 

då institutionen gör inköp? 

GMV har en policy för miljökrav vid inköp som 

redovisas på hemsidan 

 UA Mars 2014  

http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k08_2.pdf
http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k08_2.pdf
http://www2.kemi.se/upload/forfattningar/kifs/k08_2.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
http://www.av.se/dokument/afs/afs2011_19.pdf
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/19980901.HTM


Fråga Svar På vilket sätt har du 

tagit reda på detta? 

Kontroll-

erat av 

Kontroll-

erat när 

Berör 

ej oss 

 

Sida 5(6) 

Förordning (2009:907) om miljöledning 

i statliga myndigheter 13§ 

6.2 Har institutionens inköpare fått 

tillräcklig information/utbildning 

om vilka miljökrav som kan ställas 

vid inköp? 

Förordning (2009:907) om miljöledning 

i statliga myndigheter 14§ 

Följande personer gör det mesta av inköpen vid GMV: 

Cecilia Bjursell, kontorsutrustning, kaffe, the, frukt mm 

Ulf Andersson, IT utrustning 

Inom IT utrustning köps datorer i huvudsak via 

Chalmers IT service. Här finns en del miljökrav ställda 

men ingen möjlighet att välja särskilt miljövänligt vid 

själva inköpet. Tillbehör köps i första hand in via Dustin, 

på Chalmersavtal, här finns ingen märkning som gör det 

möjligt att för olika produkter välja miljövänligt. 

 

 UA Mars 2014  

7 RESOR      

7.1 All personal ska välja miljöbilar vid 

beställning av taxi eller hyrbil i 

tjänsten. Följer personalen detta?  

Förordning om miljö-och 

trafiksäkerhetskrav för myndigheters 

bilar och bilresor: 23-24, 26-27, 29§§ 

GMV personal reser sällan med taxi och då det sker är 

det oftast i utlandet. 

GMV använder Chalmers och GU bilpooler, som båda 

har miljöbilar. 

 UA Mars 2014  

7.2 På vilket sätt, och i vilken 

omfattning, används e-mötesteknik 

för att ersätta resor vid 

institutionen? 

Förordning (2009:907) om miljöledning 

i statliga myndigheter 15§ 

GMV har en videokonferensanläggning som används  

för ca 30 möten per år. 

GMV personal har tillgång till mötesteknik via Skype, 

Adobe Connect Pro och Jabber direkt via sina datorer. 

Under 2013 har Adobe Connect Pro övergetts till viss 

del till förmån av systemet Jabber för data och 

videomöte direkt från egen dator. 4 utbildningar i Jabber 

har genomförts där all personal har bjudits in, 5 

personer har deltagit på utbildning. 30 % av personalen 

uppger att de använt data eller videomöte via datorn 

under året, några har haft mer än 20 möten. 

Logg, intervjuer UA Mars 2014  

8 LOKALER OCH      

http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090001.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090001.htm
http://www.notisum.se/Pub/Doc.aspx?url=/rnp/sls/lag/20090001.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20090907.htm
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tagit reda på detta? 
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FASTIGHETER 

8.1 Innehar institutionen någon 

utrustning, vilken fastighetsägaren 

INTE ansvarar för, som innehåller 

mer än 3 kg köldmedium? 

Besiktigas dessa av certifierad 

personal? 

E-G förordning: artikel 2.1 & 4.1 

N     X 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:092:0003:0011:SV:PDF

