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Miljöpolicy för Stockholms universitet
Stockholms universitet, lokaliserat i världens enda nationalstadspark, är Sveriges största
universitet. På universitetet bedrivs internationellt framstående forskning och utbildning
beträffande miljö inom natur-, samhälls- och tvärvetenskapliga discipliner. Målet är att vara
ledande i utbildning och forskning om miljö och hållbar utveckling. För att synliggöra och
arbeta strukturerat med att minska direkta såväl som indirekta negativa miljöeffekter arbetar
Stockholms universitet utifrån de vedertagna miljöledningssystemsstandarderna ISO 14001
(2004) och EMAS, vilket innebär ett åtagande om ständig förbättring av miljöprestanda. För
att öka den positiva miljöeffekten ska Stockholms universitet skapa medvetenhet och
engagemang för miljöfrågan inom universitetsvärlden och det omgivande samhället.
I sin strävan efter ständig förbättring ska Stockholms universitet:
•
•
•
•
•
•
•

Verka för att aspekter rörande miljö och hållbar utveckling vägs in i alla beslut som
tas, oavsett nivå och område.
Aktivt samverka med studenter, studentkår, omgivande samhälle och andra
intressenter i de avseenden där miljön berörs och miljöarbetet kan förbättras.
Säkerställa att tillräckliga resurser tilldelas arbetet med ständig förbättring av
miljöprestanda, och att dessa resurser används på mest effektiva sätt.
Kontinuerligt se över åtgärder för att minska naturresursanvändningen och minska
utsläpp till luft, mark och vatten som verksamheten direkt eller indirekt orsakar.
Utan undantag följa de lagar och minimikrav som ställs på alla delar av
verksamheten, och där möjligt arbeta efter högre krav.
Säkerställa att alla medarbetare, oavsett anställningsform, är medvetna om
innebörden av ett strukturerat miljöarbete, och får relevant utbildning i dessa frågor.
Säkerställa att denna policy ligger till grund för universitetets miljömål, att den är
kommunicerad till alla medarbetare och enkelt tillgänglig för allmänheten och andra
intressenter såsom studenter och samarbetspartners, och att den kontinuerligt
revideras av Stockholms universitets ledning för att korrekt spegla mål och ambitioner
på miljöområdet.
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