
Besvara enkät 

Denna enkät besvaras av dig i din takt. Den kan endast avbrytas av administratören som skickade enkäten till dig. 

Du kan alltid SPARA och avsluta enkäten tillfälligt. Använda samma länk igen för att komma tillbaka och fortsätta 

att besvara enkäten vid ett annat tillfälle. 

När du är klar med alla frågorna så väljer du att SKICKA enkäten. Då avslutas din medverkan i just denna enkät 

och administratören kan då ta del av alla dina svar. 

Efter att en enkät har skickats så kan du inte komma åt den igen via denna länk. Korrigeringar i efterhand kan 

bara göras av administratören. 

Miljölaglista Stockholms universitet 

Laglista kopplad till miljöledningssystemet 

01 Allmän lagstiftning 

 

  Lagar och andra krav Kapitel/§ Krav Tillämpas av Hänvisning till 

dokument 

Index 

 

ISO 14001 - 

Lagefterlevnad  

  Ett krav för att Stockholms universitet ska bli miljöcertifierat enligt ISO 14001 är att vi följer 

 miljölagstiftningen. 

 

För att säkerställa detta skickas årligen en enkät ut med frågor rörande detta till miljörepresentanten 

på varje institution/motsvarande. Saknas miljörepresentant skickas den till prefekt.  

För certifieringsprocessen är det av största vikt att frågorna besvaras inom tre veckor  

från att enkäten skickats ut. 

 

I anknytning till frågorna i enkäten visas en länk till ett dokument (lag/förordning/föreskrift/rutin)  

som rör respektive fråga, men den totala laglistan är mer omfattande.  

Hela laglistan nås på följande länk. http://www.notisum.se/rn/Default.aspx?pageid=95 

 

Om frågan rör någon aktivitet som inte förekommer vid institutionen/motsvarande ska alternativet 

"Ej relevant" kryssas för.  

Alla institutioner/motsvarande  Rutin för uppföljning 

av lagar och andra 

krav.  

0001  

Fråga 1 - Introduktion 

Bekräfta att du tagit del av ovanstående information. 

 Ja 
 

 

SFS 2009:907 

t.o.m. SFS 2013:190 

Förordning 

(2009:907) om 

miljöledning i statliga 

myndigheter  

Hela  Universitetet ska upprätta ett miljöledningssystem som integrerar miljöhänsyn i myndighetens verksamhet och beaktar de direkta och 

indirekta miljöaspekterna. Myndigheter med betydande miljöpåverkan bör ISO 14001-certifieras eller EMAS-registreras. 

Enligt förordningen skall det vid myndigheten finnas följande: 

- Miljöutredning 

- Laglista 

- Miljöpolicy 

- Miljömål 

- Handlingsplan för att nå miljömålen 

- Dokumenterade rutiner för att minimera negativ miljöpåverkan så långt det går 

- Miljöanpassade upphandlingar 

- Kompetensutveckling för personalen om miljöhänsyn i det egna arbetet 

- Energieffektiv informationsteknik 

- Mötes- och resepolicy 

- Årliga miljörevisioner 

- Uppföljning av resultatet av miljöarbetet 

Resultatet av miljöarbetet ska redovisas till det departement i Regeringskansliet dit myndigheten hör samt till Naturvårdsverket. 

Arbetet med att nå miljömålen ska fortlöpande förbättras genom att dokumenteras, redovisas, följs upp och 

Alla institutioner/motsvarande 

Miljökoordinator ansvarar för 

rapportering till departementet och 

Naturvårdsverket. 

Miljökoordinator ansvarar för det 

centrala arbetet med 

miljöledningssystemet medans 

prefekt/motsvarande ansvarar för 

det lokala.  

Miljöwebben  015  

  

http://www.notisum.se/dok/sls/lag/20090907.aspx


  Lagar och andra krav Kapitel/§ Krav Tillämpas av Hänvisning till 

dokument 

Index 

revideras.  

Fråga 2 - Allmän lagstiftning 

Tas hänsyn till Stockholms universitets miljöpolicy vid beslut? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

Fråga 2 - Följdfråga 

Ge exempel på hur detta görs  

 

Fråga 3 - Allmän lagstiftning 

Känner de anställda till rutiner för att minska institutionens miljöpåverkan? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

Fråga 4 - Allmän lagstiftning 

Är institutionens miljöhandlingsplan med årliga miljömål kommunicerad ut till alla anställda? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

Fråga 5 - Allmän lagstiftning 

Används energieffektiv informationsteknik (t.ex. Adobe Connect, videokonferens) för resfria möten? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

Fråga 5 - Följdfråga 

Beskriv hur.  

 

Fråga 6 - Allmän lagstiftning 

Väger ni, enligt resepolicyn, in miljöhänsyn vid resa? 



  Lagar och andra krav Kapitel/§ Krav Tillämpas av Hänvisning till 

dokument 

Index 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 
 

 

SFS 1998:808 

t.o.m. SFS 2012:907 

Miljöbalk (1998:808) 

(2 kap.)  

2 kap. 1-

9§§  

Miljöbalkens allmäna hänsynsregler.  Hänsynsreglerna gäller för hela 

verksamheten, eftersom reglerna 

är tillämpliga på all verksamhet 

som påverkar miljön. Reglerna är 

grundläggande i sin karaktär 

(principer) och utgör riktlinjer för 

övrig miljölagstiftning. De är 

bindande men saknar 

konkretisering.  

Miljöpolicy  030  

   

Fråga 7 - Allmän lagstiftning 

Vägs miljöhänsyn in vid inköp (produktvalsregeln)?  

 Ja 

 Nej 

 Delvis 
 

02 Avfall, avlopp och utsläpp 

 

  Lagar och andra krav Kapitel/§ Krav Tillämpas av Hänvisning till 

dokument 

Index 

 

Avfallsrutiner för 

Stockholms 

universitet 

83-1891-12  

Hela  Rutiner för hur avfall ska tas om hand på kontor och laboratorium för att säkerställa att 

gällande lagstiftning följs.   

Verksamheterna inom 

Frescatiområdet, Kräftriket samt 

Sveaplan ska följa dessa rutiner. 

Övriga verksamheter ska ha egna 

rutiner för avfallshanteringen.  

  001  

Fråga 8 - Avfall, avlopp och utsläpp 

Tillämpas Avfallsrutiner för Stockholms universitet?  

 Ja 

 Nej 

 Delvis 
 

 

Lokala föreskrifter för 

avfall i annan 

kommun  

  Skyldighet för institutioner med verksamhet utanför Stockholm Stad att känna till och  

följa sådana. Då centrala avfallsrutiner inte gäller här ska egna rutiner finnas.  

Forskningsstationer och annan 

verksamhet utanför Stockholms 

Stad  

  031  

  

Fråga 9 - Avfall, avlopp och utsläpp 

Finns egna avfallsrutiner för verksamhet som inte omfattas av den centrala rutinen? 

 Ja 

 Nej 

http://www.notisum.se/dok/sls/lag/19980808.aspx&anchor=K2
http://www.su.se/polopoly_fs/1.96199.1343374981!/menu/standard/file/avfallsrutin_120726.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.96199.1343374981!/menu/standard/file/avfallsrutin_120726.pdf
http://www.su.se/polopoly_fs/1.96199.1343374981!/menu/standard/file/avfallsrutin_120726.pdf


  Lagar och andra krav Kapitel/§ Krav Tillämpas av Hänvisning till 

dokument 

Index 

 Ej relevant 
 

03 Bilar, fordon och parkering 
 

  Lagar och andra krav Kapitel/§ Krav Tillämpas av Hänvisning till 

dokument 

Index 

 

SFS 2011:318 

Avgasreningslag 

(2011:318)  

14 §  Den som äger ett motorfordon ska underhålla och sköta fordonet på ett sådant sätt att  

utsläppskrav enligt EU-förordningarna eller föreskrifter som har meddelats i anslutning  

till denna lag uppfylls. 

  

Institutioner/motsvarande som 

äger fordon.  

    

Fråga 10 - Bilar, fordon och parkering 

Äger institutionen/motsvarande motorfordon? 

 Ja 

 Nej 

Fråga 10 - Följdfråga 

Om Ja, sköts fordonet så att utsläppskraven uppfylls? 

 Ja 

 Nej 

 Ej relevant 
 

 

SFS 2011:847 

Förordning (2011:847) 

om miljökrav vid 

upphandling av bilar 

och vissa 

kollektivtrafiktjänster  

2-7 §§  Upphandling av bilar och kollektivtrafiktjänster 

Metod för omvandling av vissa driftskostnader till ett belopp i pengar.  

Institutioner/motsvarande som 

upphandlar om köp eller leasing 

av fordon.  

    

  

Fråga 11 - Bilar, fordon och parkering 

Har upphandling om köp eller leasing av bil utförts under 2012 eller 2013? 

 Ja 

 Nej 

Fråga 11 - Följdfråga 

Om Ja, har miljökrav ställts i enlighet med ovanstående lag och förordning? 

 Ja 

 Nej 

 Ej relevant 
 

 

SFS 2009:1 

t.o.m. SFS 2011:351 

Förordning (2009:1) 

om miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för 

myndigheters bilar 

5 § 

7-8 §§ 

10-13 §§ 

14 §  

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om ska vara miljöbilar. 

De personbilar som en myndighet köper in eller ingår leasingavtal om och som inte är miljöbilar  

får släppa ut högst 225 gram koldioxid per kilometer vid blandad körning enligt uppgift i  

vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. 

Personbilar som är utrustade med teknik för drift endast med diesel får släppa ut högst 5 milligram  

partiklar per kilometer enligt uppgift i vägtrafikregistret eller motsvarande utländska register. 

Institutioner/motsvarande som 

upphandlar om köp eller 

leasingavtal av fordon.   

Frida databas  060  

   

http://www.notisum.se/dok/sls/lag/20110318.aspx
http://www.notisum.se/dok/sls/lag/20110847.aspx
http://www.notisum.se/dok/sls/lag/20090001.aspx


  Lagar och andra krav Kapitel/§ Krav Tillämpas av Hänvisning till 

dokument 

Index 

och bilresor  Utsläppskrav vid inköp av lätta lastbilar. 

Krav på användning av förnybara bränslen.  

Fråga 12 - Bilar, fordon och parkering 

Är de bilar som köps in eller som ingås leasingavtal om miljöbilar? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Ej relevant 

Fråga 13 - Bilar, fordon och parkering 

Uppfylls utsläppskraven för lätta lastbilar som köps in? 

 Ja 

 Nej 

 Ej relevant 

Fråga 14 - Bilar, fordon och parkering 

Används förnybart bränsle i de bilar där det är möjligt? 

 Ja 

 Nej 

 Ej relevant 
 

 

SFS 2009:1 

t.o.m. SFS 2011:351 

Förordning (2009:1) 

om miljö- och 

trafiksäkerhetskrav för 

myndigheters bilar 

och bilresor  

23-29 §§  Miljö- och trafiksäkerhetskrav vid myndigheters upphandling av hyrbilar och taxiresor. 

 

Universitetet ska vid inköp, leasing, hyra av bil samt vid taxiresor ställa miljökrav.  

Alla anställda som åker taxi, köper 

in eller hyr bil.  

  065  

    

Fråga 15 - Bilar, fordon och parkering 

Väljs miljöbil vid upphandling av hyrbil?  

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

 Ej relevant 

Fråga 16 - Bilar, fordon och parkering 

När personalen beställer taxi i tjänsten, väljs då miljöbilar? 

 Ja 

 Nej 

 Delvis 

http://www.notisum.se/dok/sls/lag/20090001.aspx


  Lagar och andra krav Kapitel/§ Krav Tillämpas av Hänvisning till 

dokument 

Index 

 Ej relevant 
 

05 Brandsäkerhet (inkl. brandf. och expl. vara) 

 

  Lagar och andra krav Kapitel/§ Krav Tillämpas av Hänvisning till 

dokument 

Index 

 

SFS 2003:778 

t.o.m. SFS 2010:1908 

Lag (2003:778) om 

skydd mot olyckor  

2 kap. 1-

2, 4-5 §§  

Skyldighet att varna och tillkalla hjälp. 

Den som upptäcker eller på annat sätt får kännedom om en brand eller om en olycka som innebär,  

fara för någons liv eller allvarlig risk för någons hälsa eller för miljön skall, om det är möjligt, varna  

dem som är i fara och vid behov tillkalla hjälp. Detsamma gäller den som får kännedom om att det  

föreligger en överhängande fara för en brand eller en sådan olycka.  

 

Ägaren eller hyresgästen i en fastighet ska se till att det finns utrustning för släckning av brand och  

för livräddning vid brand eller annan olycka. Förebyggande åtgärder ska även vidtas för att hindra  

eller begränsa skador. 

 

Anläggningar med farlig verksamhet 

Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka allvarliga skador på  

människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som utövar verksamheten på anläggningen  

skyldig att i skälig omfattning hålla eller bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt  

vidta nödvändiga åtgärder för att hindra eller begränsa sådana skador. 

 

Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor. 

 

Vid utsläpp av giftiga eller skadliga ämnen eller överhängande fara för utsläpp skall polis,  

länsstyrelse och kommun informeras om utsläppet påkallar särskilda åtgärder till skydd för allmänheten.  

Systematiskt brandskyddsarbete: 

Alla institutioner/motsvarande. 

 

Anläggningar med farlig 

verksamhet: Om länsstyrelsen 

skulle bedömma att någon 

verksamhet omfattas.  

Stockholms 

universitets 

brandskyddspolicy 

Miljörisker vid nödläge 

och olycka 

Rutin för 

miljöriskbedömning  

400  

Fråga 17 - Brandsäkerhet 

Finns en brandskyddsorganisation i enlighet med Stockholms universitets brandskyddspolicy? 

 Ja 

 Nej 

Fråga 17 - Följdfråga 

Beskriv gärna! 

 
 

Spara Skicka 

 

http://www.notisum.se/dok/sls/lag/20030778.aspx

