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Antagen av styrelsen vid Kulturgeografiska institutionen 

Institutionens nuvarande miljöpolicy gäller utöver vad som krävs inom hela universitetet. Policyn tar upp åtta 

målområden, som institutionen kan påverka. 

Papper 

En stor miljöeffekt är vår användning av paper. Institutionens pappersförbrukning bör minimeras. Alla 

administrativa processer bör minimera pappersanvändning. Kursbeskrivningar, kursanvisningar och 

momentanvisningar och andra papper bör inte delas ut på papper. Arkivering i papper bör bara ske om det är 

nödvändigt. 

Förbrukningsmaterial 

Institutionens verksamhet på campus generar inte så mycket påverkan genom förbrukningsmaterial förutom i 

institutionens kök. Diskmedel, kaffe, mjölk, socker och te ska vara ekologiskt eller miljömärkt och bör även vara 

rättvisemärkt. Engångsartiklar, som plastmuggar, bör inte användas då det finns alternativ. 

Hushållskompost 

Vi vill också arbeta för att geohuset i sin helhet ska ha möjlighet till hushålls komposteringsmöljigheter för både 

anställda och studenter. 

Resor 

Utsläpp av växthusgaser orsakade av tjänste- och utbildningsresor bör genomföras i först hand med miljömärkta eller 

mindre belastande alternativ. Enligt universitetets policy för resor och möten ska ”om inga särskilda skäl finns ska 

annat färdmedel än flyg, exempelvis tåg och båt, användas för resor som är kortare än 700 kilometer” Tjänsteresor 

upp till 1000 km enkel resa bör göras med tåg. Fältkurser och exkursioner upp till 1500 km enkel resa bör i första 

hand ske med tåg och i andra hand med buss. Är resan inte längre än 1500 km enkel resa ska alltid tider och 

kostnader för tågresa inhämtas. Resor för t.ex. enklare möten och gästföreläsningar bör ersättas med nätmöten. 

Datorer och annan utrustning 

När det gäller  datorer och anna teknisk utrusning bör miljömärkta eller mindre miljöskadliga produkter bör väljas. 

Vid val mellan två likvärdiga produkter ska den minst miljöskadliga väljas. 

Energi 

Vi vill sträva efter att energiförbrukning ska minskas.  Ett sätt att göra det är att uppnå ett effektivt utnyttjande av 

lokaler. 

Miljöpolicy 

Alla anställda ska känna till Stockholms universitets miljöpolicy och liknande dokument. Alla anställda ska 

informeras om Stockholms universitets miljöpolicy i samband med anställning och påminnas årligen vid personmöte 

och via e-post. 

Inkludera 

Alla verksamma vid institutionen ska medverka i miljöarbetet. Vi vill aktivt inkludera studenterna i det arbetet. Dessa 

är numerärt fler än antalet anställda. 

 


