
MVM:s miljöledningssystem

 

 
MVM-centrum har sedan hösten 2013 ett 
gemensamt miljöledningssystem certifierat enligt 
ISO 14001. Syftet med miljöledningssystemet är att 
se till att miljölagstiftning och andra miljö-
relaterade regler följs och att verksamheten fort-
löpande förbättras så att miljöprestanda ökar. 

 
SLU:s miljöpolicy  
SLU ska medverka till en ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar utveckling. 
  
Miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i 
allt beslutsfattande och i all verksamhet inom alla 
SLU:s arbetsenheter.  
 
SLU:s miljöarbete är en långsiktig process, som 
bygger på ständiga förbättringar med vid varje 
tidpunkt gällande miljölagstiftning som grund.  
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MVM:s miljömål 
 

Minska miljöpåverkan från tjänsteresor 

MVM-centrum ska bidra till SLU:s mål 
om minskade koldioxidutsläppen från 
tjänsteresor. 
 
Mål:  

• Minska koldioxidutsläpp från 
resande med 10 % och helårs-
anställd till utgången av år 2020 i 
jämförelse med år 2013. 

• Minska koldioxidutsläpp från inrikes 
resande med flyg med 20 % och 
helårsanställd till utgången av år 
2020 i jämförelse med år 2013.  

 

 
 

 
Relatera innehållet i grundutbildning 
till hållbar utveckling 
MVM-centrum ska verka för att 
grundutbildningens innehåll relateras 
till hållbar utveckling. 
 
Mål: 

• Minst 80 % av alla kursledare, 
kursansvariga lärare och studie-
rektorer ska delta i en dags fort-
bildning i utbildning för hållbar 
utveckling, senast vid utgången av 
2020 

• I kursutvärderingar få minst 70 % 
positiva svar på fråga om håll-
barhet integrerats i utbildningen, 
senast 2020, för alla kurser där 
ansvarig lärare tillhör någon av 
MVM:s institutioner. 

 

  

 

SLU har dessutom mål för 
• Energianvändning 

• Inköp 

• FOMA 
 
SLU har också som vision att vara klimatneutralt senast under år 2027. För att nå 
dit är sex fokusområden identifierade. 
 

Läs mer https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/exempel-miljomal  

  

https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/exempel-miljomal/


Miljöhandboken 
Miljöhandboken finns på MVM:s webbsidor: https://internt.slu.se/mvm/miljo/  
 
Miljöhandboken innehåller de dokument du som anställd behöver känna till 
gällande MVM:s miljöarbetet. Bland annat finns rutiner för: 
 

• Grundutbildning 

• Forskarutbildning 

• Forskning och Fortlöpande miljöanalys 

• Resor i tjänsten 

• Fältarbete 

• Avfallshantering 

• Kontor och gemensamma utrymmen 

• Kemikaliehantering 

• Inköp 

• Nödläge  

Hur gör vi med vårt avfall?  

Institutionerna i MVM-huset har en gemensam hantering av avfall. Avfallet sorters i olika 
fraktioner. 

  
Farligt avfall kräver särskilda tillstånd när det gäller hantering och transport: 
 

• Radioaktivt avfall hanteras av behörig personal enligt Strålskyddsmyndighetens 
föreskrifter. 

• Kemiskt avfall samlas i rummet för farligt avfall, A3078, tills det transporteras bort. 
Flytande avfall från laboratorierna förvaras i särskilda, godkända kärl. Avfallet paketeras, 
märks och hämtas av Ragn-Sells (transportillstånd). 

• Elektronikskrot - utom datorer, skärmar och mobiler - samlas i en särskild behållare för 
farligt avfall i rum A3078. 

• Datorer, skärmar och mobiler hanteras enligt instruktioner från SLU:s IT-avdelning, det 
vill säga utrustningen mellanlagras i IT-samordnarnas förråd, rum A1100. 

• Batterier och glödlampor samlas i särskilda behållare i källsorteringsrummet, A3084. 

• Lysrör och stickande och skärande avfall samlas i särskilda behållare i rummet för farligt 
avfall, A3078. SLU-Service transporterar bort dessa på beställning. 

 
Konventionellt avfall hämtas och hanteras via de av fastighetsägaren och kommunen 
upphandlade entreprenörerna. 
 

• Organiskt, plast, glas, metall och brännbart avfall sorteras i lunchrummet. Lokalvårdarna 
tömmer kärlen i särskilda behållare i källsorteringsrummet. 

• Returpapper samt plast- och pappersförpackningar sorteras i särskilda behållare vid 
husets kopieringsplatser. 

• Brännbart avfall och returpapper sorteras i arbetsrummen. Lokalvårdarna tömmer det 
brännbara som sorteras i papperskorgar. Lådorna med returpapper tömmer var och en i 
tunnor vid kopieringsplatserna. 

• Tonerkassetter samlas i en särskild behållare i varumottagningen, A3080, för att sedan 
skickas i retur.  
 

https://internt.slu.se/mvm/miljo/


Kontakt 

Miljösamordnare MVM 

• Gemensam e-postadress: mvm-miljo@slu.se  

• Webb: https://internt.slu.se/mvm/miljo/  

• Institutionen för energi och teknik: Hans Liljenström 

• Institutionen för mark och miljö: Cecilia Bandh 

• Institutionen för vatten och miljö: Simon Hallstan 

• Mark-ekologiskt-kemiskt övningslaboratorium (Meköl): 
Gunilla Mårsäter 

 

SLU Miljö 

• https://internt.slu.se/stod-service/admin-stod/miljo/  

• infra-miljo@slu.se  
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