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Resultat 

Organisationen har ett välutvecklat miljöarbete, med stort stöd från lokal ledning och med 

engagemang hos miljösamordnare och personal.  

Miljöledningen är integrerat med strategi och övergripande styrning och en stor kunskap finns 

om verksamhetens miljöpåverkan. Det finns många goda exempel på pågående 

miljöförbättringar.  

Ledningssystemet är anpassat till verksamheten, har förmågan att hantera relevanta krav och 

uppnå förväntat resultat. Exempel på detta är ökad användning av IT-möten och metodik för 

webbaserad utbildning där investeringar i teknik har varit framgångsrik.  

Förändringar som påverkat verksamheten är nytt stall i Götala, samt långsiktigt arbete för 

samverkan och finansiering av forskning som nu resulterat i stort antal nya doktorandtjänster.  

 

Ledningssystemets prestanda under den senaste treårsperioden visar på ett verkningsfullt 

förbättringsarbete. Mål leder till beslutade åtgärder som ger resultat. 

 

Revisionen resulterade i följande antal avvikelser/förbättringsmöjligheter 

Standard Större 

avvikelser 

Mindre 

avvikelser 

Förbättringsmöjligheter 

SS-EN ISO 14001:2015  5 3 

Totala antalet: 0 5 3 

 

Användningen av certifikat och certifieringsmärken sker enligt RISE regler för användning av 

certifikat och märken. 

De interna revisionerna har genomförts av oberoende revisor från annan del av SLU. 

Korrigerande åtgärder har hanterats på ett bra sätt, men sen rapportering försvårar.  

Ledningens genomgång har genomförts enligt plan och med stort engagemang från ledningen.  

Rekommendation och villkor 

Korrigerande åtgärder för avvikelserna ska redovisas med orsaksanalys och övertygande 

dokumentation i RISE Revision. Ert certifikat löper ut 2018-11-25. Redovisningen ska ske 

senast 2 veckor innan certifikatet går ut, dvs senast 2018-11-09. 
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Revisionsledaren rekommenderar att certifikat enligt SS-EN ISO 14001:2015 förnyas, under 

förutsättning att korrigerande åtgärder för avvikelserna kan godkännas. 

Uppdragets omfattning 

Certifikat Certifikatsnamn Standard/Kravdokument Revision/Aktivitet 

5676 M Sveriges 

Lantbruksuniversitet, 

Skara, Götala, Lanna 

SS-EN ISO 14001:2015 Omcertifieringsrevision 

 

Revisions-

/aktivitetsdatum 

Omfattning 

(dagar) 

Revisionslag 

2018-10-10--2018-10-12 2,5 Lena Hultin (revisionsledare) 

 

Revision omfattar uppdraget enligt ovan samt granskning mot verksamheternas processer och 

dokumentation. Revisionen har utförts genom granskning av dokumenterad information och 

genom intervjuer med personal. Detta har gjorts genom stickprov. Utöver revisionstiden som 

anges i tabellen omfattar också revisionen för- och efterarbete såsom planering, inläsning, 

rapportering samt uppföljning av korrigerande åtgärder för rapporterade avvikelser. 

Omcertifieringen innefattar dessutom en granskning av resultatet från tidigare revisioner under 

certifieringsperioden. 

Revisionen är utförd enligt revisionsplanen och syftet med revisionen har uppnåtts. 

Stickproven bedöms vara tillräckliga för slutsatser och rekommendationer. 

I revisionen granskades  

- verksamhet i fält och andra tillfälliga arbetsplatser 

Verksamheten på följande orter besöktes: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, 

Gråbrödragatan) samt försöksgårdarna Lanna och Götala. 

Företaget/organisation företräddes av bl.a. platschef Margareta Stigsson, prefekt HMH Anders 

Karlsson, stf prefekt HMH Jenny Yngvesson, Prefekt på Inst. för mark och miljö Bo Stenberg, 

miljösamordnare Karin Wallin samt forskningsledare, forskare forskarstudenter och personal.   

Revisionsresultatet presenterades vid avslutningsmötet. 

Certifieringens omfattning 

Verksamhetsbeskrivningen är: Forskning, utbildning och samverkan kring djur, miljö och 

landsbygdens produktionsfrågor (SS-EN ISO 14001:2015), Research, education and 

cooperation within animal, environment and rural production (SS-EN ISO 14001:2015) 

Beskrivningen överensstämmer med organisationens verksamhet. 

Antalet anställda och inhyrda är nu ca 100 personer, en avsevärd ökning mot ca 70 p 2017. 

Verksamheter/aktiviteter/processer redovisas under verksamhetsorter i RISE Revision. 

Certifieringen omfattar hela verksamheten i Skara, 

Registerad bransch kod för certifikatet är ändras till IAF-kod 01 Jordbruk, jakt och skogsbruk 

+ fiske 37 Utbildning . 
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Planering av kommande revision 

Verksamheten är oförändrad men med ökat antal anställda nu ca 100 p ökat från 70 p 2017. 

Detta kan få konsekvenser för omfattningen på kommande revisioner. 

Nästa revision är preliminärt bokad till 17 oktober 2019. 

Avvikelser och förbättringsmöjligheter 

Korrigerande åtgärder för avvikelser från föregående revision bedöms ha gett avsedd effekt 

med undantag av LHu 2 från 2017 se LHu 5 nedan.  

AvvikelseId: LHu1 Klassning: Mindre 

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 7.1 

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19) 

Beskrivning: SLU Infra är en viktig resurs i  miljöarbetet, för avfallshantering, 

lokalvård, catering mm. Det finns idag ingen lokal infraledning på plats i 

Skara.  Detta blir en trång sektor för att få ett effektivt miljöarbete. 

Åtgärder som exempelvis ny bättre avfallshantering tar lång tid att få på 

plats.  

Detta är en avvikelse därför att: Organisationen ska bestämma och 

tillhandahålla de resurser som krävs för att upprätthålla och ständigt 

förbättra sitt ledningssystem.  

 

AvvikelseId: LHu2 Klassning: Mindre 

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.1 

Ort: Lidköping (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Lanna Egendom Saleby 

Lanna, Försöksstation 1) 

Beskrivning: Det behövs en miljörond i lokalerna, etanol förvaras i omärkt sprutflaska 

och omärkt halvlitersmått. 12 v batteri i står på golvet i maskinhallen. 

Oljedropp från maskin har inte tagits upp med adsorbtionsmedel. Betat 

utsäde i öppen säck så att de fåglar som finns i lokalen kan äta av det.   

Detta är en avvikelse därför att: Styrning för att uppfylla miljökrav. 

AvvikelseId: LHu3 Klassning: Mindre 

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.1 

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19) 

Beskrivning: I dok 156 framgår att säkerhetsdatablad ska finnas tillgängliga i Klara. 

Rutinen i Skara innebär att alla kemikalier är registrerade i Klara, men inte 

alltid med säkerhetsdatablad. Istället har pärmar på plats gällande 

säkerhetsdatablad.  

Detta är en avvikelse därför att: Avvikelse från egen rutin. 
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AvvikelseId: LHu4 Klassning: Mindre 

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.1 

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19) 

Beskrivning: I doktorandprojektet "Welfare of pigs and transporters....." på HMH har 

inte forskarutbildningens förväntade bidrag till hållbar utveckling 

tydliggjorts i Individuell studieplan på det sätt avses i dok SLU-190. 

Projektet har miljöaspekter. 

Detta är en avvikelse därför att: Planering och styrning av verksamheten 

för att tydliggöra miljömål. 

AvvikelseId: LHu5 Klassning: Mindre 

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 10 

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19) 

Beskrivning: Internrevision genomfördes 20180412, men rapporten blev inte 

fullständigt klar förrän 20181004. Se även LHu 2 från 2017.  

Detta är en avvikelse därför att: Motverkar ständiga förbättringar, 

organisationen får inte möjlighet att direkt reagera på avvikelser. 

AvvikelseId: LHu6 Klassning: Förbättringsmöjligheter 

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 4.3 

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19) 

Beskrivning: Det är oklart om de olika stabsfunktioner som finns inom SLU med lokal 

personal på plats i Skara är en del av Skaras certifiering. Exempel är SLU 

holding och Infra. Dessa är en del av processerna i verksamheten. Men det 

är inte tydligt i verksamhetsbeskrivningen om dessa omfattas. Infra har 

stor på verkan på miljöarbetet och SLU Holding styr över 

livscykelbedömning vid innovationsprojekt som ska vidare från forskning 

till tillämpning.  

 

AvvikelseId: LHu7 Klassning: Förbättringsmöjligheter 

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 8.2 

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19) 

Beskrivning: I introduktionspärm för nyanställda på HMH används en äldre utgåva från 

2005 av dokumentet Brand eller fara. Kontaktuppgifter i dokumentet är 

inte längre aktuella. 

Detta är en förbättringsmöjlighet därför att: Organisationen ska 

tillhandahålla relevant information om agerande vid nödlägen. 
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AvvikelseId: LHu8 Klassning: Förbättringsmöjligheter 

Kravdokument: SS-EN ISO 14001:2015, 9.2 

Ort: Skara (Sveriges Lantbruksuniversitet, Skara, Gråbrödragatan 19) 

Beskrivning: Det finns en långtidsplan för interna revisioner, den har för 2018 fokus på 

Labsäkerhet. På ledningens genomgång i Skara fattas beslut om fokus på 

IT för 2018, vilket  är det fokus som är tydliggjort i detaljplanen för 

revisionen och i rapporten.  

Detta är en förbättringsmöjlighet därför att: Viktigt att beslut på 

ledningens genomgång samverkar med revisionsplaneringen även i ett 

flerårsperspektiv. 

Sammanställning över antal avvikelser och förbättringsmöjligheter 

Standard: SS-EN ISO 14001:2015 

Kravnr Avvikelse id Större Mindre Förbättringsmöjligheter 

4.3 LHu6   1 

7.1 LHu1  1  

8.1 LHu2, LHu3, 

LHu4 

 3  

8.2 LHu7   1 

9.2 LHu8   1 

10 LHu5  1  

Summa:  0 5 3 

Information 

En oberoende granskning kommer att göras av rapporten. Det kan leda till en avvikande 

bedömning av revisionsresultatet, vilket kan innebära begäran om kompletteringar. 

Revisions- och certifieringsinformation finns på RISE Revision genom inloggning på 

www.sp.se. Där finns bl.a. revisionsplaner, revisionsrapporter, avvikelser, certifieringsregler, 

märken och informationsmaterial. Offentlig information om certifikat finns på www.sp.se samt 

på www.certifiering.nu. 
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