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Härmed intygas att:/This is to certify that: 

Sveriges lantbruksuniversitet
Uppsala 

Universitetsledningen, Universitetsadministrationen, SLU-biblioteket i Uppsala, 
Institutionen för ekonomi, Institutionen för stad och land,  

Institutionen för skogens produkter, Alnarps egendom, Lanna egendom,  
Hallfreda egendom, Ultuna egendom, Öjebyns egendom 

 

har ett miljöledningssystem som uppfyller kraven enligt SS-EN ISO 14001 vad gäller: 
has an environmental management system that ful�ls the requirements of SS-EN ISO 14001 with respect to: 

Utbildning, forskning och samverkan samt lantbruksdrift 
Education, research and external collaboration, as well as farm management 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut/SP Technical Research Institute of Sweden 
Certi�ering - Certi�cation 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lennart Månsson  

SP är ett av SWEDAC ackrediterat organ för certi�ering av miljöledningssystem 
SP is a Certi�cation Body, accredited by SWEDAC, for certi�cation of environmental management systems 
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Giltigheten veri�eras på www.sp.se/certi�ering 
The validity is veri�ed at www.sp.se/certi�ering 

 
 
 

Ackred. nr 1002 
Certi�ering 

ISO/IEC 17021 
 

Organisation
År 2016 blev hela SLU miljöcertifierat. Det var 
under flera år uppdelat i 11 separata certifikat 
men i februari 2021 övergick alla i ett enda.

Miljöarbetet organiseras vid universitetets 
fakulteter och alla verksamheter har en 
representant i sin fakultets miljöorganisation.



MILJÖPOLICY

MILJÖUTREDNING

ORGANISATION & ANSVAR

MILJÖMÅL & HANDLINGSPLAN

RUTINER

KOMMUNIKATION

UTBILDNING

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

MILJÖREVISION

UPPFÖLJNING

Miljölednings- 
systemet

Miljöledningssystemet kan sammanfattas i fem 
punkter:

1. En miljöpolicy.

2. Miljömål med ruinter och handlingsplaner.

3. Lagar - som ska efterlevas.

4. Avvikelsrapportering och 
förbättringsförslag.

5. Nödlägesberedskap.

Miljöledningssystemet följer sedan en årscykel 
som beskrivs här till höger. Den innehåller bl.a. 
återkommande revisioner där man granskar 
dokument, gör arbetsplatsbesök och intervjuar 
medarbetare.



Miljöpolicy
SLU:s miljöpolicy fastställdes genom ett  
rektorsbeslut 2011 och ligger till grund för 
miljöarbetet vid hela SLU.

1. slu ska medverka till en ekologiskt, socialt och 
ekonomiskt hållbar utveckling.

2. miljötänkande och miljöaspekter ska integreras i 
allt beslutsfattande och i all verksamhet.

3. slu:s miljöarbete är en långsiktig process,  
som bygger på ständiga förbättringar med,  
vid varje punkt gällande, lagstiftning som grund.



Övergripande 
miljömål

SLU har som vision att vara klimatneutralt 
innan 2027 och för att nå det är sex fokus- 
områden identifierade.

Miljömålen är föremål för revision och ändras 
under processens gång.

1. all el slu köper eller konsumerar ska 
vara av fossilfritt ursprung.

2. all fjärrvärme/fjärrkyla slu köper eller 
konsumerar ska vara av fossilfritt 
ursprung. 

3. alla slu:s egna fordon, maskiner och 
verktyg ska drivas icke-fossilt bränsle.

4. upphandling av varor och tjänster ska 
göras med en tydlig klimatmedvetenhet.

5. slu:s personresor ska minska 
enligt beslutad målformulering och 
handlingsplan.

6. klimatkompensation.



Rutiner
För att underlätta för alla medarbetare att arbeta 
mot de gemensamma miljömålen så utformas 
rutiner inom de olika miljömålsområdena och 
för olika delar av verksamheten.

Alla rutindokument finns i Miljöhandboken, se 
sist i foldern.
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Uppföljning
Uppföljning, övervakning och mätning görs 
av certifikatets miljösamordnare. Miljömål, 
betydande miljöaspekter, efterlevnad 
av lagar och andra krav, utbildning och 
verksamhetsrutiner följs upp, allt enligt  
ISO-standarden 14001.

Vid uppföljningen kontrolleras också att alla 
inkomna avvikelser och förbättringsförslag 
har noterats, att avvikelser har åtgärdats och 
förbättringsförslag har behandlats.

SLU:s övergripande uppföljningarna redovisas 
på sidan för övergripande miljömål på SLU:s  
medarbetarwebb.



Miljörevision
Minst en gång per år genomförs revision, en 
intern och en extern.

Vid internrevision görs stickprov i 
verksamheten, genom granskning av 
dokument, arbetsplatsbesök och intervjuer 
med medarbetare.

Externrevisionen genomförs på liknande 
sätt men av en revisor från ett oberoende 
certif ieringsorgan. Uppfyller verksamheten 
kraven enligt standarden ISO 14001 blir 
verksamheten återigen certif ierad. 



Hela miljöledningssystemet bygger på att vi 
alla deltar i miljöarbetet genom att anmäla 
avvikelser och bidra med idéer och förslag till 
förbättringar. 

Avvikelser och förbättringsförslag är viktigt 
för att kartlägga sådant som inte fungerar, 
eller som kan förbättras inom verksamheten 
för att uppfylla kravet om ständig förbättring 
i ISO 14001.

Du gör din anmälan i ärendehanteringssystemet 
som finns på SLU:s medarbetarwebb. Du kan 
hitta dit via en länk i menyn till vårt eget  
intranät.

Ständiga 
förbättringar



Alla dokument i SLU:s miljöledningssystem 
f inns samlade i en virtuell handbok, kallad 
Miljöhandboken. Den f inns tillgänglig för 
alla på SLU:s Medarbetarwebb. Där f inns 
länkar till samtliga dokument.

Miljöhandboken
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