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Miljöledningssystemet vid Lunds uni-
versitet 
Fastställt av rektor 2022-04-14 

Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och män-
niskors villkor och ska därigenom vara en drivkraft för hållbar ut-
veckling. Universitetet ska genom utbildning, forskning och samver-
kan med det omgivande samhället, tillhandahålla tillförlitlig kunskap 
idag och i framtiden. Lunds universitet ska bidra till att genomföra 
Agenda 2030 som innehåller FN:s hållbarhetsmål. Agenda 2030 utgör 
ett ramverk på alla nivåer i samhället, så även vid Lunds universitet. 
Nationellt styrs universitetets miljö- och hållbarhetsarbete av lagkrav 
såsom Högskolelagen 1 kap 5§ och förordning (2009:907) om miljö-
ledning i statliga myndigheter. Lunds universitet är därigenom ålagt 
att ha ett miljöledningssystem som uppfyller en rad kriterier. Syftet 
med miljöledningssystemet är att arbeta på ett strukturerat och syste-
matiskt sätt som utgår från planering, genomförande, uppföljning och 
ständiga förbättringar. Miljöledningssystemet möjliggör ett förebyg-
gande arbete och underlättar uppfyllandet av legala krav. 

Rektor är universitetets myndighetschef och ansvarar för miljöled-
ningssystemet.  

Omfattning 
Miljöledningssystemet vid Lunds universitet samlar miljö- och håll-
barhetsarbetet under ett paraply och omfattar positiv såväl som nega-
tiv påverkan på miljö och hållbar utveckling från hela universitetets 
verksamhet; forskning, utbildning på grundläggande, avancerad och 
forskarnivå, samverkan med det omgivande samhället, administration 
och övrig stödverksamhet.  
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Ämnesmässigt omfattar miljöledningssystemet såväl miljömässiga 
områden som bredare hållbarhetsperspektiv. Universitetet strävar efter 
att arbeta strukturerat med hållbar utveckling och använder miljöled-
ningssystemet i detta syfte. Miljöledningssystemet verkar parallellt 
med övriga ledningssystem vid Lunds universitet med liknande syste-
matik och arbetssätt.  

Avgränsning 
Miljöledningssystemet avgränsas till den verksamhet Lunds universi-
tet har organisatorisk rådighet över utifrån universitetets organisat-
ionsnummer 202100-3211.  

Miljöledningssystemet omfattar samtliga fysiska platser där ovan 
nämnda verksamheter bedrivs. Där universitetets verksamhet bedrivs 
integrerat, eller samlokaliserat, med annan organisation ska ett gräns-
snittsavtal klargöra åtaganden och ansvar mellan universitetet och an-
nan organisation.  
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