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Miljö- och klimatpolicy 
Fastställd av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige 2019-09-25 
Reviderad av Uppsala teknolog- och naturvetarkårs fullmäktige 2020-04-14 

Inledning 
Detta dokument gäller Uppsala teknolog- och naturvetarkår (UTN) inklusive 
organisationens utskott, arbetsgrupper, kommittéer och sektioner. Detta innefattar även 
intern och extern verksamhet som kopplas till UTN som organisation. Dokumentet ska 
även ses som rekommendation till utomstående arrangörer vars verksamhet riktar sig 
mot UTN:s medlemmar.  

 

Syfte och definitioner 
Miljö- och klimatpolicyn syftar till att ge organisationen en konkretiserad bild av vad 
som förväntas av den och agera stöd till dem som inom ett event eller annat engagemang 
som är kopplat till UTN har ett miljö- och hållbarhetsansvar. Policyn är en del av UTN:s 
långsiktiga arbete för en klimatneutral kår med minimal miljöpåverkan. Den är i linje 
med den målplan som fastställts av fullmäktige 190514. Utöver att vara ett internt 
dokument syftar policyn till att marknadsföra UTN:s satsningar på miljön och klimatet 
och ta vara på studenternas intressen i miljö- och klimatfrågor.  

 

Grundläggande principer 
UTN arbetar aktivt för att hålla detta och andra policydokument uppdaterade, samt att 
se till att verksamheten följer de och att arrangörer förstår innebörden av de 
policydokument som berör deras verksamhet. UTN strävar efter att alla som engagerar 
sig i kårens verksamhet ska få ökad och fördjupad förståelse för hur deras medverkan 
och beslut kan påverka miljön och klimatet. Grundprincipen för ett mer hållbart 
samhälle ska vara fokus inför varje evenemang, därför bör en analys av potentiella 
risker och möjligheter vad gäller följande: ändrade regulatoriska krav; signifikanta 
miljö- och klimatpåverkansaspekter; nya och förändrade förutsättningar; 
livscykelperspektiv samt minimerande av utsläpp göras. Inom varje evenemang där stor 
miljö och/eller klimatpåverkan förutspås vara av väsentlig karaktär, ska kedjan planera, 
genomföra, följa upp och agera för att säkerställa hög kvalité i arbetet. 

 

Arbetssätt och uppföljning 
UTN:s verksamhet ska i så stor utsträckning som det bedöms rimligt präglas av ett 
miljö-, klimat- och hållbarhetstänk. Det är önskvärt bland kårens event att 
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sammanställa en miljö- och klimatanalys med syftet att identifiera, förebygga och 
utvärdera eventuella miljö- och klimatkonsekvenser som verksamheten har. Att bedriva 
ett aktivt miljö- och klimatarbete och minska organisationens miljö- och klimatpåverkan 
är ett fortlöpande arbete som främjas av utvärderingar och implementation av 
förbättringsåtgärder. Policyn bör uppdateras efter utvärdering och kontroll av UTN:s 
rådande miljö- och klimatpåverkan samt miljö- och klimataspekter. Arbetet kring 
egenkontroller sker löpande inom organisationen och har som främsta uppgift är att 
tillse implementation av åtgärder och förbättring samt påkalla uppmärksamhet till hur 
organisationen kan förbättra sitt arbete. Styrelsen har även som uppgift att redovisa 
kårens miljö- och hållbarhetsarbete i sin verksamhetsberättelse och rapportera om 
kårens interna klimatarbete till fullmäktige. Vid upptäckt av större brister i 
verksamhetens miljö och klimatarbete och vid risk för miljö- och/eller klimatpåverkan 
som är av allvarligare karaktär sammankallas berörda parter för att inom skälig tid 
kartlägga var bristerna kan uppstå/ har uppstått och hur man åtgärdar dem samt 
förhindrar att det uppstår liknade fall igen.  
 

UTN ska verka för 

att miljöaspekter konsekvent beaktas och integreras i planering, genomförande och 
uppföljning av evenemang, strategier och insatser 

att välja produkter och livsmedel som har låg miljö- och klimatpåverkan, samt 
produkter med miljömärkning i största möjliga utsträckning 

att aktivt jobba med att minska mängden avfall och matsvinn som genereras och 
öka andelen avfall som återvinns. 

att det inte ska förekomma konsumtionshets inom organisationen 

att miljö- och klimataspekter vägs in när vi väljer nya samarbetspartners och att 
nuvarande samarbetspartners aktivt jobbar i linje med Parisavtalet. 

att prioritera samarbeten med företag som bedöms bra ur ett miljö- och 
klimatperspektiv. 

att gratismaterial som delas ut av företag eller kåren själv ska vara försvarbart ur 
ett miljö- och klimatperspektiv. 

att företag vi marknadsför är transparenta med hur mycket de påverkar miljön och 
klimatet och inte tillåts använda våra plattformar till greenwashing. 

att miljö- och klimatarbete och utsläppsminskningar inte orsakar sämre verksamhet 
eller ohållbar arbetsbörda för UTN:s engagerade. 

att kåren ska delta i samhällets strävan att nå netto noll-utsläpp senast 2045 
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