Revisionsprotokoll för miljödiplomering
Organisation:
Kontaktperson:
Övriga medverkande
Revisor:
Datum för revisionen:
Checklista från år:

HLK
Marie-Louice Jarl
Gunnar Gunnarsson
Jörgen Johansson
2010-04-15
2010

Granskade punkter
Obligatoriska punkter
Milljöutredning, Miljöplan, Kemikalieförteckning, Avfallsredovisning, Miljöberättelse samt
Undvika onödiga transporter/miljöanpassade alternativ tjänsteresor.
Praktiska Åtgärdspunkter
Ja: 3, 20, 24-25, 28, 35, 37, 40, 58-59
Nej:
Utgår: 8, 41-47, 52-55
Egna lösningar
Beskrivning
Behovsstyrd ventilation
Fjärrkyla
Strategi för grön IT – exv. energieffektivisering av serverlösningar
Whiteboardpennor med refill
Scanning av material som skickas med e-post (inkl. i pkt 22)
Reklam via webben istället för i tryckt form
Föreläsningsserie under Europeiska trafikantveckan
Aktiva i arbete med Fairtrade city, Jönköpings kommun)
Poänggivande fraktioner avfallsredovisning: komposterbart, metall,
kontorspapper, grovavfall, icke-brännbart, labbglas, toner
Totalt:

Godkänd,
(Ja/Nej)
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Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
3,5 p
10,5 poäng

Avvikelser
(Obligatoriska punkter skall åtgärdas inom två månader för godkänd revision. Detsamma gäller praktiska åtgärdspunkter i den
mån detta krävs för att uppnå 75%)

Obligatoriska
punkter

Beskrivning

Godkänd,
datum

Praktisk
åtgärdspunkt

Beskrivning

Godkänd,
datum

Övriga kommentarer
•

•

•

•

Under årets som går måste ni ta fram mätbara förbättringsmål/nyckeltal så att
målstyrningen i nästa års miljöplan blir tydligare. Vid revisionen lyfte ni fram resande och
pappersanvändning som intressanta områden att formulera mål för.
Märkning och dokumentation avseende kemikalier i bildförråd och fotolabb måste
förbättras till nästa revision. Lämpligt att göra detta i samband med det märkningsarbete
som måste göras av alla labbkemikalier p.g.a. ny märkningsregler.
Engagemanget för att välja miljöfordon som hyrbil skulle kunna ökas genom att ni
presenterar respektive hyrbilsföretags utbud av miljöfordon exempelvis på ert intranät.
Tydligare praxis kring hyrbilsval är också en möjlig väg för att öka andelen miljöbilar
ytterligare.
En utökad källsorteringslösning för studenterna på HLK är på gång vilket är positivt. Mitt
förslag är att ni försöker driva på denna process så att lösningen är på plats till starten av
höstterminen.

Poängsammanräkning
Godkända poäng+Egna lösningar
Relevanta punkter

Revisionsresultat:

Godkänt

38+10,5/46=105%

