
Senast redviderad 2020-11-04
Organisations nummer: 845000-5551

POLICYDOKUMENT FÖR MILJÖ
V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖR SAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH



POLICYDOKUMENT MILJÖ FÖR V-SEKTIONEN, SEKTIONEN FÖRSAMHÄLLSBYGGNAD, TLTH

INFORMATION
I dokumentet kommer V-sektionen, sektionen för samhällsbyggnad att refereras till som V-sektionen. 
Syftet med policyn är att ge stöd och riktlinjer för den dagliga verksamheten för att minska den negativa 
miljöpåverkan och uppmuntra till kontinuerlig utveckling av verksamhetens miljöarbete. Den syftar även till att 
skapa medvetenhet om miljöarbete hos sektionsaktiva och förmedla en positiv bild av V-sektionen till 
studenter, andra sektioner samt utomstående kontakter. 

Det är hela organisationens ansvar att arbeta för att målen uppfylls, det övergripande ansvaret för sektionens 
miljöarbete ligger på sektionens styrelse och miljösamordnaren med stöd av Skattmästeriet.
Lunds Sustainable Engineers har tagit fram en miljömärkning kallad Sektionsgrodan. I arbetet med att uppnå 
denna miljömärkning fanns ett behov av att inför långsiktiga mål för sektionens verksamhet som behandlar 
miljö- och hållbarhetsfrågor. Målen nedan är framtagna med Sektionsgrodans förslag på miljöpolicy som 

ÖVERGRIPANDE MÅL OCH AMBITIONER
Styrelsen och miljösamordnaren ska vid början av verksamhetsåret tillsammans ha målet att upprätta minst en 
miljöförbättring för V-sektionen. Denna ska föras in som ett konkret mål i miljöpolicyn och vid 
verksamhetensåret slut ska även detta mål vara mätbart. Tillhörande konkret lösning på hur målet ska uppnås 
och ansvarig för målet ska även föras in och konkretiseras i miljöhandlingsplanen. 

GRUNDLÄGGANDE PRINCIPER
Mat och dryck

• Vid matinköp till sektionens verksamhet ska ekologiska och/eller lokalproducerade produkter väljas om 
prisskillnaden inte anses oskälig.

• Sektionen strävar efter att säsongsanpassa sina matinköp
• Matlagning och mathantering på sektionen bör ske så resurs- och energieffektivt som möjligt. 
• Allt kaffe som används inom sektion ska vara ekologiskt. 
• Matsvinn minimeras genom att överbliven mat från sektionens verksamhet används så att så lite ätbar  

mat som möjligt slängs.

Avfall och återvinning
• Sektionen strävar efter att källsortera sitt avfall, oavsett lokal.
• Sektionen strävar efter att minskat användande av engångsartiklar.
• Om engångstallrikar används inom sektionens verksamhet så är de gjorda i återvunnet material och/eller 

ej gjorda av plast. Använda befintliga artiklar såsom glas, porslin är att föredra

Inköp 
• Alla inköp och investeringar som görs av sektionen ska ta hänsyn till miljön när så är ekonomiskt och prak-

tiskt möjligt. 
• Val varor och tjänster ska präglas av en balans mellan perspektiv som kvalitet, resurseffektivitet, hållbarhet 

och miljöpåverkan

Energianvändning
• Sektionens verksamhet ska ske på ett så resurs- och energieffektivt sätt som möjligt. 
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Resor
• Vid val av transportmedel för personresor och frakt så ska gång, cykel eller kollektivtrafik väljas i första 

hand så länge det kan anses rimligt i förhållande till ekonomi och restid

Lokaler
• Sektionen ska genom husstyrelsen eftersträva en ständig förbättring av sina lokalers energieffektivitet

Informationsarbete
• Den inställning och information som sektionen och i synnerhet styrelsen förmedlar till medlemmarna i 

miljöfrågorna är av stor betydelse. Detta ska beaktas och sektionens ledning bör agera föredömligt för 
sektionens medlemmar. Sektionens funktionärer ska vara införstådda med sektionens miljöhandlingsplan.

• Det åligger sektionens funktionärer att efterfölja sektionens handlingsplan.


