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Avdelningen för ledningsstöd, personal och ekonomi
Kristina Dahlqvist

Riktlinjer för arbetet med hållbar utveckling och miljö vid
KMH
Vid Kungl. Musikhögskolan bedrivs utbildning av musiker och musiklärare samt
forskning inom musikområdet på såväl konstnärlig som vetenskaplig grund och i
samarbete med andra lärosäten, utbildning på forskarnivå. I högskolans uppdrag ingår
även att samverka med det omgivande samhället och att informera om sin verksamhet.
Till grund för KMH:s miljöarbete ligger de nationella miljömålen och FN:s globala mål
för hållbar utveckling samt gällande miljölagstiftning. Högskolan ska stimulera till
konkreta åtgärder som främjar hållbar utveckling.
I KMH:s verksamhet ingår ingen betydande miljöfarlig verksamhet. Högskolans direkta
miljöpåverkan utgörs främst av tjänsteresor, transport av föremål, direkt
energiförbrukning genom uppvärmning av lokaler och användning av elektronisk
utrusning.
Enligt förordningen 2009:907 om miljöledning i statliga myndigheter får KMH ha ett
förenklat miljöledningssystem. Det innebär att det är tillräckligt att miljöledningssystemet
avser verksamhetens direkta miljöpåverkan. Utbildning och forskning räknas på alla
universitet och högskolor som den mest betydande indirekta miljöpåverkan. KMH har
valt att inte redovisas denna då så inte krävs.
Konkreta åtgärder som främjar hållbar utveckling ska främst åstadkommas
genom att:
•
•
•
•
•
•
•

miljöhänsyn ska utgöra en naturlig del av det dagliga arbetet och så långt som
möjligt integreras i all verksamhet inom högskolans enheter,
minska utsläpp av koldioxid genom att i så hög utsträckning som möjligt resa
eller transportera föremål på det sätt som ger minst utsläpp,
utveckla och installera teknik för resfria möten,
köpa och använda utrustning med så låg energiförbrukning som möjligt,
tillsammans med hyresvärden, Akademiska Hus AB, effektivisera
energianvändningen i KMH:s lokaler,
källsortera avfall samt
inte kassera förbrukningsvaror, inventarier och motsvarande om de kan användas
på annat sätt eller på annan plats i verksamheten.

Lagar, förordningar och andra krav ska utgöra miniminivån i allt arbete för hållbar
utveckling.
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