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§1 Historik
Denna Policy antogs på Vårterminsmötet 2017

§2 Bakgrund
Lund’s Sustainable Engineers har tagit fram en
miljömärkning kallad Sektionsgrodan. I arbetet
med att uppnå denna miljömärkning fanns ett
behov att införa långsiktiga mål för Sektionens
verksamhet som behandlar miljö- och
hållbarhetsfrågor. Målen är framtagna med
Sektionsgrodans förslag på Miljöpolicy som
utgångspunkt.

§3 Syfte
Policyn för Miljöarbete gäller för K-sektionen och
har som syfte att uppmuntra till miljöarbete och
minska den negativa miljöpåverkan som orsakas av
K-sektionen med dess utskott, arbetsgrupper och
medlemmar. Målen är långsiktiga och ska
användas som hjälp för miljöarbetet och har
därför ingen tidsbegränsning.
Hela Sektionen ansvara för att målen arbetas mot,
men det övergripande ansvaret ligger på
Sektionsstyrelsen.

§4 Övergripande mål
§4:1 Inköp
•

•

Valet av varor och tjänster ska präglas av
en balans mellan perspektiv som kvalitet,
resurseffektivitet, hållbarhet och
miljöpåverkan.
Sektionen ska undvika icke-nödvändiga
engångsprodukter.

§4:2 Mat
•

•

Vid matinköp till Sektionens verksamhet
ska ekologiska och/eller närproducerade
produkter väljas om prisskillnaden inte
anses oskälig.
Sektionen strävar efter att säsongsanpassa
sina matinköp.
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•

Matlagning och mathantering på Sektionen
bör ske så resurs- och energieffektivt som
möjligt.

•

Sektionen ska sträva efter att minimera
mängden skapat avfall.
Avfall från Sektionens verksamhet
källsorteras oavsett lokal.

§4:3 Avfallshantering
•

§4:4 Resor och transport
•

•

Vid val av transportmedel för personresor
och frakt ska gång, cykel eller tåg väljas i
första hand så länge det kan anses rimligt i
förhållande till ekonomi, ansträngning och
restid.
Sektionen ska sträva efter att minimera den
totala transportsträckan som sker då det
huvudsakliga energislaget är miljömässigt
icke-hållbart.

§4:5 Lokaler
•

Sektionen ska genom husstyrelsen arbeta
för en ständig förbättring av sina lokalers
energieffektivitet.
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