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Kungl. Konsthögskolans miljöpolicy 

Inledning 

Kungl. Konsthögskolans miljöpolicy visar på vårt åtagande för hur vi och vår verksamhet ska 

bidra till en hållbar framtid. Vår miljöpåverkan, som är både positiv och negativ, kartlades i 

en miljöutredning under det andra kvartalet 2020 och policyn lyfter specifikt de områden där 

vi har den största miljöpåverkan. Den miljölagstiftning policyn refererar till och som berör vår 

verksamhet finns sammanställd i anslutning till miljöutredningen. 

Som stöd för att vi ska kunna efterleva vår miljöpolicy har Kungl. Konsthögskolan rutiner 

som styr hur vi arbetar. Vi sätter även upp miljömål och följer upp, utvärderar och rapporterar 

vårt miljöarbete för att vi kontinuerligt ska kunna förbättras och utvecklas. 

Miljöpolicy 

Kungl. Konsthögskolan har genom vår utbildning och forskning inom fri konst och arkitektur 

möjlighet att utveckla och sprida kunskap som bidrar till en hållbar framtid. Våra studenter 

förbereds för att under sina studier och i sitt kommande yrkesliv hantera miljöfrågor på ett 

ansvarsfullt och lösningsorienterat sätt förenligt med gällande lagstiftning. 

Vi driver miljömässig utveckling när det gäller tekniker, val och återbruk av material, 

samtidigt som vi arbetar med estetiska kvaliteter, konstnärlig frihet, traditionella uttryckssätt 

och historiska metoder. 

Vi förbättrar kontinuerligt vårt miljöarbete utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt 

genom medvetna val kring resande, hållbara energilösningar, minimering av avfall och 

utsläpp, miljökrav vid upphandling samt genom att utveckla undervisning och forskning. 

Vi förebygger risker kopplade till kemikalier genom att minimera användningen, välja mindre 

skadliga kemikalier och genom säker hantering. 

Vi följer lagar och andra bindande krav på miljöområdet och arbetar för att bidra till Sveriges 

miljökvalitetsmål1 och FN:s globala mål för hållbar utveckling2. 

För att uppfylla vår miljöpolicy arbetar Kungl. Konsthögskolan aktivt med att årligen sätta 

mål för miljöarbetet, genomför kompetensutveckling och för en kontinuerlig dialog kring 

miljöfrågor mellan personal, studenter och olika aktörer i samhället.   

 

 
1 De nationella miljökvalitetsmålen är antagna av riksdagen och preciserar det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska leda till. 

Målen omfattar t.ex. begränsad klimatpåverkan, giftfri miljö och levande sjöar och vattendrag. För mer information, se 

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/. 

2 Miljökvalitetsmålen bidrar i sin tur till att vi uppnår FN:s globala mål för hållbar utveckling. Alla medlemsländer i FN har åtagit sig att 
hjälpas åt för att uppnå de 17 globala hållbarhetsmålen till år 2030. För mer information, se https://www.globalamalen.se/om-globala-len/. 

http://sverigesmiljomal.se/miljomalen/
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