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Utbildningssektorn
Skolor
I detta dokument finns en genomgång av skolans viktigaste miljöpåverkan och vad som kan
göras för att minimera negativ miljöpåverkan samt relevanta lagkrav för verksamheten. Vid
förslag till förändringar eller uppdateringar av detta dokument ska miljösamordnaren
kontaktas. Vid avvikelser från dessa anvisningar, miljöpolicy, miljömål eller när negativ
miljöpåverkan uppstår som inte kan betraktas som normal påverkan skall alltid
miljösamordnaren kontaktas.
1. Verksamheten
Skolans viktigaste miljöaspekt är hur personal och omgivning bidrar till att utveckla barnen
och deras förståelse för miljöfrågorna. Varje barn växer upp och har under sin livstid enorma
möjligheter att påverka miljön – både negativt och positivt. Huruvida det blir det ena eller
andra beror i stor utsträckning på värderingar. En människas värderingar formas delvis under
barn- och ungdomsåren och där har skolornas verksamhet en viktig roll.
2.a. Inköp och hantering av livsmedel
Ur miljösynpunkt är valet av livsmedel ett sätt för att minimera negativ miljöpåverkan.
Vegetariskt är bäst, sedan kommer fisk och kyckling och i sista hand griskött och nötkött. Ur
näringssynpunkt är det viktigt med varierad kost men ett större inslag av vegetariskt bör
definitivt kunna införas då köttkonsumtionen är relativt hög på Åland precis som i resten av
västvärlden.
Vidare är det viktigt att tänka på vid inköp av livsmedel att välja ekologiskt före konventionellt
producerade livsmedel. På Åland skall ekologiska producenter vara anslutna till Ålands
kontrollregister för ekologisk produktion (ÅKEJ). Producenter och förädlare ansöker på
särskild blankett om att ingå i registret. Landskapsregeringen beslutar om producenten eller
förädlaren kan upptas i registret efter en kontroll på företaget och efter utlåtande av Ålands
kontrollnämnd för ekologisk produktion. Villkoren som ställs på odlaren är de som ställs i
Europeiska unionens lagstiftning om ekologisk produktion. Regelverket innefattar både
växtodling och djurproduktion. I och med att en odlare ansöker om att få ingå i kontrollregistret
underställer sig också producenten landskapets årliga kontroll. En viktig princip som skall
användas är att det totalekonomiskt mest fördelaktiga alternativet skall väljas. Det betyder att
varornas miljöegenskaper och kvalitetskrav inte får kosta för mycket extra pengar. Hur mycket
extra man ska betala för till exempel ett ekologiskt alternativ är en bedömning som måste
göras från fall till fall, med budgetdiciplin och med den enskilda skolans totalekonomi i
beaktande. Till sist är det viktigt att mängden livsmedel som köps in optimeras och motsvarar
den mängd som går åt. För stora inköp innebär att varor blir gamla och måste slängas. Detta
är den största typen av resursslöseri - livsmedel eller andra varor som produceras för att
sedan slängas direkt.
2.b. Övriga inköp
Gällande inköp av förbrukningsvaror som städmaterial, diskmedel, tvättmedel, torkhandukar,
papper, leksaker och så vidare skall de helst vara miljömärkta. Godkända miljömärken är Bra
miljöval, Svanen, ISO14001, EU-blomman eller EU:s ecolabel, Krav och Luomu. Det finns
även andra miljömärken och vid osäkerhet bör miljösamordnaren kontaktas för vägledning.
Offentlig upphandling står för ca 16 % av BNP i Europa och i norden är den siffran ännu
högre. Det betyder att de krav som ställs i offentliga upphandlingar och inköp verkligen kan
påverka hur leverantörerna bedriver sitt miljöarbete. Miljömärkta produkter har oftast bättre

2
miljöprestanda än icke-miljömärkta produkter. Mindre mängder farliga ämnen används,
mindre energi vid framställning, lägre utsläpp av miljö- och hälsoskadliga ämnen till luft och
vatten och så vidare. Därför är det viktigt att Mariehamn också satsar hårt på att vara ett
föredöme och ha med miljökrav i alla upphandlingar och inköp.
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4. Energiförbrukning
En fastighets energiförbrukning är i viss mån beroende av vilka rutiner som finns inom
verksamheten. Lampor bör släckas när de inte används, lågenergilampor bör installeras i alla
armaturer, tvätt- och diskmaskiner bör endast köras när de är fulla och vattenkranar och
duschar skall användas restriktivt och inte stå och spola. Andra elektriska apparater bör även
slås av när de inte används. Fastigheters uppvärmning och ventilation är givetvis också en
viktig faktor att beakta, detta sköts dock företrädesvis av fastighetsavdelningen.
5. Avfallshantering
För att minimera mängden avfall bör man i första hand minimera mängden avfall som
uppkommer. Det betyder att man ska fundera över om man över huvudtaget behöver köpa in
varan. I andra hand ska man återanvända sådant som redan producerats, alltså använda
gamla saker eller varor på nytt. I tredje hand ska avfallet sorteras och återvinnas. En typ av
återvinning är avfallsförbränning och energiåtervinningen som då uppnås. I sista hand ska
avfallet deponeras.
För de fall när återvinning och sortering skall ske inom verksamheten skall fraktioner finnas
för, biologiskt avfall, brännbart restavfall, glas, metall, tetror, plastförpackningar, well/kartong
och papper. På www.renhallningen.ax finns detaljerad information om vad som skall slängas i
de olika kärlen. Farligt avfall som oljor, batterier, elektriska apparater, etc skall tas om hand
enskilt.
Det är viktigt att inget hamnar i fel fraktion då det försvårar i återvinningsprocessen. Väl
sorterat avfall bidrar det till att mindre jungfruligt material behöver tas i anspråk, att mindre
energi krävs i produktionsprocesser och att det som ska energiåtervinnas kan ge så mycket
energi som möjligt (fuktigt avfall ger t ex. mindre energi än torrt).
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6. Transporter
De transporter som sker inom skolans verksamhetsområde bör i första hand ske till fots eller
med cykel. I andra hand med buss eller genom samåkning.
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