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MILJÖPLAN VÄSTGÖTA NATION 2018 
 
Bakgrund  
Västgöta nations miljöplan har utformats av nationens miljöombud i samarbete med kuratelet för 
höstterminen 2017 och vårterminen 2018. Miljöplanen skall hjälpa kuratorer, miljöombudet och 
övriga ämbetsverkare som ansvarar för verksamheten att arbeta mer miljösmart, d.v.s. minimera 
miljöpåverkan och samtidigt minska kostnader. Miljöplanen beskriver det pågående miljöarbetet 
samt uppmärksammar verksamhetens största miljöutmaningar i nuläget. Dessutom föreslås 
konkreta åtgärder på hur nationen, på kort och lång sikt, bör ta sig an dessa utmaningarna.  
 

Nulägesanalys  
Nulägesanalysen beskriver kortfattat det pågående miljöarbetet och vilka miljöinitiativ som 
nationen vidtagit det senaste året.  
 

➢ Minskad köttkonsumtion  
Västgöta nation har under de senaste terminerna utökat sitt sortiment av vegetariska och 
veganska maträtter. Brunch- och lunchmenyerna är numera helt vegetariska med flera veganska 
alternativ. Dessutom infördes en nästintill vegetarisk pubmeny under sommaren 2017, där 
köttalternativen kostar extra.  
 

➢ Förbättrad källsortering 
Plast- och kompostsortering återinfördes under höstterminen 2017. Enligt 3Q fungerar 
platssorteringen bra men att det finns vissa svårigheter med att upprätthålla en varaktig 
kompostsortering. I nuläget sorteras plast, kompost, pappersförpackningar, wellpapp, metall, 
deponi och glas.  
 

➢ Fler miljövänliga produkter 
Västgöta nations utsedda miljöombud har tillsammans med 3Q granskat inköpen av kemikalier, 
pappersprodukter och engångsartiklar för att utreda möjligheten att byta till mer miljövänliga 
alternativ. Nationen strävar efter att i så stor utsträckning som möjligt använda sig av 
miljövänligare produkter.   
  

➢ Nystartat miljösamarbete  
Västgöta nations utsedda miljöombud har under året varit drivande i ett nationsöverskridande 
miljöinitiativ tillsammans med Kuratorskonventet och övriga studentnationer. Syftet har varit att 
skapa ett miljösamarbete över nationsgränserna som stöttar och hjälper den enskilda nationens 
miljöarbete. Samarbetet kommer fortsätta under kommande terminer.  
  

 
Problemidentifiering  
Miljöombudet och kuratelet har tillsammans identifierat fyra problemområden som är centrala i 
förhållande till nationens miljöarbete. Dessa problemområden är i nuläget nationens främsta 
miljöutmaningarna och nedan ges en kortfattad problemformulering över samtliga områden.  
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➢ Matsvinn  
Matsvinn har varit ett återkommande problem i samtliga restaurangverksamheter på nationen. 
Bristande förvaring- och kylutrymme ses som en del av problemet samt att det är svårt att 
beräkna hur mycket mat som kommer att gå åt under verksamheterna.  
 

➢ Bristande kompostsortering  
Nationens källsortering har till vis del fungerat bra men svårigheten ligger i att etablera en 
varaktig kompostsortering. Bristande rutiner i de dagliga verksamheterna i kombination med 
osmidiga sopkärl har gjort att kompostsorteringen inte har fungerat under en längre period. 
 

➢ Isolering och uppvärmning  
Ett flertal utrymmen på nationen har dålig isolering och läcker värme, vilket kräver mer 
uppvärmning än vad som borde vara nödvändigt. Det främsta värmeläckagen som 
uppmärksammats kommer dåligt isolerade fönster, öppna dörrar och slitage på golvlister och hål 
i väggar.  
 
 

Åtgärder  
Med utgångspunkt i den sammanställda problemformuleringen ämnar Västgöta nation att aktivt 
arbeta för att förbättra nationens miljöarbete på följande sätt:  
 
 

➢ Minskat matsvinn  
Matsvinn skall registreras och minskas i största möjliga mån. Det främsta ansvaret ligger hos 3Q 
men det bör finnas ett fungerande samarbete och kontinuerlig kommunikation med de dagliga 
verksamheterna. Nedan presenteras konkreta förslag på åtgärder som bör vidtas.  
 

1. Svinnlista  
För att kunna minska nationens matsvinn behövs övergripande kunskap om vad som slängs och 
hur mycket som slängs. Därför har nationen upprättat en svinnlista som 3Q ansvarar för att sätta 
upp och informera om. Svinnlistan fungerar på följande sätt: När något typ av livsmedel slängs 
skrivs detta upp på den svinnlistan. Personen som slänger redogör på svinnlistan för vad som 
slängs och hur mycket som slängs.  
 
 

2. Överlappande menyer  
På grund av bristande förvaringsutrymmen och för att minska risken för onödigt matsvinn bör de 
olika restaurangverksamheterna i största möjliga mån använda sig av liknande ingredienser.  
 
 

➢  Varaktig kompostering 
I restaurangverksamheterna skall alla förbrukningsmateriel och matvaror i största möjliga mån 
källsorteras (plast, pappersförpackningar, wellpapp, papper, metall, glas och kompost). Sopkärlen 
skall vara tydligt uppmärkta. Nedan presenteras förslag på åtgärd som kan vidtas för att 
upprätthålla en varaktig kompostsortering.  
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1. Stålhinkar  
Utifrån Västgöta nations köksförutsättningar skulle en möjlig lösning på kompostproblematiken 
vara att använda mindre stålhinkar som kompostkärl. Dessa hinkar kan lätt flyttas runt och 
användas i såväl disken som i köket för att samla upp matavfall. Hinkarna töms sedan i en och 
samma sopsäck och tas ut till soprummet.  
 
 

➢ Besiktning av nationshuset  
För att kunna minska nationens energianvändning bör eventuella värmeläckage uppdagas. 
Förslagsvis bör skattmästare fastighet se över nationshuset och undersöka vilka åtgärder som är 
rimliga att vidta för att minska nationens energianvändning.  
 
 

➢ Miljösamarbete mellan de olika verksamheterna 
För att skapa ett miljöarbete som genomsyrar hela nationsverksamheten behövs rutiner som är 
enkla och välförankrade i de olika verksamheterna. För att åstadkomma detta föreslås ett 
miljösamarbete mellan de olika verksamheterna, där en representant från respektive 
restaurangverksamhet träffas tillsammans med miljöombudet och 3Q för att samtala om de 
dagliga rutinerna och hur dessa kan bli mer miljösmarta.   
 
 

Långsiktiga målsättningar 
På lång sikt strävar Västgöta nation mot att minska sin miljöpåverkan och värna om en utveckling 
som är hållbar på lång sikt. Miljöarbetet skall tas i beaktande i de beslut som rör nationen och 
dess verksamheter. Nedan beskrivs de långsiktiga miljömålsättningarna som nationen strävar 
efter. 
 

➢ Gröna försäkringar och elavtal  
 

➢ Kontinuerlig avstämning av det pågående miljöarbetet  
 

 


