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Inköpsrutin Kemiteknologsektionen   
 
Syftet med inköpsrutinen är att verka som ett stöd för Kemiteknologsektionens 
medlemmar att göra miljömedvetna val vid inköp för att bidra till att minska 
Kemiteknologsektionens miljöpåverkan.  
 

 Varje inköp skall övervägas: Är inköpet verkligen nödvändigt? 
 Vid varje inköp ska frågan ställas: Finns ett miljömärkt/rättvisemärkt alternativ?  

Om svaret är ja ska det miljömärkta/rättvisemärkta alternativet väljas om 
kostnaden är densamma och bör alltid väljas i den mån det är ekonomiskt och 
praktiskt möjligt. 

 
Hänsyn ska tas till: 

 Var varan är producerad. Närproducerade produkter ska väljas framför andra 
alternativ. 

 Onödigt emballage. 
 Vad som blir kvar när varan är förbrukad. Är varan återanvändbar eller 

återvinningsbar? 
 För livsmedel ska säsongsenliga råvaror väljas i den mån det är möjligt. 
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Miljömärkningar 

 
 KRAV   

 
KRAV-märket visar att en vara är producerad på ekologisk grund med extra höga 
krav på djuromsorg, hälsa, socialt ansvar och klimatpåverkan. 

 
 

 EU Ekologiskt 
 
EU Ekologiskt innebär att varan är ekologiskt producerad enligt EU-standard. 

 
 
 

 Svanen 
 
Nordens officiella miljömärkning där miljöbelastningen undersöks genom 
livscykelanalys. Finns på varor och tjänster, t.ex. papper och batterier. 

 
 
 

 Bra miljöval  
 

 
Naturskyddsföreningens miljömärkning visar bland annat att produkten inte 
innehåller skadliga kemikalier och att den totala energianvändningen minimeras. 

 
 
 

 MSC  
  
Genom att välja MSC-märkt uppmuntrar du yrkesfisken som använder sig av 
hållbara fiskemetoder och som fiskar på livskraftiga bestånd. 

 
 
Rättvisemärkningar 
 

 Fairtrade  
 
 

Fairtrade-märkta produkter bidrar till att odlare och anställda får förbättrade 
ekonomiska villkor samt till att främja demokratin och miljöhänsyn i produktionen. 
Barnarbete och diskriminering motverkas. 

 
Vilka produkter är i säsong? 
 
En bra lista över när olika livsmedelsprodukter är i säsong finns på följande hemsida: 
http://xn--ssongsmat-v2a.nu/ssm/Kategori:R%C3%A5varor 

http://säsongsmat.nu/ssm/Kategori:R%C3%A5varor
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Att välja livsmedel miljövänligt 
 
Nedan visas en tabell över utvalda livsmedelsråvaror ordnade efter koldioxidutsläpp per 
100g producerad vara. Som en jämförelse släpper produktion av 100g nötkött ut ca 2,4 
kg koldioxid medan samma mängd morötter endast släpper ut 0,05 kg. 

 


