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Bakgrund och syfte
Consensus verksamhet bör bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle. Detta uppnås genom att
organisationen genomsyras av en kretsloppsmedvetenhet och ett ansvarstagande för
naturpåverkande aktiviteter. Consensus verksamhet kräver ofta resor av olika slag. I dagens samhälle
finns många olika möjligheter att resa som ger olika konsekvenser för miljö, ekonomi och tidsåtgång.
Denna policy syftar till att tydliggöra det ansvar och åtagande som Consensus organisation har i sin
verksamhet för att främja en hållbar utveckling ur miljösynpunkt.

Policy
Consensus ska verka för att den egna verksamheten ska vara resurssnål samt bygga på medvetande
om miljöpåverkan.
Consensus ska uppmuntra till och stödja miljöarbete inom LiU, sektioner och andra parter som
Consensus interagerar med.

Inköp
Consensus organisation ska vid inköp ta miljösynpunkten i beaktande. Detta kan till exempel vara att
välja ekologiska, närproducerade eller miljömärkta varor när så är möjligt. Organisationen ska
eftersträva att effektivt utnyttja ändliga resurser. Miljöaspekten bör dock alltid vägas mot kostnadsoch tidseffektivitet.

Avfall
Consensus ska verka för att minska mängden avfall i det dagliga arbetet samt återvinna det avfall
som uppkommer på ett miljöriktigt sätt. Verksamheten kan minska avfallet till exempel genom att
undvika användning av engångsartiklar och använda elektroniska källor istället för papperskopior.

Resor
Resor inom Consensus ska planeras med hänsyn till miljö, ekonomi och tid.
Vid kortare resor ska transporten i första hand ske via gång eller cykel och i andra hand
kollektivtrafiken om det inte är avsevärt opraktiskt.
Vid längre resor bör tåg användas i första hand. Vid undantagsfall när transporten försvåras eller då
en markant ekonomisk skillnad finns är det möjligt att resa med andra färdmedel. Resor med bil bör
när möjligt ske med miljöbil och planeras så att samåkning kan utnyttjas i största möjliga mån.
Vid resor inom Linköping samt mellan Linköping och Norrköping ska Campusbussen användas i
största möjliga mån. Planering av möten och liknande bör planeras med hänsyn till Campusbussen
avgångs- och ankomsttider.
Transportvalet bör vara så ekonomiskt som möjligt, dock fortfarande erbjuda en skälig resestandard.
Det kan betyda att till exempel boka en biljett med platsreservation, men att inte boka i första klass.

