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SLU antagit 13 av Klimat-
protokollets utmaningar
SLU är med i Uppsala klimatprotokoll som är ett nätverk av företag, of-
fentliga verksamheter, universitet och föreningar som samverkar för att 
hjälpa till att nå Uppsala kommuns klimatmål. 

Nu har nyligen en ny programperiod 
startat och varje medlem tar på sig ett 
antal utmaningar för att bidra. SLU har 
tagit på sig 13 stycken:
• Alla fossila oljepannor konverte-

ras till bioolja eller avvecklas senast 
2020. 

• Projektsamarbete över energisys-
temgränser.

• Egen solelproduktion, 5 % av elan-
vändningen.

• Installera egen solcellsanläggning. 
• Fossilfritt och förnybart i upphand-

lade transporter med tunga lastbi-
lar.

• Fossilfria och förnybara transporter 
vid upphandling av produkt/tjänst.

• Fossilfritt och förnybart i egna ar-
betsmaskiner.

• Entreprenader upphandlade med 
fossilfritt och förnybart i arbetsma-
skinerna.

• Organisationen ska ha infört kli-
matväxling för utrikes tjänsteresor 

senast 2020. Senast 2023 ska klimat-
påverkan vara halverad, per egen 
vald enhet.

• Minst en åtgärd ska vidtas som un-
derlättar för personalen att resa fos-
silfritt och förnybart till och från 
arbetet senast 2020. Senast 2023 ska 
minst tre åtgärder vidtas.

• Minst en åtgärd ska vidtas som un-
derlättar för besökare och kunder 
att resa fossilfritt och förnybart till 
verksamheten senast 2020. Senast 
2023 ska minst tre åtgärder vidtas.

• Organisationen ska göra en ekosys-
temanalys samt utforma handlings-
plan för genomförande senast 2020. 
Senast 2023 ska någon i ens nätverk 
utmanas.

• Organisationen ska utforma en stra-
tegi senast 2020 för att bli klimat-
positiva senast 2050. Utmaningen 
innebär också att organisationen ska 
starta minst ett samarbete med le-
verantörer och kunder senast 2020.

FOTO: JENNY SVENNÅS-GILLNER, SLU

Certifikatsindelning

Miljöenheten har fått i uppdrag att ut-
reda antalet miljöcertifikat på SLU. 
Det som ska utredas är hur vi effekti-
vast förvaltar och utvecklar SLU:s mil-
jöledningssystem. Det finns olika al-
ternativ som skulle kunna fungera t.ex. 
att behålla som det ser ut idag med elva 
certifikat, dela in certifikaten efter de 
större orterna eller ett gemensamt. 
Som ett första steg ska alla miljösam-
ordnare arbeta med frågan på nästkom-
mande miljösamordnardag, alla led-
ningar kommer också att fä möjlighet 
att tycka till kring de förslag som kom-
mit fram. Under våren 2019 beräknas 
beslutet kunna tas via REB. 

Intern miljörevision

Vårt försök att pröva att utöka skaran 
anställda internrevisorer med studen-
ter, har hittills fallit mycket väl ut. 

Tuva Wrenfelt och Frida Jivemark 
är sedan tidigare i år klara med att ge-
nomfört sin formella utbildning till 
internrevisor och också hunnit vara 
medföljande (Prao) vid genomförda 
internrevisioner. I dagarna genomför 
de sina respektive första internrevi-
sioner som samordningsansvariga vid 
Egendomsavdelningen lantbruksdrift. 
Vi hoppas kunna fortsätta och även nå-
got utöka medverkan av studenter som 
internrevisorer under 2019 och framåt. 

Gruppen utbildade internrevisorer 
miljö vid SLU är dynamisk och om-
sätts då och då av olika skäl så intern-
revisorsgruppen behöver alltid fyllas 
på. Så anmäl ditt intresse att få bli in-
ternrevisor till miljöenheten, så får du 
veta mer.

Länk till rektorsblogg om 
miljöpåverkan

Ni har väl inte missat rektors blog-
ginlägg om SLU:s miljöpåverkan? Det 
finns att läsa här.

https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2018/11/rektor-bloggar-om-klimatarbetet-vid-slu/


Säkerhetsdatablad

Det har framkommit att en del ke-
mikalier som SLU använder och som 
finns registrerat i kemikaliehanterings-
systemet KLARA saknar säkerhets-
datablad (SDS). Säkerhetsdatablad ska 
finnas för alla kemiska produkter och 
ämnen som används eller förvaras hos 
oss och är märkta med faropiktogram 
(eller orange farosymbol). Det är varje 
institutions ansvar att ha uppdaterade 
SDS till sina kemikalier så var vänlig 
och säkerställ att era kemikalieförteck-
ningar är kompletta med säkerhetsdata-
blad. De på institutionen som är kemi-
kalieregistrerare i Klara-systemet har 
kunskap om hur man lägger in SDS.   

Faraosymboler byts ut

Kemikaliebehållare med de gamla 
orange farosymbolerna ska märkas om 
med de nya faropiktogrammen innan 
1 juni 2019. I samband med ommärk-
ningen är det bra att passa på och se om 
det är några av de äldre kemikalierna 
som ni i stället kan slänga. 

Den tidigare faraosymbolen till vänster byts ut 
mot den till höger.

Beslut klimatfonden

Nu har rektor beslutat om vilka projekt 
som blir beviljade medel ur klimatfon-
den 2018. Totalt har 14 projekt blivit 
beviljade:
• Inköp av elbil, Lövsta. 
• Inköp av eldriven kompaktlastare, 

Lövsta. 
• Studieresa för att besöka industrier/

universitet/forskningsinstitut som 
på olika sätt arbetar med biomassa-
system, Ultuna. 

• Undersöka möjligheten att minska 
förbrukningen av engångsmaterial 
eller välja produkter som är bättre 
för klimatet men uppfyller kraven 
på vårdhygien, Ultuna. 

• Installation av två laddningsstatio-
ner för elbil, Aqua.

• Inköp av elcykel med transportlåda, 
Ultuna. 

• Innovativ strategi för ett kostnads-
effektivt och hållbart system för 
året runt-produktion av grönsaker 

som leder till minskade transport-
sträckor och minskade utsläpp från 
transporter, Alnarp. 

• Inköp av en eldriven lastcykel och 
en vanlig elcykel, Umeå.

• Inköp av ellastcykel, Umeå. 
• Arrangera ”cykelfixarvecka” där 

studenter och anställda får enklare 
cykelservice utförd gratis, Ultuna. 

• Inköp och installation av 3 stationer 
där användaren kan cykla för att 
generera el för att ladda exempelvis 
laptop eller telefon, Ultuna. 

• Byte till LED-belysning i växthus, 
Ultuna. 

• Ersätta konventionell toalett med 
en urinseparerande spolbar, Ul-
tuna. 

• Inrätta en permanent cykelverkstad 
på Campus Ultuna, Ultuna. 

För mer information om klimatfonden 
se miljöenhetens hemsida.

Nya övergripande miljömål

Fortlöpande miljöanalys (Foma) har 
under hösten arbetat med att ta fram 
ett nytt övergripande miljömål som 
nu är beslutade av rektor. Det nya må-
let är:

Minst 80 procent av alla verksam-
heter som deltar i SLU:s kvalitetsarbete 
tillhandahåller senast vid utgången av 
2020 öppna data på internet enligt gäl-
lande kvalitetsguide för miljödatahan-
tering.

Hur gick det med subventionerade 
tågresor?

Martin Melkersson, universitetsdirek-
tör berättar: 
– Under våren har vi jobbat fram en 
modell för hur vi skulle kunna för-
enkla för tågresandet med ekonomiska 
medel. Förslaget gick ut på att centrala 
medel (5 miljoner kronor) avsattes för 
att betala alla SLU:s tjänsteresor med 
tåg under ett år eller så länge de avsatta 
medlen räckte.

Förslaget togs upp på styrelsens 
möte den 8 november men gick inte 
igenom. Styrelsen var inte i princip 
inte emot förslaget men bestämde sig i 
diskussionen om anslagsfördelningen 
att de 20 mnkr som genereras av ka-
pitalavgiften ska gå helt och hållet till 
satsningar på grundutbildning. 

Ledningen letar just nu efter andra 
sätt att finansiera hela eller delar av det 
belopp som ursprungligen var tänkt 
att användas som incitament för tågre-
sande.

SharePointsidan för
miljöcertifieringar

Det pågår en liten omstrukturering på 
Sharepointsidan för miljöcertifieringar 
som förhoppningsvis ska göra det lätt-
are och tydligare att hitta. Det här be-
rör främst startsidan så respektive mil-
jöcertifikats egen flik ska inte påverkas. 
Samtliga SLU-anställda som är inlog-
gade med sitt AD-konto ska ha läsbe-
hörighet på sidan. För att utöka behö-
righeter krävs fortfarande att man läg-
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SLU:s personaltidning på webben 

• om och med medarbetare vid SLU 

• läs, dela och kommentera artiklarna

Redaktör: Camilla Källman • 018-67 22 01 • camilla.kallman@slu.se •

Gillar du vad 
du läser?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Mejla oss på infra-miljo@slu.se

Vill du säga 
något?

Vi tar gärna emot tips på nyheter. 

Mejla oss på infra-miljo@slu.se

ger in det separat, antingen av miljö-
samordnarna eller miljöenheten. Se 
gärna över att ni använder länken: htt-
ps://arbetsplats.slu.se/sites/MiljoCert/
SitePages/Startsida.aspx

Utbildning för nyanställda och stu-
denter

En elektronisk introduktionsutbild-
ning om det övergripande miljöarbetet 
på SLU för nyanställda och studenter 
håller på att tas fram av miljöenheten. 
Innehållet har varit ute på remiss hos 
samtliga miljösamordnare på SLU.

Miljösamordnardag 2019

Vårens miljösamordnardag 2019 kom-
mer att vara den 10 april 2019, save the 
date!

KARMA-appen save food

Som en del av SLU:s arbete med den 
upphandlade restaurangen på Ultuna 
har ”Syltan” anslutit sina verksamheter 
på campus till KARMA-appen. Syftet 
med Karma är att på ett enkelt sätt få 
ut information om var man kan köpa 
bra mat som annars skulle ha blivit 
över och slängts. Ladda ner appen om 
du är intresserad.

Gemensamma dokument

Ett arbete pågår med att göra fler do-
kument övergripande för hela SLU. De 
rutiner som just nu finns i planen att 
ses över är:
• Hållbar utveckling i grundutbild-

ningen (UHU)

• Rutin för kommunikation
• Utbildning och kompetensbehov 
• Beskrivning av verksamheten 
• Avfallshantering (campus Ultuna, 

ev. övergripande)
• Kemikaliehantering
• Ärendeanmälan och ärendehante-

ring
• Nödlägesberedskap
• Miljöriskbedömning

En självklar del i arbetet kommer att 
vara dialogen mellan miljöenheten och 
miljösamordnare för att göra övergri-
pande dokument som passar samtli-
ga miljöcertifikat. När vi har gemen-
samma dokument bör de användas av 
samtliga certifikat för att inte missa 
uppdateringar.

Föräldraledighet på miljöenheten

Camilla Källman, miljökoordinator 
på miljöenheten ska vara föräldrale-
dig under ca 1 år. Miljöenheten kom-
mer därför söka en vikarie under pe-
rioden (preliminärt) 1 mars 2019 till 31 
mars 2020. Vi hoppas hitta någon inom 
SLU som vill vara en del av miljöen-
heten under den här perioden och bi-
dra till vårt spännande arbete. Intresse-
rad? Kontakta Johanna Sennmark. Un-
der december månad kommer tjänsten 
ligga ute och vi kommer meddela alla 
miljösamordnare och interna miljöre-
visorer så fort det är klart.

Översättningshjälp? Kontakta 
SLU:s språkkoordinator

SLU är ett parallellspråkigt universitet, 
vi använder både svenska och engelska 
i vårt arbete. Det innebär att mycket av 
den information vi producerar behöver 
översättas, bland annat dokumenten i 
våra miljöhandböcker. Kortare texter 
kan ofta översättas internt. I andra fall 
beställer du översättning från det stat-
liga ramavtalet. Kontakta SLU:s språk-
koordinator för hjälp. Mer information 
finns på medarbetarwebben.

God Jul och Gott Nytt år!

Önskar SLU Miljö
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