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Miljöenheten utökar
En ny funktion som exportkontroll-
koordinator är under etablering och 
har placerats på miljöenheten. Arbe-

tet med exportkontroll 
går lite förenklat ut på 
att ha koll på vilka ”pro-
dukter med dubbla an-
vändningsområden” som 
SLU för ut ur landet. 
Det kan handla om ke-

mikalier eller annat som kan användas i 
krig eller för framställning av massför-
störelsevapen. Kristin Thored har an-
ställts för att jobba med detta och påbör-
jar arbetet under året.

EMAS är EU:s frivilliga miljö-
lednings- och miljörevisionsför-
ordning. Den är mer ambitiös än 
ISO 14001. För att bli registre-
rad ska man, förutom att uppfyl-
la kraven i ISO 14001, också göra 
en årlig tredjepartgranskad miljö-
redovisning. 

Miljöenhetens hållbarhetsre-

SLU är nu EMAS-registrerat
dovisningar ersätts framöver med 
denna miljöredovisning. Miljö-
redovisningen för 2018 har bli-
vit godkänd av RISE och Natur-
vårdsverket. Läs miljöredovis-
ningen här. 

EMAS står för “Eco-Manage-
ment and Audit Scheme”.

Kristin Thored
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Hågadalen, Uppsala, söndagen den 3 februari 2019, vid pass 13.45. På måndagsmorgonen var tem-
peraturen nära - 20 grader. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Tejpa polerna på 
litiumbatterierna 
Om du plockar ur litiumbatterier ur en 
elektrisk apparat bör polerna på batte-
rierna tejpas, annars finns risk för kort-
slutning och brand. Tejpa runt me-
tallen/metalltråden som sticker fram 
(direkt från batteriet eller ur en sladd) så 
att metallen täcks helt. Vilken tejp som 
helst går bra, meningen är att tejpen ska 
skydda så att inga poler riskerar att ham-
na mot varandra. 

Detta är i dagsläget inget lagkrav, 
men en tydlig rekommendation från 
Ragn-Sells. Notera att ett litiumbatteri 
som är gjort för att kunna sättas i och tas 
ur, som exempelvis ur en skruvdragare 
eller laptop, inte behöver tejpas.

Allt du undrat om 
litiumjonbatterier
Vill du veta mer om litiumjonbatterier? 
Den 13 februari har du chansen. Då 
kommer brandmannen Tommy Carne-
bo till SLU och sprider sin expertkun-
skap om dessa allt vanligare batterier. 
Självklart kan du också delta på distans. 
Läs mer här.

Facility managers och 
miljöarbetet
Intendenturerna är sedan länge djupt in-
volverade i miljöledningsarbetet. Nu 
under våren utökar vi samarbetet med 
våra Facility managers inom serviceom-
rådena: Alnarp, Skara, Ull, Umeå och 
VHC, då de också är viktiga i miljöar-
betet. Till att börja med är de inbjudna 
till nästa miljösamordnardag, den 6 maj.

Resvane-
undersökningen 
Resultaten från resvaneundersökning-
en är nu sammanställda. Här kan du läsa 
mer.

Planer för året
2020 för med sig många spännande ut-
maningar för SLU och vårt miljöarbete. 
Här kommer några:
• klimatkompensation, är det något vi 

kan göra och i så fall hur? En utred-
ning ska göras,

• nya resemål, reseriktlinjer och hand-
lingsplan för att nå målen,

• ta fram riktlinjer för inköp av livs-
medel,

• ta fram nya mål inom utbildning,
• ta fram nya mål inom energi.

https://www.naturvardsverket.se/emas
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/miljo/miljoredovisning2018.pdf
https://internt.slu.se/globalassets/mw/stod-serv/miljo/miljoredovisning2018.pdf
https://internt.slu.se/kalender-originalen/2020/2/lithiumbatteriforelasning/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2020/1/rvu-2019/
https://internt.slu.se/nyheter-originalen/2020/1/rvu-2019/
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Gillar du vad 
du läser?

Prenumerera på vårt nyhetsbrev. 

Mejla oss på miljo@slu.se

SLU:s personaltidning på webben 

• om och med medarbetare vid SLU 

• läs, dela och kommentera artiklarna

Vill du säga 
något?

Vi tar gärna emot tips på nyheter. 

Mejla oss på miljo@slu.se

UI GreenMetric
Under förra året rapporterade SLU in 
sina data till ett, för oss, nytt ranking-
system: ”UI GreenMetric”. 780 univer-
sitet över hela världen deltog och SLU 
hamnade på en 212:e plats. Rankingen 
har initierats som ett sätt att identifie-
ra universitet som leder vägen mot en 
hållbar framtid och minskar sitt koldi-
oxidavtryck och samordnas av ett uni-
versitet i Indonesien. Analyser om var-
för vår placering inte blev bättre än 212 

På Ultuna finns sedan i höstas en cykel-
verkstad. Där finns verktyg och reserv-
delar att använda – helt gratis. Under 
öppettiderna finns volontärer på plats 

pågår. Läs mer om rankingen och vår 
placering.

Status: ett certifikat
Elva ska bli ett och arbetet pågår för 
fullt. Första externa revisionen i den 
nya certifikatsformen blir under vecka 
6 och 7 2021 för hela SLU samtidigt. 
De externa revisionerna under senhös-
ten i år kommer att ersättas med do-
kumentrevisioner. Alla dokument som 

berörs ska vara RISE tillhanda den 20 
oktober. 

Vårens externa revisioner och alla in-
terna revisioner under 2020 genomförs 
däremot enligt plan. Många miljödo-
kument är redan gemensamma för hela 
SLU. Nästa dokument som ska tas fram 
är en gemensam miljöaspektlista. För-
slag på hur ledningens genomgång ska 
genomföras när vi har ett certifikat hål-
ler på att tas fram.

Ultunas do-it-yourself 
cykelverkstad

och kan hjälpa dig. Du hittar verksta-
den i samma hus som Repro. Läs mer 
om cyklar på campus Ultuna här.

Kristin och Daniel i verkstaden. Foto: Johanna Sennmark.
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https://internt.slu.se/stod-service/lokaler-campus/ulls-hus/service-i-huset/for-anstallda-i-ulls-hus/miljo/cyklar-pa-campus-Ultuna/
https://internt.slu.se/stod-service/lokaler-campus/ulls-hus/service-i-huset/for-anstallda-i-ulls-hus/miljo/cyklar-pa-campus-Ultuna/

