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Utredning om
parkeringsavgifter
Miljöenheten har under årens lopp
vid ett flertal tillfällen fått in förbättringsförslag om att införa parkeringsavgift på samtliga campus
med argumentet att det inte stärker SLU:s miljöprofil att det är gratis att parkera.
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Interna miljörevisioner på SLU
Tidpunkten för respektive certifikats interna miljörevision har i en del fall
justerats inom och mellan terminerna.
Det viktigaste skälet till justeringen
är målsättningen att förlägga dem 4–6
månader före/efter externrevisionerna
för att ge certifikaten chans att hinna
vidta åtgärder kring avvikelser och förbättringsförslag. Tidigare låg ett flertal
internrevisioner mycket nära tidpunkten för externrevisionen så att det därmed kunde uppstå onödigt tidspressade
lägen för att hinna se över och åtgärda
eventuella avvikelser och utveckla eller
ta i bruk kloka förbättringsförslag.
Dessutom har gruppen internrevisorer börjat rotera mellan certifikaten i
avsikt att bredda sin revisorskompetens
och erfarenhet och samtidigt dessutom
hålla kvaliteten uppe. Grundplanen utgår ifrån att man internreviderar sam-

ma certifikat 2–3 gånger, därefter byter
man certifikat.
Sedan senaste nyhetsbrev har tre internrevisorer tillkommit. Det är AnnaKari Trondman vid SLU Alnarp och
för första gången prövar vi även att utöka skaran anställda med två studenter, Tuva Wrenfelt och Frida Jivemark.
Välkomna alla tre nya internrevisorer!
Några internrevisorer har också tvingats konstatera att deras tid inte ”räcker till för allt” vilket gjort att de avstått medverkan som internrevisor, förhoppningsvis endast temporärt.
Miljöledningssystemet behöver fyllas på med ytterligare internrevisorer.
Välkommen att kontakta Torbjörn Alwehammar internrevisorssamordnare.

Under våren har Filip Jankulovski
gjort en masteruppsats för att utreda hur SLU bör agera. Tills sin hjälp
hade han bland annat tre fokusgrupper
och en enkätutredning som gick ut till
samtliga berörda. Gensvaret på enkätutrednigen var stort!
Filip redovisade resultatet för Infrastrukturgruppen. Baserat på den redovisningen tog ISG följande beslut:
ISG anser att Filip Jankulovski har utfört sitt uppdrag mycket väl och konstaterar att frågan skapar stort intresse
och engagemang. Det är också värdefullt att få siffror som bekräftar den allmänna meningen i frågan vilket i dagsläget är starkt negativt inför en ev. avgift. I Campus-utvecklingsarbetet händer det dock mycket som kan ge förnyade möjligheter. Intill dess uppdrar
ISG till Miljöenheten att titta på positiva stimulansåtgärder för att öka användandet av cykel, buss och tåg. I princip
ingår detta redan i det pågående miljöarbetet, t.ex. cykelaktiviteter och cykeltak, prova på (gratis UL i Uppsala).

Beräkningsmodell kWh till
CO2 -ekvivalenter
SLU-457 Beräkningsmodell kWh till
CO2 är uppdaterat med 2017 års siffror så långt miljöenheten fått in svar. I dokumentet ser ni vilket år som de senaste
siffrorna kommer från. För de som vi inte
fått in svar från fortsätter vi att jobba vidare med.
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SLU:s miljöledningsarbete
rankas högt av Naturvårdsverket
SLU rapporterar årligen in sitt miljöledningsarbete till Naturvårdsverket, enligt
Förordning (2009:907) om miljöledning
i statliga myndigheter. Naturvårdsverket
sammanställer därefter en rapport och
rankar samtliga myndigheter. Rankningen
är nu klar och SLU hamnar, precis som
förra året, på en delad andraplats med
sex andra, bl.a. Stockholms universitet
och Högskolan i Borås. Rapporten finns
att läsa på Naturvårdsverkets hemsida.

IT har tagit ett principbeslut
om att förlänga livslängden
för standard datorer
Alla nya datorer fr.o.m. maj 2018 har fyraårs service och garanti i stället för treårs
service och garanti. Denna ändring gjordes främst av miljöskäl för att uppmuntra
SLU anställda att bruka sina datorer under längre tid.

Laddstolpar för elbilar på
plats i Alnarp
Två stycken laddstolpar för elbilar är nu i
drift på campus Alnarp. Detta är en miljösatsning av SLU i samarbete med Akademiska hus och Eon för att kunna erbjuda medarbetare, studenter och besökare
att ladda sin elbilar med förnybar el.
På Ultuna har Akademiska hus också
gjort en satsning på parkeringsplatser
med laddstolpar. Läs mer här.
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Farligt avfall
En ny upphandling gällande hantering av
farligt avfall pågår. SLU har därför förlängt nuvarande avtal med RagnSells till
dess ett nytt avtal är klart.

Utbildning inom plast
Som vi tidigare skrivit om är SLU med i
projektet Klimateffektiv plastupphandling som drivs av Uppsala kommun och
som är en del att hitta nya sätt att minska
mängden fossil plast som används i Uppsala. Projektledaren för projektet, Anna
Hilding, erbjuder sig att hålla en föreläsning inom området för intresserade. Tanken är att föreläsningen kommer att ske
i början på nästa termin på Ultuna och
streamas till övriga orter. Vi återkommer
med datum och plats.

Miljöpunkt vid
medarbetarsamtal
Det har vid flera tillfällen efterfrågats en
stående miljöpunkt i mallen för medarbetarsamtal. Miljöenheten har drivit frågan,
men dessvärre inte fått igenom förslaget.
Det går naturligtvis alldeles utmärkt att
lägga till en miljöpunkt i mallen för medarbetarsamtal inom respektive verksamhet.

Certifieringsmärkningar
Kommunikationsavdelningen har uppdaterat information om att använda certifieringsmärkningar som är bra att veta. Mer
information finns på deras hemsida. Sidan kommer inom kort att översättas till
engelska.

En riktigt skön sommar önskar SLU Miljö!
Vill du säga
något?
Vi tar gärna emot tips på nyheter.
Mejla oss på infra-miljo@slu.se
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Gillar du vad
du läser?
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 •

Prenumerera på vårt nyhetsbrev.
Mejla oss på infra-miljo@slu.se

