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Under sommaren 2020, kommer Na-
turvårdsverket att införa ett nationellt 
rapporteringssystem för farligt avfall, 
enligt nya EU-bestämmelser. Uppgifter 
som ska registreras inför varje transport 
av farligt avfall är datum, typ av avfall, 
mängder samt vilken transportör som 
anlitats. Transportören och den slutliga 

Nytt rapporteringssystem  
för farligt avfall

mottagaren ska också anmäla till re-
gistret. Detta görs för att förbättra kon-
troll och spårbarhet av avfallet. Ragn-
Sells kommer, för en administrativ av-
gift, åta sig att utföra registreringen för 
SLU:s räkning. 

Sök pengar från klimatfonden
30 september är sista ansökningsdag till 
klimatfonden. Läs mer om klimatfon-
den här. 

Digital föreläsning 
Glappet mellan kunskap och handling. 
Se föreläsningen med Klimatpsykolo-
gerna i efterhand.

Status upphandling 
resebyråtjänster
Upphandling av resebyråtjänster på-
går men är något försenat. Miljöenhe-
ten är representerad i upphandlingsar-
betet. Avtalet med Egencia är förlängt 
till 15/12, med möjlighet för oss att 
säga upp det tidigare om det nya avtalet 
kommer på plats dessförinnan.

Miljöledning i staten
Ta del av rapporten Miljöledning i sta-
ten 2019. Som tidigare nämnt blev det 
ingen ranking av myndigheterna i år 
då Naturvårdsverket istället ser över 
förordningen och poängsystemet. I 
rapporten kan man bland annat läsa 
att totalt har myndigheterna minskat 
CO2-utsläppen från tjänsteresor och 
transporter med 10 procent från 2018 
till 2019, vilket är den lägsta nivån se-
dan 2011. 

Utbildning i Agenda 2030
SCB har tagit fram en kort utbildning 
som ger insikt om hur vi kan bidra till 
att nå målen i Agenda 2030. Ta del av 
utbildningen här. 

Och här kan du läsa mer om SLU:s 
arbete med Agenda 2030.

Helt ny rutin om möbler 
och lös inredning
SLU har nyligen fastställt en rutin för 
anskaffning och återvinning av möb-
ler och lös inredning. SLU:s ambition 
är att vara i linje med FN:s globala mål 
nummer 12, ”att främja hållbara kon-
sumtions- och produktionsmönster”, 
och därmed i så hög grad som möjligt 
återanvända möbler och inventarier.

Utbildning för hantering 
av farligt gods i höst
En ny ADR 1.3-utbildning för hante-
ring av farligt gods planeras till hösten. 
Utbildningen ges till de som är delak-
tiga vid transport av farligt gods. Ut-
bildningen ska repeteras vart femte år. 

För anmälan kontakta kemikalie-
samordnare Maria Nauclér.

Kungsängslilja (Fritillaria meleagris) är Upplands landskapsblomma. Här fotograferad i Hågadalen 
i Uppsalas utkanter. Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.
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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

GR AFISK FORM: MÅRTEN GR ANERT-GÄRDFELDT.

Under våren har drift av restaurang 
och catering för SLU i Alnarp upp-
handlats. Cateringtjänster har inte va-
rit upphandlat för Alnarp tidigare. För 
att kvalificera sig behövde anbudsgivar-
na uppfylla krav på bland annat hållbar-
het. Fyra anbudsgivare var kvalificerade 
och utvärderades för mervärde i form 
av presenterat koncept och menyförslag 

Pembert & Gustavsson ny  
restauratör i Alnarp

för lunch och catering samt pris. Mil-
jöenheten har varit med i arbetsgrup-
pen som tagit fram anbudsunderlag och 
utvärderat anbudsgivarna. Pembert & 
Gustavsson rankades högst. Nuvaran-
de krögare är verksam fram till slutet av 
juni och därefter kommer köket att re-
noveras. Pembert & Gustavsson startar 
upp vid terminsstarten i höst.

Mellangård, en del av Alnarps egen-
dom, håller på att ställas om för att bli 
en av SLU Alnarps platser där tillämpad 
forskning omsätts i samverkan med nä-
ringsliv och grön näring. Några verk-
samheter som redan idag är etablera-
de på Mellangård är Växtproteinfabri-
ken, ett Vinnaovaprojekt tillsammans 
med SLU och partner från näringslivet. 
DiaPure AB är ett start-up företag som 

Spännande projekt på Mellangård
också är etablerat på Mellangård. De 
utvecklar filter som fångar upp fosfor i 
brunnar och avlopp. 

Mellangård har solceller på delar av 
taken och ett vertikalt vindkraftsverk 
(gårdsverk) är planerat. Det finns även 
planer på att inom kort etablera ett pro-
jekt för att testa olika former av ut-
släppsfria fordon i lantbruket.

Uppsala Årets 
klimatstad 2020
Som medlemmar i Uppsala klimatpro-
tokoll har SLU bidragit till att Uppsala 
är Årets svenska klimatstad 2020.

FOTO: JOHANNA SENNMARK.

Några miljösamordnare och facility managers 
på studiebesök vid Uppsala vattens biogasan-
läggning i början av mars. Vi lärde oss om hur 
vårt kommunala komposterade avfall förvand-
las till biogas och biogödsel.
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