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Miljövänlig utrangering av datorer
vid SLU
I samband med att en ny IT-upphandling blev klar i våras kan SLU:s IT-leverantör Atea nu tillhandahålla en återtagningstjänst som är både säker
och miljövänlig.
Ateas återtagningstjänst innebär att
SLU får levererat ett låst skåp som sedan fylls med den IT-utrustning som
ska återtas. Atea tar emot utrustningen och ser till att den i första hand återanvänds. För de produkter där återanvändning inte är lämpligt går dessa istället till miljökorrekt återvinning. All
hantering görs utifrån höga miljökrav,
hög säkerhetsnivå och med ISO 9001och ISO 14001-certifierade metoder.
När du vill bli av med en uttjänt dator så räknas det som utrangering av
IT-utrustning. Datorn behöver både
avyttras, avföras från SLU:s inventarier
och från IT-avdelningens register. Du
som anställd hittar anvisningar i Ekonomihandboken.
Rent praktiskt har Närservice på
våra olika huvudorter tagit hand om
kasserade datorer genom att fysiskt slå
sönder dem och därefter transporterat
elektronikavfallet till kommunal återvinningscentral. Det är en metod som
är mindre bra både ur resurs- och miljömässigt hänseende.
Ateas återtagningstjänst ska nu provas i Uppsala. Agneta Nissi, arbetsledare för Närservice Uppsala, har beställt
hem det första Atea-skåpet som nu ska
fyllas med utrangerade bärbara och stationära datorer, mobiltelefoner och
Ipads. Efter tio arbetsdagar utvärderar Atea vilka enheter som går att återanvända. För dessa får SLU betalt. Det
övriga går till materialåtervinning och

Reseriktlinjer och nya mål
Remisstiden gick ut precis innan semesterperioden kom igång på allvar. Vi
har fått in många bra synpunkter och
kommentarer som vi sammanställt och
arbetar nu med att få till ett nytt förslag
baserat på synpunkterna och avvägningar. Enligt plan ska ett beslut tas av
rektor under hösten.

Klimatramverket
SLU är ett av flera svenska universitet
som skrivit under klimatramverket som
är ett sätt för universiteten att tala om
att man tar klimatarbetet på allvar och
tänker ställa om sin verksamhet enligt
Parisavtalet. Här finns en film om detta arbete.
Det är i detta skåp som IT-utrustningen ska
samlas innan Atea avgör om det är skrot eller
ska återvinnas. Foto: Johanna Sennmark.

annan miljökorrekt hantering utan extra kostnad.
Faller försöket väl ut kommer SLU
att fortsätta med den här hanteringen
för övriga huvudorter. Även prissättningen kommer att ses över.
Kontaktperson är Agneta Nissi,
agneta.nissi@slu.se

Webbutbildning mat & klimat
Inom ramen för Uppsala klimatprotokolls projekt ”Klimatprofilering av restauranger” har en webbutbildning om
matens klimatpåverkan tagits fram. Utbildningen fokuserar på hur vi kan göra
mer klimatsmarta val kring maten vi
äter. Den tar ungefär 25 minuter att gå
igenom och är öppen för alla. Klick här
för att gå utbildningen.

Film om Uppsala klimatprotokoll
Det har tagits fram en film om Uppsala
Klimatprotokoll som verkligen är värd
att titta på! Se filmen här.

Klimatfonden
I år har klimatfonden mycket mindre
pengar än vanligt, cirka 200 000 kronor, jämfört med ett normalt år, cirka
2 miljoner kronor. Det beror på att vi
har rest betydligt mycket mindre under
2020 (pandemin!), men också problem
med resebyrån som haft svårigheter att
ta ut rätt avgift. Arbetsinsatsen, både
för de sökande och för styrgruppen blir
alldeles för stor i förhållande till utdelningsbart belopp.
Nästa tillfälle att söka medel blir
hösten 2021.
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Uppdaterad avfallsrutin
Rutinen för Avfallshantering vid SLU,
SLU-125 har uppdaterats med bland
annat det nya avfallsavtalet med RagnSells. Lagt till om Umeås avtal med
Umeå universitet om att lämna kemisk
avfall hos dem, Mer om GMO och
GMM, Läkemedelsavfall, Nya kontaktpersoner, miljökemister och säkerhetsrådgivare, Beställning via Proceedo,
Litiumbatterier – tejpa polerna, Frakt
med flyg.

Miljösamordnardag
5 november
Nästa miljösamordnardag blir den 5
november klockan 9-15. Även denna gång kommer mötet ske via Zoom,
men vi hoppas på att vi alla kan ses ”på
riktigt” när det är dags för vårens miljösamordnadag.

Status upphandling
resebyråtjänster
Arbetet med upphandling av resebyråtjänster har kommit ungefär halvvägs.

På grund av Corona samt övriga projekt har arbetet tvingats försenas under
augusti månad men under september
kommer det igång igen, med ambitionen att kunna gå ut med annonsering
innan månadens slut”.

rier och bör enligt Upphandlingsmyndigheten vara förstahandsvalet vid upphandling. Läs om miljöbilsdefinitionen
på Upphandlingsmyndighetens webb.

Statistik resor

Nu finns nanoutbildningen och andra
miljöutbildningar även på studentwebben. Inloggade studenter hittar utbildningen under Stöd & service – SLU:s
miljöarbete. Precis som nyanställda får
även nya studenter utbildningen skickad till sig per mejl.

Nu finns statistik för flygresor från
årets första halvår att hämta på SharePoint. På grund av reserestriktionerna
i och med coronapandemin gjordes ytterst få resor överhuvudtaget under andra kvartalet, så det är kraftiga utsläppsminskningar.

Regeringen definierar
miljöbil
I den nya statliga miljöbilsdefinitionen
klassas de fordon som släpper ut mindre
än 70 gram koldioxid per körkilometer
som miljöbilar, det betyder att elbilar,
laddhybrider och biogasbilar är miljöbilar. Miljöbilar i regeringens förordning
motsvarar det avancerade kravet i Upphandlingsmyndighetens fordonskrite-

Vill du säga
något?
Vi tar gärna emot tips på nyheter.
Mejla oss på miljo@slu.se

Nanoutbildningen

Nya restaurangen i
Alnarp har öppnat
I början av september öppnade restaurang Alnarp 9 i Alnarp. Grönt och närproducerat står i fokus. Menyn kommer vara säsongsanpassad. Förhoppning
är att ha 30 till 40 procent egenodlade
grönsaker första säsongen men målet är
att komma upp till 100 procent på sikt.
Läs mer om restaurangens ambitiösa
matfilosofi här.

Gillar du vad
du läser?
SLU:s personaltidning på webben
• om och med medarbetare vid SLU
• läs, dela och kommentera artiklarna

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