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Allmänna anvisningar 

Riktlinjernas syfte 
Uppsala universitets rutiner för avfallshantering är en sammanställning över vilka typer av avfall 
som uppkommer vid universitetet samt en dokumentation av de generella sorteringsrutiner som råder 
inom universitetets verksamhet. Rutinerna är skrivna utifrån nuvarande lagstiftning och kan komma 
att ändras vid förändring i lagstiftningen. Syftet med rutinerna är att styra och ge handledning om 
hur universitetets avfall ska hanteras.  

Rutinerna är i första hand skrivna för personal som i det dagliga arbetet kommer i kontakt med avfall 
som ska slängas. Ett fåtal avsnitt berör främst drift-, vaktmästeri- och transportpersonal som sköter 
borttransporten av avfallet. 

Dessa rutiner utgår från lagstiftning inom avfallsområdet. Utöver dessa finns lokala tillämpningar, 
anpassade till verksamheten och lokalerna, utarbetade inom varje institution/motsvarande och/eller 
områdesintendentur. De lokala tillämpningarna ska följas parallellt med dessa rutiner. 

Organisation och ansvar 
Alla som arbetar eller studerar vid Uppsala universitet är ansvariga för att själv sortera sitt avfall 
enligt givna instruktioner och använda de kärl, lådor, boxar och sorteringsbyråer som tillhandahålls. 

Prefekt/motsvarande är enligt prefektdelegationen ytterst ansvarig för att avfall sorteras enligt 
gällande lagstiftning och anvisningar utfärdade av universitetet.  

Områdesintendenturen ansvarar för att samordna avfallshanteringen, vilket bland annat innebär 
insamling, förvaring och borttransport av vissa avfallsslag.  

Enheten för miljö och fysisk arbetsmiljö (EMFA) har i uppdrag att informera om gällande 
lagstiftning inom avfallsområdet, skriva riktlinjer samt ge råd och stöd till berörda personer och 
enheter inom universitetet. 

Varför ska avfallet sorteras? 
Enligt krav i svensk lagstiftning ska avfall sorteras. Genom att avfallet sorteras kan det hanteras på 
det sätt som passar respektive avfallsslag bäst. Farligt avfall omhändertas för att inte orsaka skada på 
människor och miljö. Sorterade ”vanliga” avfallsfraktioner blir råvara vid framställning av nya 
produkter eller producerar energi genom förbränning.  

För att avfall ska kunna återanvändas och återvinnas krävs att det är sorterat i de fraktioner för vilka 
det finns fungerande återvinningssystem. 

Återbruk vid Uppsala universitet 
Att låta någon annan återbruka produkter en själv inte har behov av är ett bra sätt att minska 
universitetets resursförbrukning. För detta ändamål finns en gruppyta på Medarbetarportalen. Sök på 
Uppsala universitetets återbruk, och gå med i gruppen, för att kunna erbjuda och söka produkter för 
återbruk. För återbruk av möbler kontakta Projektenheten på Byggnadsavdelningen.  
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Sortering inom Uppsala Universitet 
Följande avfallsslag ska sorteras vid Uppsala universitet. Sorteringsinstruktioner för respektive 
avfallsslag, och generell information om universitetets avfallshantering, finns på 
Medarbetarportalen, länk: https://mp.uu.se/c/perm/link?p=170728035 eller sökord: ”Avfalls-
hantering vid universitetet”. 

 Antibiotika 
 Batterier  
 Biologiskt material  
 Brännbart  
 Cytostatika 
 Elektronik 
 Elektronisk minnesmedia 
 Förpackningar från laboratorieverksamhet 
 Glas   
 Genetiskt Modifierade Mikroorganismer GMM/O 
 Grovavfall  
 Kemikalier 
 Keramik och porslin  
 Kylskåp och frysar  
 Laboratorieglas 
 Laboratorierelaterat material 
 Ljuskällor  
 Läkemedel 
 Matavfall   
 Metall   
 Pappersförpackningar och wellpapp  
 Plast   
 Radioaktivt avfall  
 Radioaktivt avfall som också är smittförande  
 Returpapper  
 Sekretesspapper 
 Skärande och stickande  
 Smittförande 
 Övrigt avfall från kontor 

 


