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Fraktion Exempelvis Undantag/ej Sorteras var? Ansvar 

tömning 

Brännbart 
hushållsavfall 
exkl. kompost 

Allt avfall som inte 
sorteras i nedanstående 
fraktioner 

 I kärlet märkt 
brännbart mitt 
emot 

sorteringsmöbeln i 
köket 

Lokalvård 

 Komposterbart 

avfall  

 Matrester, bröd, kaffe- 

och tesump, 
hushållspapper  

 Brun påse under 

diskhon  

Lokalvård 

 Icke brännbart 

hushållsavfall  

Porslin, speglar mm  Låda i skåp vid 

postfacken 

Miljö-  

samordnaren 

Papper Kontorspapper, alla 

kuvert, tidningar, 
broschyrer 

Bubbelkuvert Returpapperslåda 

på kontor  
Returpapperslåda 

töms i 
återvinningstunna 
vid kopiatorn. 

Alla  

Lokalvård flyttar 
stora kärlet till 

källaren för 
tömning 

Wellpapp Två papperslager med 
ett vågformat lager 
emellan 

 Wellpapphäck vid 
kopiatorn 

Lokalvård 

Förpackningar 

Papper/kartong-
förpackningar 

Mjölk- och juicepaket, 
livsmedelsförpackningar 

Wellpapp Källsorteringsmöb
el i köket  

Lokalvård 

Plast-
förpackningar 

(mjuka och hårda) 

Saftflaskor, 
yoghurtburkar, 

plastlådor, plastpåsar, 

 Källsorteringsmöb
el i köket 

Lokalvård 

Metall-
förpackningar 

Plåt och konservburkar, 
aluminiumburkar, 
aluminiumfolie, 
kapsyler, metallband, 

värmeljushållare 

 Källsorteringsmöb
el i köket  

Lokalvård 

Glas färgat 
förpackning 

Flaskor och burkar Pantflaskor/burk
ar, Porslin, 

glödlampor, 
lysrör, speglar, 
pyrexglas, 
planglas 

Källsorteringsmöb
el i köket 

Lokalvård 

Glas ofärgat  

förpackning 

Flaskor och burkar Pantflaskor/burk

ar, Porslin, 
glödlampor, 
lysrör, speglar, 
pyrexglas, 
planglas 

Källsorteringsmöb

el i köket 

Lokalvård 

Pantflaskor/burkar Glasflaskor eller  I låda vid käll- Lokalvård 



metallburkar med pant sorteringsmöbel i 
köket 

Farligt avfall 

Datorer och 
tillbehör 

Fungerande datorer 
eller delar som kan 
återanvändas 

Annat 
elektronikavfall 

I Ulfs rum Miljö-  
samordnaren 

Annat 
elektronikavfall 

Utrustning med sladd 
eller batteri som ej kan 
återanvändas 

Fungerande 
datorer eller 
delar som kan 
återanvändas 

Låda i skåp vid 
postfacken 

Miljö-  
samordnaren 

Glöd- o lågenergi-
lampor, lysrör 

  Låda i skåp vid 
postfacken 

Miljö-  
samordnaren 

Batterier   Låda i skåp vid 
postfacken 

Miljö-  
samordnaren 

Annat farligt avfall   Låda i skåp vid 

postfacken 

Miljö-  

samordnaren 

Övrigt avfall 

Toner kassetter Toner och 
restprodukter från 
skrivare, tomma 

 Låda i skåp vid 
postfacken 

Miljö-  
samordnaren 

Grovavfall Kontorsmöbler, 
motsvarande 

 Ställs ner i 
källaren för 
återanvändning 

Alla  

Sekretessavfall Pappersavfall med 
känsligt innehåll från  

Dokumentförstörare vid 
kopiatorn 

 Sorteras som   
brännbart 

hushållsavfall 

Alla, 
Lokalvård 

Plastat papper 
runt kopierings-
pappersbuntar 

  Sorteras som   
brännbart 
hushållsavfall 

Alla, 
Lokalvård 

 

 
Miljösamordnaren lämnar vidare farligt avfall till soprum i källaren och antecknar 

mängd/vikt/antal i särskilt dokument i kopieringsrummet. Dokument på hur mycket 

farligt avfall som lämnats från GMV ska sparas i 5 år enligt avfallsförordningen. 

 

Detta dokument ingår i GMV:s miljöledningssystem vid Chalmers och Göteborgs 

universitet, dokumentnamn avfallssorteringsguide 
 

 


