
Avfallshantering för Organisk kemi 
 

2021-07-30 KR 

       

Det är var och ens eget ansvar att själv gå ner med skräpet och lägga det i 

avsedd container.  

 

Utanför SU-butiken på pl.2 finns i två olika rum möjlighet att slänga 

följande avfall: 
 

Autoklaverat  

Batterier Småbatterier 

 

El-avfall Skrivare, telefoner, skärmar och övrig elektronik. 

Datorer och annan IT utrustning lämnas till Ola 

Andersson. 

El-kablar  

Glödlampor Lågenergilampor 

Lysrör 

 

Du kan få hjälp att byta lysrör av Martin Roxengren.  

Glasförpackningar Färgat, ofärgat och ursköljda, torra 

lösningsmedelsflaskor slängs av labben på plan 2 

utanför SU-butiken. 

 

Hushållsavfall (brännbart) Smutsiga pappers- och plastförpackningar, 

genomfärgat papper, blomkrukor i plast, plastbestick, 

stearinljus, snören etc. 

 

Metall / metallbehållare T.ex. aluminiumfolie, lösningsmedelsbehållare, plåtar 

och övrig metall såsom järnskrot, skruv, spik, 

häftapparater etc.  

Lösningsmedelsbehållarna ska avdunstas innan du 

slänger dem.  

 

Papper  Skrivarpapper, tidskrifter, broschyrer, böcker, kuvert 

läggs i returpapperskartonger som ska finnas på varje 

skrivrum. Töm själv när de är fulla, i stora gröna 

tunnor i var sin ände av korridoren.  

 

EJ: Etiketter (gummerat papper), genomfärgat 

papper, vaxat papper (glansigt) som sorteras som 

sorterat avfall. 

 

Tunnorna töms av distributionsenheten.  

Vid större utrensning av papper finns det tomma 

tunnor att hämta utanför SU-butiken på plan 2. 

 

Plast Hårda och mjuka plastförpackningar, såsom flaskor, 

burkar, lådor, bärpåsar, bubbelplast etc. 

Frigolit och frigolitchips 

OBS! Lösningsmedelsflaskor/dunkar avdunstas 

innan de slängs på avsedd plats.  
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Sorterbart avfall Vaxat papper, pärmar, plastfickor, mappar, pennor, 

disketter, Cd-fodral etc. porslin, keramik, betong, 

kristall, fönsterglas, tyg, gips, sten, bord i trä och 

metall 

 

Tonerkassetter  

Trä  Snickeri, plywood, masonit, lackat och målat trä 

 

Wellpapp  Tillplattade 

 

Wellpapp&Pappersförpackningar Tillplattade wellpapp, pappersförpackningar. OBS! 

nedsmutsade förpackningar slängs i hushållsavfall. 

 

 

Övrigt 
Kylskåp Kontakta Martin Roxengren. Labkylar går som riskavfall. 

 

Möbler 

Maskiner 

Ställs ner på plan 2 i det anvisade området, märk med kastas. Eller 

kontakta gods (tel: 16 25 17, e-mail gods@su.se) 

 

Hushållssopor efter 

fester 

Vid/efter fester ansvarar de som hållit i festen för att transportera 

bort avfallet, sopsäckar ska vara hopknutna, kan slängas i 

soprummet på KÖL, M210b 

 

 

 

Papperskorgar I papperskorgar slängs ”vanliga” sopor som inte sorteras in i något 

annat fack. OBS! Här läggs kuvert och notislappar. 

Papperskorgarna töms av städarna. 

 

 

För mer information om rutiner kring SU:s avfallshantering ligger på 

Medarbetarwebben 
https://www.su.se/medarbetare/organisation-styrning/milj%C3%B6arbete/s%C3%A5-

g%C3%B6r-du/avfallshantering 
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Kemikalier som ska slängas, ställs in i kemikalieförrådets (A659) ”waste” skåp, 

uppmärkt och väl förpackat. 
 

Labglaskross 
 

OBS!  
ENDAST LAB.GLAS 

Hushållsglas ställs utanför 

pentryt eller slängs i behållare 

utanför  SU-butiken 

 

A659, M210b  

Släng labb-glas i de gula lådorna, märkta ”glass waste” 

För att vara säker på att lådan är full, sätt på locket och ska den 

hårt ett par gånger. Ta bort locket och kontrollera om lådan 

fortfarande är full. Om den inte är det, använd den, skaka den, 

använd den tills den verkligen är full! Bara då den gula lådan är 

full på riktigt ställs den in i ChemStore och byts ut mot en ny. 

Hushållsglas färgat, ofärgat och ursköljda, torra lösningsmedelsflaskor slängs 

av labben själva på plan 2 utanför SU-butiken. 

 

Miljöfarligt 

Specialavfall 
• Lösningsmedel sorteras i märkta plastdunkar,  

-halogenerade 

-icke-halogenerade  

• Kiselgelsrester och filterrester packas i en märkt kartong med 

svart sopsäck 

• PEG hälls på märkta dunkar  

 

När ovanstående förpackningar är fulla tar laboranterna ut 

dem från avfallsskåpet och tillsluter dem. Avfallet hämtas 

sedan och märks med specialetikett av Martin Roxengren, som 

sedan lämnar ner det till Miljöfarligtavfallsförrådet KÖL, som har 

öppet 2 gånger per vecka 
 

• Surt, alkaliskt, cyanider, färg, lim, Hg - sorteras var för sig. 

• Sb, As, Be, Tl Cd som en grupp. 

• Ba, Pb, Co, Cu, Cr, Ni, Se, Ag, Sn, V, Zn, Pd, Ru som en 

grupp. 

• PCB för sig. 

• Bekämpningsmedel för sig. 

• Övriga restkemikalier märks ordentligt och packas på 

lämpligt sätt. 

 

De utsorterade kemikalierna ställs in i ”waste” skåpet i 

kemikalieförrådet (A659), märkt med vad det innehåller och 

väl (tätt) förpackade.  

Därifrån tar Martin Roxengren hand om hanteringen. 

 

Riskavfall 

Skärande/stickande 

eller biologiskt avfall 

Kanyler (även engångssprutor), rakblad el likn. lägges i 

plastflaskor/dunkar.  
 

Ställ de fulla tillslutna dunkarna med riskavfallet i mellanrum eller 

vid labets utgång. Martin Roxengren hämtar dem och lämnar ner 

det till Miljöfarligtavfallsförrådet KÖL. 

 

Gasflaskor För att lämna/byta ut gasflaskor i gasförrådet KÖL, M210, skapa 

ett ärende i Serviceportalen. 

Beställ gas i Serviceportalen >> 
 

https://www.su.se/medarbetare/r%C3%A5d-st%C3%B6d/lokaler-service/butiken/best%C3%A4ll-gas-i-serviceportalen-1.517406

