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Upprättad av miljösamordnare Lars Ljungqvist
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Syfte:
Att säkerställa att allt avfall som uppkommer från verksamheten källsorteras och omhändertas
på ett ur miljösynpunkt riktigt sätt.
Ansvarig:
Ansvariga för att detta görs är samtliga anställda, gästforskare och studenter som vistas vid
Kristineberg.
Ansvarig för att det finns källsorteringskärl till alla fraktioner i tillräcklig utsträckning är
stationschef, som har rätt att delegera denna uppgift.
Receptionen ansvarar för att anställda, gästande studenter och forskare informeras om avfalls‐
och källsorteringssystemet vid Kristineberg. Informationen delges i samband med den
obligatoriska introduktionen an nyanlända.
Genomförande:
Fraktioner -vad kan jag återvinna?
De material och fraktioner som skall sorteras och återvinnas vid Kristineberg är:
 Plastförpackningar (flaskor, burkar och påsar mm).
 Pappersförpackningar och wellpapp (mjölkpaket, papperspåsar och kartonger etc).
 Metallförpackningar (konservburkar, kapsyler, tuber mm).
 Glasförpackningar, skilj på färgat och ofärgat, (Endast okontaminerade glasförpackningar.
Inte akvarier eller glasprodukter som inte är förpackningar).
 Tidningar och kontorspapper (dagstidningar, broschyrer, veckotidningar och reklam. Inte
post‐it‐lappar eller plastat papper).
 Batterier (alla sorters batterier).
 Glödlampor och el‐avfall (alla sorters elektriska och elektroniska produkter).
Plats -var kan jag slänga vad?
 Pappers‐, plast‐, metall‐, och glasförpackningar samt till viss del returförpackningar och
wellpapp kan läggas vid återvinningsstationerna vid kopiatorerna på plan 1 och 2 samt
utanför hissen i källaren.
 Wellpapp slängs annars generellt i den stora nätcontainern i korridoren på plan 1 i
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närheten av receptionen.
 Tidningar och kontorspapper slängs i de gröna tunnorna som står vid
kopieringsmaskinerna på plan 1 och 2.
 Batterier slängs i det genomskinliga plaströret till vänster om postfacken i anslutning till
receptionen.
 ICKE Brännbar fraktion; glasprodukter (som inte är förpackningar), sten, porslin, metall
etc, läggs i de gula och röda plastsoptunnorna som finns i diskrummen på plan 1 och 2
samt i hallen i källaren vid farligtavfallsrummet 035.
 STORA mängder av pappers‐, plast‐, metall‐, och glasförpackningar slängs i behållarna på
återvinningsgården utomhus mellan farligtavfallsrummet och sommarlab.
 Glödlampor, lysrör, lågenergilampor, bilbatterier ställs i grovsoprummet 036 som man
kommer till från utsidan vid återvinningsgården.
 El‐avfall/elektronikskrot läggs i nätcontainer på återvinningsgården. Metallskrot läggs i
containern intill.
 Brännbart/Hushållsliknande avfall slängs i den stora gröna avfallscontainern på
återvinningsgården samt i sorteringsmöbeln i vestibulen och på toaletterna.
 Kärl för omhändertagande av komposterbart avfall finns i vestibulen, matsalar och
pentryn. Full kompostpåse slängs i brun perforerad tunna i det kylda soprummet vid
återvinningsgården.
 Allt kemikalie‐ och riskavfall skall ställas i rum 035 i källaren (se generella labregler)!
 Återvinning enligt reglerna om producentansvar får i labsammanhang bara tillämpas på
förpackningar till icke märkningspliktiga kemikalier, eller om man är säker på att
behållaren är fullständigt ren! I övrigt sorteras sådana behållare som kontaminerat
labavfall enligt ovan.
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