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Rutin för hantering av elektronikavfall vid Göteborgs universitet (GU) 
Upprättad av fastighetsavdelningen 2003. Uppdaterad av avfallshandläggaren 20131220 
 
Elektriska och elektroniska produkter, allmänt 
Förordningen om producentansvar på elektriska och elektroniska produkter innebär att allt med sladd 
och/eller batterier ska sorteras ut och lämnas separat. 
På GU hanteras detta genom att ha elektronikhäckar stående eller avropa när behov finns.  
Vi behöver ingen annan dokumentation än det transportdokument vi använder när vi beställer hämt-
ning. Transportdokumentet undertecknas av lämnare och mottagare på och det bifogas sedan fakturan 
som sparas i ekonomisystemet. 
 
Tänk på att lägga dataskärmar och andra skärmar på ett sådant sätt att skador på glasytor undviks.  
Det finns risker med hantering på felaktigt sätt t ex om skärmar går sönder kan fluorescerande pulver 
som kan finnas på insidan frigöras vilket inte är lämpligt att inandas. Det finns även risk för skärska-
dor på trasigt glas. Tänk också på att datorer och annan elektronik innehåller bromerade flamskydds-
medel och andra hälsovådliga ämnen. Det är direkt olämpligt att på institution demontera datorer för 
att minska mängden avfall. Avlägsnande av komponenter från produkterna anses vara påbörjad förbe-
handling och GU har inget tillstånd för behandling av elavfall. Skicka istället hela datorn för säker de-
struktion till ramavtalsentreprenör. 
 
Tranportdokumenten är konstruerade så att det är lätt att samordna hämtning av alla typer av el- och 
elektronikavfall för att minimera transporter. Du beställer tillfällig elhäck eller har en stationär sådan. 
 
Säker hantering av minnesmedia 
För att säkerställa att skyddsvärd information inte kommer i obehörigas händer ska all minnesmedia 
hanteras enligt regler för IT-säkerhet vid GU, kapitel 5 ”Skydd för IT-utrustning och system” se 
http://medarbetarportalen.gu.se/sakerhet/sakerhetspolicy/   eller kontakta din LITS.  
GU:s ramavtalsentreprenör är godkänd för att ta hand om denna typ av avfall. Särskilda låsbara sekre-
tesskärl hämtas med särskild transport. Transportdokument och destruktionsbevis bifogas fakturan och 
sparas i ekonomisystemet. 
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El och elektronikavfall delas in i följande fraktioner: 
Sekretess: datorer, kopiatorer, mobiltelefoner, paddor och annan elektronisk utrustning som innehåller 
minnesmedia  
 
Grön elhäck: bildskärmar (alla typer: glas/CRT och flytande/LCD kristaller) 

Gul elhäck: övrig elektrisk och elektronisk utrustning (mikrovågsugnar, kaffebryggare, kablar, tan-
gentbord mm) 

Lysrör: Raka lysrör över 60 cm. Hela och utan förpackning och emballage. 

Glödlampor:  Hela och utan förpackning och emballage. Hit hör vanliga glödlampor och halo-
genlampor. 
 
Lågenergilampor: Hela och utan förpackning och emballage. Hit hör böjda lysrör, 
lysrör under 60 cm, kompaktlysrör och urladdningslampor. 
 
Småbatterier: Hela och utan förpackning och emballage. Här ingår ficklamp-, radio-, och 
knappcellsbatterier samt laddningsbara batterier 
 
Blybatterier:  ex bilbatterier 
 
Vitvaror:  Hämtas på pall. Ej stora kyl- och frysdiskar de måste hanteras separat. Kontakta 
GU:s  ramavtalsentreprenör för mer information i förekommande fall. 
 
Rutin vid tillfälliga hämtningar 
1  Beställ behållare för utsättning hos Hans Andersson Recycling med hjälp av 
transportdokument för elektronikavfall och sekretessavfall på fax 031-52 31 76 eller via e-post     
transportgbg@hansandersson.se    Använd transportdokument som finns på  
http://medarbetarportalen.gu.se/service-pa-campus/avfallshantering/  
Ange hämtadress, kontaktperson med telefonnummer, sekundärnummer och institution/motsvarande 
samt hur många behållare och av vilken typ Du behöver. Stora elektriska apparater hämtas på pall, inte 
i elhäck. 
 
2 Hämtplatsen eller uppställningsplatsen för behållarna skall vara ett låst och helst larmat utrymme dit 
transport kan göras med pallyftare till och från lastbil. 
 
3 Fyll sekretessbehållaren med datorer och annan elektronik som innehåller minnesmedia, Grön behål-
lare med bildskärmar och Gul behållare med all övrig elektrisk och elektronisk utrustning. 
 
4 När behållaren är full beställ hemtagning hos Hans Andersson Recycling fax 031- 
52 31 76 eller e-post transportgbg@hansandersson.se  Använd transportdokument som finns på  
http://medarbetarportalen.gu.se/service-pa-campus/avfallshantering/ 
Ange hämtadress, kontaktperson med telefonnummer, sekundärnummer och institution/motsvarande, 
antal behållare och vilken typ av behållare du vill ha hämtade samt skriv under som avlämnare. 
 
5 Efter beställning, spara transportdokumenten på institutionen för ev. uppföljning, 
kontroll av faktura och miljörevision. Transportdokument och destruktionsbevis för 
sekretesshantering skickas tillsammans med fakturan och sparas i ekonomisystemet. 
 
 
Rutin när du har fasta behållare och skall beställa tömning. 
1 Hämtplatsen eller uppställningsplatsen för behållaren skall vara ett låst och helst 
larmat utrymme dit transporter kan göras med pallyftare till och från lastbil. 
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2 När behållaren är full beställ byte av behållare hos Hans Andersson Recycling fax 
031-52 31 76 eller e-post transportgbg@hansandersson.se  Använd transportdokument 
som finns http://medarbetarportalen.gu.se/service-pa-campus/avfallshantering/ 
Ange hämtadress, kontaktperson med telefonnummer och postadress, sekundärnummer och institut-
ion/motsvarande, antal behållare och typ av behållare du vill ha hämtad samt skriv under som av-
lämnare. 
 
3 Efter beställning, spara transportdokumenten på institutionen för ev. uppföljning, 
kontroll av faktura och miljörevision. Transportdokument och destruktionsbevis för 
sekretesshantering skickas tillsammans med fakturan och sparas i ekonomisystemet. 


