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5. RETNINGSLINJE FOR HÅNDTERING AV AVFALL 
 

Ansatte og studenter skal 

 kildesortere avfallet.  

Driftsavdelingen skal sørge for 

 System for håndtering av avfall ved NTNU 

 å utarbeide retningslinjer for håndteringen av avfall 

 å utplassere og merke egnede avfallsbeholdere 

 å hente og transportere avfallet 

 

AVFALL TIL GJENVINNING 
Kildesortert avfall 
til gjenvinning 

Retningslinje Ansvarlig Type 
avhending 

 

Rent papir 

Aviser og tidsskrifter 

Brev og kontorpapir 

Bøker, datapapir 

Konvolutter 

Div. reklame  

Telefonkataloger 

 

 Legges i papirpose/eske ved 

arbeidsplass/ 

skriver/kopimaskiner 

 Makuleringspapir legges i 

blanke plastsekker 

 

 
 Samles inn og kastes i 

containere ved hvert bygg. 

 

 

 

→ Bruker 

 

 

 

 
→ RH og DO 

 

 

 

 

 

 

Material-

gjenvinning  

 

1. Formål: 

Å sikre at avfall tas hånd om på en forskriftsmessig måte 

Å bidra til et felles system for håndtering av avfall ved NTNU  

 

2. Omfang: 

Retningslinjen omfatter håndtering av alt avfall. 

  

3. Ansvar: 

Alle medarbeidere ved Seksjon for drift og logistikk (D og L) er ansvarlige for at retningslinjen følges 

Seksjonssjef (SE) og driftsleder (DL) er ansvarlige for at retningslinjen gjøres kjent 

 

4. Definisjoner: 

 

Avfall:  Ordinært avfall er avfall som er kategorisert og beskrevet i tabellen i denne retningslinjen.  

Farlig avfall: Avfall som kan medføre alvorlige forurensninger eller fare for skade på mennesker og dyr.  

EE-avfall:  Elektronisk avfall 

 

SE = Seksjonsleder   DL = Driftsleder  RL = Renholdsleder 

BA = Bygningsansvarlig  DO = Driftsoperatør  RH = Renholder 

D og L = Seksjon for drift og logistikk   PTP = Park, transport og post 
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Kildesortert avfall 
til gjenvinning 

Retningslinje Ansvarlig 
Type 
avhending 

 

Kartong og ren papp 

 Små mengder legges i beholder 

for papiravfall  

 Større mengder brettes og 

legges på anvist plass i bygg. 

 
 

 Samles inn i container  

 

 

→ Bruker 

 
 

→ BA 

Material-

gjenvinning 
 

Batterier 

 Leveres i grønne esker for 

batteriavfall

 
 Kontakter renovatør for 

henting 

 

→ Bruker  

 
→ BA 

Material-

gjenvinning 
 

Plast 

 Leveres i store sekkestativ ved 

hvert vaktmesterområde 

 
 Hentes av komprimatorbil 

 

→ Bruker 

 
→ BA 

Forbrenning/ 

Material-

gjenvinning 

 

Glass 

Rengjort glassavfall 

Knust glass 

TLC-glassplater 

(unntatt: sparepærer, 

lysstoffrør, PCB-

holdig vindusglass) 

 

 Kastes i merkede containere.

 
 Kontakter renovatør for 

tømming  

 

→ Bruker 

 
 

→ BA 

 

Material-

gjenvinning 

 

EE-avfall, 

småelektronisk 

utstyr, skrivere, 

kontormaskiner, 

hvitevarer, telefoner 

 Leveres på anvist plass i bygg.

 
 Kontakter renovatør for 

henting 

→ Bruker  

 

 
→ BA 

Forbrenning/ 

Material-

gjenvinning 

 

Kontorstoler med 

hjul 

 Leveres til BA

 
 Kontakter firma for henting 

→ Bruker 

 
→ BA 

Gjenvinnes 

(rammeavtale 

med Lindbak,  

tlf 48311208/ 

73960760)  

Møbler og inventar 

til gjenbruk 

 Meldes til BA 

 
 Møbler hentes ved behov

 
 Koordinering av gjenbruk  

→ Bruker 

 
→ BA 

 
→ Eiendoms-

forvaltningen v/ 

Randi Tiller 

Gjenbrukes eller 

gis bort  

 

Ødelagte møbler, 

inventar, trevirke og 

uorganisk avfall 

(betong, metall, stein 

og isolasjon) 

 Kastes i merkede 

containere/egnet plass

 
 Kontakter renovatør/transport-

kontor for henting 

 

→ Bruker/BA 

 
→ BA 

 

Material- 

gjenvinning 
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AVFALL TIL FORBRENNING 
 

Avfall til 
forbrenning 

Retningslinje Ansvarlig 
Type 
avhending 

 

CD-plater, DVDer, 

disketter, isopor, 

kassetter, ringpermer 

tørkepapir/servietter  

 Kastes i merkede 

avfallsbeholdere 

 
 Samles inn og legges i container 

for hvert bygg 

→ Bruker 

 
→ DO 

 

 

 

 

Tonerkassetter og 

blekkpatroner, 

 

 Legges i eske, så i en plastsekk 

som knytes igjen. 

 
 Samles inn og legges i container 

for hvert bygg 

 

→ Bruker 

 
 

→ DO 

 

 

 

Forbrenning/energi

-gjenvinning 

Trondheim energi 

AS. 

Matavfall 

 Legges i sekker ved kantiner 

eller i avfallskurver i 

spiserom/kjøkken 

 
 Samles inn og legges i container 

for hvert bygg 

→ Bruker 

 

 
→ RH/DO 

Matavfall fra kantine  Samles inn og legges i container → Bruker 

Sagflis 

 Samles i svarte sekker og knytes 

 
Samles inn og legges i container 

for hvert bygg 

→ Bruker 

 
 

→ DO 
 

FARLIG AVFALL 
 

 

Farlig avfall Retningslinje Ansvarlig 
Type 
avhending 

 

Ulike typer løsemidler,  

maling og lakk, 

kjemikalier, 

risikoavfall som blod, 

celler, virus, bakterier.  

Forurenset engangsutstyr, 

skarpe eller spisse 

gjenstander, 

Radioaktivt 

avfall/isotoper. 

 Legges i merkede 

avfallsbeholdere. 

 Samles inn ved den 

enkelte enhet i tråd med 

lov og forskrift, samt 

enhetens lokale 

retningslinjer. Ta kontakt 

med enhetsleder for mer 

informasjon. 

 Ved behov for tømming, 

tas kontakt med renovatør.  

→ Bruker/ 

Leder 

Håndteres av 

eksterne 

renovatører  

 

Vinduer med PCB-holdig 

glass 

 Vinduene leveres hele i 

ramme til mottak for farlig 

avfall  

→ Den som 

demonterer 

vinduet 

Håndteres av 

eksterne 

renovatører 

 

Lysrør (kun rette) 

 

 Legges i egen beholder 

ved hvert BA-område 

→ DO/BA 

 

Material-

gjenvinning 

 
Sparepærer, lysrør som 

ikke er rette og andre 

lyskilder 

 Legges i beholder ved 

hvert BA-område 

→ DO/BA 

 

Material-

gjenvinning 
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Knust lysrør/ 

Sparepære 
 Se egen retningslinje 

 
Børstad A/S 

 

Spørsmål om hvordan avfall skal sorteres, avhendes eller behandles ved enhet, rettes til BA.                                           

Spørsmål om retningslinjene og avtaler med renovatør rettes til Driftsavdelingen.  

Spørsmål om miljøinformasjon knyttet til avfallshåndteringen, kontakt HMS - avdelingen 

 

6. REFERANSER 
 
- Avfallsforskriften: http://www.lovdata.no/for/sf/md/xd-20040601-0930.html     

- Veileder grønn stat: http://www.difi.no/filearchive/miljoverndepartementets-veileder-for-gront-stat.pdf  

- Veileder for sortering av lysrør og andre lyskilder:  http://www.renas.no/Sortering?printfriendly=1 

- Veileder for farlig avfall: http://www.norsas.no/Farlig-avfall/Farlig-avfallsveileder-2009 
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