Vejledning i indsamling af
klinisk risikoaffald
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Hvorfor indsamle klinisk risikoaffald?
I denne folder kan du læse om korrekt håndtering og sortering af klinisk risikoaffald.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte AffaldGenbrug, Vejle Kommune.
Kontaktoplysninger findes på bagsiden af denne folder.
Ordning for indsamling af klinisk risikoaffald for erhverv
En del af det affald, der produceres i forbindelse med pleje og behandling af mennesker og dyr, er uegnet til
bortskaffelse gennem den almindelige dagrenovation eller brandbart industri affald.
Det skyldes bl.a.:
• at affaldet kan være forbundet med en særlig smitterisiko
• at det kan være uhygiejnisk og uæstetisk
• at der kræves særlig emballering for at undgå stikskader på dem, der håndterer affaldet
• at der stilles særlige krav til forbrænding af affaldet.
De affaldstyper, der er omfattet af disse særlige krav, benævnes under ét som “klinisk risikoaffald”.
Ordningen for klinisk risikoaffald er en indsamlingsordning. Ordningen administreres af AffaldGenbrug,
Vejle Kommune. Indsamling, behandling og fakturering er på baggrund af en licitation, overdraget til
indsamlingsvirksomheden.
Formålet med indsamlingsordningen er, at klinisk risikoaffald håndteres og bortskaffes miljø- og
sikkerhedsmæssigt/sundhedsmæssigt forsvarligt. Ordningen er udarbejdet på grundlag af Miljøministeriets
bekendtgørelse om affald, samt Miljøstyrelsens vejledning nr. 4 1998 om håndtering af klinisk risikoaffald.
Se endvidere Vejle Kommunes affaldsregulativ, som findes på www.vejle.dk/vejledning

Anden information
For nærmere uddybning af definitionerne for klinisk risikoaffald henvises i øvrigt til vejledning nr. 4 1998
fra Miljøstyrelsen om håndtering af klinisk risikoaffald.
Andet farligt affald, der aldrig må bortskaffes som klinisk risikoaffald, er f.eks.:
•
•
•
•
•
•
•
•

Tænder med amalgamfyldninger og amalgam-udskillere
Kviksølv
Fotokemikalier som fremkalder- og fiksérvæsker
Medicinrester
Blykapper
Batterier
Lysstofrør og lavenergipærer
Olie- og kemikalieaffald (f.eks. opløsningsmidler mv.)

Disse farlige affaldstyper skal i stedet bortskaffes som farligt affald i overensstemmelse med Vejle
Kommunes regulativ.

Dagrenovationslignende affald
Affald fra sundhedssektoren, som i almindelighed kan håndteres som dagrenovation, er:
•
•
•
•
•

Infusionsudstyr
Stomiposer
Bleer
Tømte urinposer og lignende
Tænder uden amalgamfyldinger

Hvem er omfattet af ordningen?
Alle, der producerer klinisk risikoaffald, er omfattet af ordningen.
Nedenstående erhverv og institutioner producerer typisk klinisk risikoaffald:
• Læger
• Tandlæger
• Plejecentre
• Hjemmeplejen
• Fodterapeuter
• Tatovører
• Dyrlæger
• Landbrug med dyrehold, hvor ordningen især retter sig mod kanyler og skalpeller, men ikke mod kadavere
• Hospitaler, fødeklinikker og laboratorier

Ordning for indsamling af klinisk risikoaffald fra plejecentre, misbrugscentre mv.
På plejecentre er ordningen opdelt i 2:
1.
2.

Indsamling af klinisk risikoaffald fra borgerne, der bor på plejecentrene
Indsamling af klinisk risikoaffald anvendt af plejepersonale, sygeplejesker, læger mv.

Ad 1: Borgerne på plejecentrene kan få udleveret gratis kanylebokse til det affald, de selv producerer. Vejle
Kommune sørger for, at plejecentrene får udleveret disse. Plejecentrene kan bestille 60 liters papkasser til
indsamling af borgernes kanylebokse. Entreprenøren afhenter dette. Vejle Kommune betaler for dette.
Ad 2: Plejepersonale, sygeplejesker og læger kan bestille kanylebokse fra entreprenøren til det kliniske risiko
affald, der forekommer i forbindelse med behandling af patienter. De må IKKE anvende de gratis kanylebokse.
Plejecentrene bliver faktureret for dette.
Kanylebokse til Misbrugscentret og Paraplyen udleveres efter behov, og Vejle Kommune betaler for dette.

Anden ordning for indsamling af klinisk risiko affald fra borgere
På apotekerne i Vejle Kommune kan borgerne hente gratis kanylebokse. Når de er fyldt, skal de afleveres på
apoteket igen. Det skal være borgeren selv eller pårørende til denne, der afhenter og afleverer kanyleboksene.
Plejepersonale, sygeplejersker eller andre omsorgspersoner kan ikke aflevere eller afhente kanylebokse fra
apotekerne.

Sådan fungerer ordningen
Tilmelding
Enhver virksomhed og institution, stor som lille, der producerer klinisk risikoaffald, har pligt til at tilmelde sig
indsamlingsordningen. Tilmelding skal ske ved henvendelse til AffaldGenbrug på mail affaldgenbrug@vejle.
dk eller telefon 7681 2811. Ved henvendelsen kan man få information om, hvordan ordningen fungerer.
Når du har tilmeldt dig ordningen for klinisk risikoaffald, bliver du kontaktet af indsamlervirksomheden.
Her kan I aftale, hvilke størrelser kanylebokse du ønsker, og hvor tit affaldet skal afhentes. Det kliniske
risikoaffald skal dog afleveres minimum 1 gang årligt. Du betaler en samlet pris for kanyleboks og
afhentning. Priserne ligger pt. mellem 100,- kr. og 125,- kr. pr. boks pr. afhentning, afhængig af størrelsen på
kanyleboksen.
Du kan også aflevere det kliniske risikoaffald på genbrugspladserne. Dette kan dog kun ske, hvis du anvender
kanylebokse, der er godkendt af Vejle Kommune. Du kan købe kanyleboksene på genbrugspladserne.
Vær opmærksom på, at erhvervsvirksomheder ikke kan aflevere klinisk risikoaffald på apotekerne, og at der
heller ikke der, kan købes de godkendte kanylebokse.
Fritagelse
Du kan søge om fritagelse fra ordningen, hvis du kan godgøre, at du selv bortskaffer affaldet ved hjælp af en
anden godkendt affaldsmodtager af klinisk risikoaffald. Ønsker du at søge om fritagelse fra ordningen, skal
du gøre det skriftligt til samme mail, som nævnt ovenfor.

Opbevaring og emballering
Generelt om emballage
Klinisk risikoaffald sorteres ved kilden og opsamles i UN-godkendte og til formålet specielt fremstillede
engangsemballager. De enkelte emballagetyper må alene benyttes til det formål, de er bestemt for i henhold
til vejledning fra entreprenøren til affaldsproducenten. De relevante emballagetyper skal udleveres til
affaldsproducenten af entreprenøren som en del af den samlede ydelse.
Betaling for ordningen omfatter de yderemballager (inkl. eventuelle foringer m.v.), der afhentes i lukket og
mærket stand af entreprenøren.
Kanylebokse, der er købt af affaldsproducenter på almindelige markedsvilkår af entreprenøren eller af
anden leverandør, kan således kommes i en større beholder (f.eks. ordningens beholder på 60 liter), der er
yderemballage og dermed omfattet af gebyret. Betaling for afhentning af klinisk risikoaffald faktureres af
entreprenøren direkte hos affaldsproducenten.
Yderemballager skal overholde ADR-regler samt krav fra behandlingsanlægget.
Emballagetype og -størrelser for ordningen fastlægges efter ovenstående, idet der dog også kan tages
udgangspunkt i de standardkoncepter, som entreprenørerne hver især tilbyder.
Emballagerne skal som minimum nemt kunne mærkes med deklaration af indholdet, evt. ADR mærkning
samt identifikation af affaldsproducenten.

Sådan foregår afhentningen
Indsamlingsvirksomheden kan varsle dig om afhentning efter nærmere aftale. Varslingen kan være
skriftlig eller telefonisk. Affaldet skal være klar til afhentning på afhentningstidspunktet. Affaldet vil
normalt blive hentet mellem kl. 7.00 og kl. 18.00. Der er således mulighed for at aftale afhentning i
virksomhedens åbningstid. Er affaldet anbragt i aflåst rum eller container, skal der udleveres nøgle til
indsamlingsvirksomheden, såfremt personalet ikke kan være til stede på afhentningstidspunktet. Du
skal sikre let og umiddelbar adgang til affaldet, således at der er hensigtsmæssige arbejdsforhold for
indsamlingsmandskabet.
Såfremt der køres forgæves, fordi du ikke har sørget for, at affaldet er klar til afhentning i overensstemmelse
med indgået aftale, kan der opkræves gebyr for forgæves kørsel. I forbindelse med afhentning afleveres der
som udgangspunkt tilsvarende antal og typer af nye yderemballager, som der afhentes.

KONTAKTOPLYSNINGER:
AFFALDGENBRUG
Vestre Engvej 70
7100 Vejle
affaldgenbrug@vejle.dk
www.affaldgenbrug.vejle.dk
TLF: 76 81 28 00 | FAX:76 81 28 01

Spørgsmål vedr. ordningen kan rettes til AffaldGenbrug

