


Generelt om folderen 
 

Kommunerne i Nordforbrændings opland har et samarbejde om ind-
samling og bortskaffelse af klinisk risikoaffald. 
 
Denne folder beskriver hvordan den kommunale indsamlingsordning 
for klinisk risiko fungerer. Det vil sige hvordan affaldet korrekt sorte-
res, emballeres, mærkes og indsamles. 
 
Klinisk risikoaffald er per definition farligt affald, men har sin egen 
indsamlingsordning. Alt farligt affald skal anmeldes til Kommunen. 
 
Klinisk risikoaffald forekommer normalt på hospitaler, fødeklinikker, 
laboratorier, dyreklinikker, plejehjem, behandlingshjem, praktiserende 
læger, tandlæger, jordemødre, dyrlæger hjemmeplejen samt forsk-
ningsaktiviteter inden for lignende områder. 

 
Hvad er klinisk risikoaffald? 
 
Der indsamles 3 forskellige typer af klinisk risikoaffald: 
 
Skærende og stikkende genstande 
 
Skærende og stikkende genstande fra patientbehandling er f.eks.: 
 
Kanyler, knive, sakse, skalpeller, pincetter, nåle og andet, der kan gå 
igennem hud. 
 
Reagensglas, skår, laboratorie-glasvarer og lignende forurenet med 
blod, pus eller vævsvæsker. 
 
Kanyler mm. fra behandling af dyr.  
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Vævsaffald 
 
Alle genkendelige vævs- og legemsdele, herunder vævsprøver i forma-
lin.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Smitteførende affald 
 
Smitteførende affald er affald, der kan indeholde mikroorganismer 
fra behandling af patienter og fra forsøgsdyr f.eks.: 
 
Affald fra behandling af patienter med specielle medikamenter  
herunder cytostatika. 
 
Drænflasker og lignende med blod, pus eller vævsvæsker, som ikke 
kan tømmes før bortskaffelse, og som ikke er autoklaveret, herunder 
også vaccine. 
 
Petriskåle eller lignende, der indeholder levende bakterie-, virus- 
eller svampekulturer. 
 
Rester af ikke dræbt vaccine. 
 
Forbindinger fra fugtige sår og andet materiale, der har været i direkte 
kontakt med patienters vævsvæsker, puds og blod.  

   Vær opmærksom på: 
 

 Vævsaffald skal emballeres og mærkes særskilt. 
 Dette affald må aldrig blandes med andet affald. 
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Hvad er ikke klinisk risikoaffald?  
 
Radioaktivt affald 
 
Produkter der indeholder radioaktivt stof skal sendes tilbage til leveran-
døren. Røgdetektorer skal afleveres sammen med andet elektronikaf-
fald. 
 
Dagrenovationslignende affald 
 
Affald, der eksempelvis indeholder infusionsudstyr, stomiposer, bleer, 
tømte urinposer og lignende, skal bortskaffes som dagrenovation. 
 
Andet farligt affald (tidligere Olie- og kemikalieaffald.)  
 
I forbindelse med afhentning af klinisk risikoafffald, kan der også afle-
veres andet farligt affald, dog maksimalt 200 kg om året. 
 
Andet farligt affald er f.eks.:  
Tænder med amalgamfyldning og amalgam-udskillere. Tænder uden 
amalgamfyldninger kan komme i den almindelige dagrenovation. 
 
Olie– og kemikalieaffald, alle typer batterier, kviksølv- og medicinre-
ster, blykapper for røntgenfotografering, fotografiske kemikalier, lys-
stofrør, lavenergipærer og UV-rør. 
 
For mængder over 200 kg pr. år skal bortskaffelsen aftales individuelt 
med: 
 
Nordforbrænding 
Savsvinget 2, 2970 Hørsholm 
Tlf. 45 16 05 00 
www.nordf.dk 
 
Andet farligt affald skal anmeldes til kommunen. Kontakt kommunen for 
dette.  
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Oversigt over emballage 

 
4. 

Vare nr. 701: 
Kanyleboks 
0,4 liter, cylin-
derformet med 
skruelåg.  

Vare nr. 704: 
Kanyleboks 
1,4 liter, cylin-
derformet med 
skruelåg. 

Vare nr. 703: 
Kanyleboks 
1,0 liter, kegle-
formet med 
skruelåg. 

Vare nr. 707: 
Skårspand 
2,5 liter, cylin-
derformet låg 
med kanyle-
indkast. 

Vare nr. 709: 
Kanyleboks 
5,8 liter, cylin-
derformet låg 
med kanyle-
indkast. 

Vare nr. 711: 
Kanyleboks 
11,3 liter, cylin-
derformet låg 
med kanyle-
indkast. 
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Vare nr. 714: 
Kanyleboks 
20 liter, 
cylinderformet, 
låg med kanyle-
indkast. 

Vare nr. 808: 
Fass-4 beholder, 
60 liter (62 cm høj). 

Vare nr. 801: 
Papir/plast sæk i 3-lag, 
110 liter.  



Emballering og mærkning 
 
Klinisk risikoaffald skal være forsvarligt emballeret, så det kan håndteres 
sikkert og hygiejnisk. Affaldet må ikke sammenpresses ved f.eks. over-
fyldning.   
 
Det må ikke dryppe fra emballagen og man må ikke kunne stikke eller 
skære sig gennem emballagen. 
 
Har man mere end 50 liter ved én afhentning, skal det kliniske risikoaffald 
afleveres i 110 liters 3-lags gul papir-/plastsæk eller i 660 liters plastcon-
tainere på hjul. 
 
  
Emballering af skærende og stikkende genstande 
 
Skærende og stikkende genstande skal emballeres i 0,4 - 20 liters kanyle-
boks eller kanyle- og skårspand (se oversigten over emballager). 
 
Emballagen skal mærkes med indhold, dato, affaldsproducentens navn, 
adresse og telefonnummer samt navnet på den kontaktperson, der er an-
svarlig for emballeringen.  
 
  
Vævsaffald og smitteførende affald  
 
Vævsaffald og smitteførende affald emballeres i 2,5 - 20 liters skårspand 
med låg eller 15 - 80 liters gul plastpose. Posen skal snøres. 
 
Emballagen skal mærkes med indhold, dato, affaldsproducentens navn, 
adresse og telefonnummer samt navnet på den kontaktperson, der er ansvarlig 
for emballeringen.  
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Yderemballage 
 
Vælger man at benytte en yderemballage til at lægge sine kanyle-
bokse eller skårspande ned i, skal der til alle affaldskategorier benyt-
tes følgende yderemballage: 
 
60 liters plastikspand med låg (“Fass-4 beholder”) eller 110 liters 3-
lags gul papir-/plastsæk. Sækken skal snøres. 
Spand eller sæk må højst veje 15 kg. 
 
Hver enkelt emballage skal mærkes med indhold, dato, affaldsprodu-
centens navn, adresse og telefonnummer samt navnet på den kon-
taktperson, der er ansvarlig for emballeringen.  
 
  
Den yderste emballage skal altid mærkes. 
 
Emballagen skal være mærket “Klinisk risikoaffald” og påføres dato, 
affaldsproducentens navn, adresse og telefonnummer samt navnet på 
den kontaktperson, der er ansvarlig for emballeringen.  
 
Vævsaffald skal desuden mærkes “Vævsaffald”.  
 
Al mærkning skal være tydelig og synlig, da hver enkelt enhed 
skal registreres og vejes. 
 
  
Køb og levering af emballage 
 
Miljøvenlig PVC-fri emballage kan bestilles hos Nordforbrænding (se 
oversigten over emballager på side 4-5). I forbindelse med afhentning af 
klinisk risikoaffald, leveres den bestilte emballage. Desuden kan der i 
begrænsede mængder købes emballage direkte fra afhentningsvognen 
uden forudbestilling.  
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Afhentning og afregning 
 
Afhentningen aftales med Nordforbrænding og sker med faste intervaller 
eller efter aftale. Ved bestilling senest tirsdag kl. 1000 afhentes affaldet den 
førstkommende fredag. 
 
Affaldet skal afhentes så hyppigt, at det ikke giver anledning til hygiejni-
ske problemer, dog mindst én gang om året. 
 
Affaldet skal være klar til afhentning (emballeret og mærket), når trans-
portøren kommer. Afhentningen udføres af specialuddannet personale. 
 
En kontaktperson skal altid være til stede ved afhentningen. 
 
Virksomheden registreres og kvitterer for afhentning af affald og modta-
gelse af emballage hver gang, der afhentes klinisk risikoaffald. 
 
Der afregnes direkte med Nordforbrænding ifølge gældende takster. Tak-
ster fås hos Nordforbrænding eller på www.nordf.dk. 
 

Mulighed for fritagelse 
 
Kommunen kan efter ansøgning give virksomheden en fritagelse fra be-
nyttelse af denne indsamlingsordning. Det kan ske i de tilfælde, hvor virk-
somheden kan godtgøre, at det kliniske risikoaffald kan bortskaffes miljø-
mæssigt forsvarligt ved virksomhedens egen foranstaltning. En fritagelse 
kan højst gives for 4 år af gangen. 
 

Yderligere oplysninger 
 
Spørgsmål angående indsamlingen af klinisk risikoaffald rettes til Nord-
forbrænding på telefon 45 16 05 00. Ved anmeldelse af affald og ansøg-
ning om fritagelse kontakt da kommunen.  
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