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hvorfor indsamle?

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”.

På næste side er der givet eksempler på, hvad 

klinisk risikoaffald er og hvilke brancher, der nor-

malt producerer disse affaldstyper.

Ordningen er en henteordning for alle – også 

små affaldsproducenter, der kun har kanyler/

skærende genstande (f.eks. landmænd eller fod-

terapeuter). Affaldet afhentes således hos affalds-

producenten på adressen efter et fastsat interval 

og mindst én gang årligt. Der udleveres særlige 

emballager til affaldet.

Ordningen administreres af Reno Djurs på vegne 

af Norddjurs og Syddjurs kommuner. Indsamling, 

behandling og fakturering af gebyrerne for ordnin-

gen er på grundlag af en licitation overdraget til 

virksomheden Marius Pedersen A/S.

I denne folder kan du læse om korrekt håndtering 

og sortering af klinisk risikoaffald. Har du spørgsmål, 

er du velkommen til at kontakte Marius Pedersen 

A/S eller Reno Djurs. Adresser og telefonnumre  

findes på bagsiden af folderen.

Formålet med indsamlingsordningen er, at 

klinisk risikoaffald håndteres og bortskaffes 

miljø- og sikkerhedsmæssigt/sundhedsmæssigt 

forsvarligt. Ordningen er udarbejdet på grundlag 

af Miljø- og Energiministeriets bekendtgørelse nr. 

619 af 27. juni 2000 om affald og vejledning nr. 4 

1998 fra Miljøstyrelsen om håndtering af klinisk 

risikoaffald.

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
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hvem … mig?
AllE, DER PRODucERER klINISk RISIkOAFFAlD, ER 
omfattet af ordningen

Nedenstående erhverv og institutioner producerer 

typisk klinisk risikoaffald:

• læger

• tandlæger

• Hjemmeplejen

• Fodterapeuter

• tatovører

• Dyrlæger

•  landbrug med dyrehold, hvor ordningen  

især retter sig mod kanyler og skalpeller,  

men ikke mod kadavere

•  Sygehuse, fødeklinikker og laboratorier

AnmeldelSe til Kommunen

Ifølge lovgivningen skal alle virksomheder, der pro-

ducerer klinisk risikoaffald og andet farligt affald, 

anmelde dette til kommunen. 

Anmeldelse kan ske på et skema, der udleveres 

og udfyldes i samråd med Marius Pedersen A/S. 

Marius Pedersen A/S sørger for at sende anmel-

delsen til kommunen.

HvAd er KliniSK riSiKoAffAld?

klinisk risikoaffald er omfattet af definitionen 

for farligt affald i Miljø- og Energiministeriets 

bekendtgørelse om affald.

SKærende og StiKKende genStAnde

Skærende og stikkende genstande, som har været 

brugt i patientpleje eller behandling og i dyrehold, 

er klinisk risikoaffald. Det gælder for eksempel: 

•  kanyler, knive, guidewires, sakse, pincetter,  

suturnåle, dråbekamre og andet, som man  

kan stikke eller skære sig på.

•  Reagensglas, skår og lign. forurenet med blod, 

pus eller vævsvæskerester.

•  laboratorieglasvarer (f.eks. hæmoglobin- 

kuvetter, hårrør, pipetter og glasskår)  

forurenet med blod, pus og vævsvæsker.

Smitteførende AffAld og cytoStAtiKA

Smitteførende affald i øvrigt, som indeholder eller 

kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik og 

behandling af patienter og fra forsøgsdyr samt dyre-

hold er klinisk risikoaffald. Det gælder for eksempel:
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AllE, DER PRODucERER klINISk RISIkOAFFAlD, ER 
omfattet af ordningen

•  Petriskåle og lign., som indeholder levende  

bakterie-, virus- eller svampekulturer.

•  Drænflasker og lign. med blod, pus eller  

vævsvæsker, som ikke kan udtømmes før  

bortskaffelse, og som ikke er effektivt  

inaktiveret (autoklaveret).

•  Meget vådt engangsmateriale, som vil dryppe, 

hvis det sammenpresses, og hvor væden udgø-

res af vævsvæsker, pus eller blod fra patienter. 

Det kan dreje sig om forbindinger, afdækninger, 

operationsservietter, smitteførende bleer eller 

hygiejnebind.

•  Alle vævsdele fra forsøgsdyr, som indeholder 

humanpatogene mikroorganismer.

•  Rester af ikke-dræbt vaccine.

•  visse typer vævsaffald, som på grund af stik-

kende (f.eks. knoglesplinter) eller væskeholdig/

dryppende karakter kan udgøre en risiko.

•  Affald fra patienter, som er isolerede,  

medmindre kendskab til sygdommens smitte-

måde gør, at risikoen ved håndtering må anses 

for minimal.

vævSAffAld

vævsaffald omfatter alle genkendelige vævs-  

og legemsdele, herunder vævsprøver i formalin.

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 iKKe er omfAttet

Andet farligt affald, der aldrig må bortskaffes som 

klinisk risikoaffald, er f.eks.:

•  tænder med amalgamfyldninger og  

amalgamudskillere.

•  kviksølv.

• Fotokemikalier som fremkalder og fixér.

• Medicinrester.

• blykapper.

• batterier.

• lysstofrør og lavenergipærer.

•  Olie- og kemikalieaffald,  

f.eks. opløsningsmidler.

Disse farlige affaldstyper skal i stedet bortskaffes 

som farligt affald i overensstemmelse med regula-

tivet herfor. 

Farligt affald skal altid anmeldes til kommunen. 

Hvis du har spørgsmål hertil, er du velkommen til 

at kontakte Reno Djurs.

dagrenovationslignende affald
Affald fra sundhedssektoren, som i almindelighed kan 
håndteres som dagrenovation: infusionsudstyr, stomi-
poser, bleer, tømte urinposer og lignende, samt tænder 
uden amalgamfyldninger.
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læg AlDRIg ANDEt AFFAlD I EMbAllAgERNE!
der må aldrig komme andet end klinisk risikoaffald i de udleverede 

emballager, da dette kan være særdeles miljøskadeligt i forbindelse med 
forbrændingen af affaldet. øvrige farlige affaldstyper, der ofte opstår i 

sundhedssektoren, som f.eks. medicinrester, amalgamfiltre, fixer, frem-
kaldervæske og batterier, skal bortskaffes som farligt affald i overens-

stemmelse med regulativ herfor. du er velkommen til at kontakte reno 
djurs, hvis du er i tvivl om korrekt håndtering af disse affaldstyper.
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Du vil få udleveret de nødvendige emballager af 

Marius Pedersen A/S. gebyrerne for ordningen 

omfatter de yderemballager (inkl. eventuelle forin-

ger m.v.), der afhentes i lukket og mærket stand 

af Marius Pedersen A/S. Se de godkendte gebyrer 

på www.renodjurs.dk eller ring til Reno Djurs.

klinisk risikoaffald sorteres ved kilden og 

opsamles i de specielle emballager, som Marius 

Pedersen A/S udleverer. klinisk risikoaffald må 

aldrig blandes med andre farlige affaldstyper.

Sådan opbevares og emballeres affaldet:

•  Skærende og stikkende genstande, som f.eks. 

kanyler eller skalpelblade lægges straks efter 

brugen i en brudsikker beholder (kanyleboks). 

kanyleboksen skal efterfølgende lægges i en af 

ordningens yderemballager. Dette kan være en 

plastboks på 30 liter eller en plastforet papcon-

tainer på 50 liter eller 112 liter. ved særligt store 

mængder er der en papcontainer på 700 liter. ved 

mindre mængder kan kanyleboksen fra Marius 

Pedersen A/S samtidig fungere som yderemballa-

ge. kanyleboksen fås i størrelser fra 2,5 til 11 liter.

bEvAR MIg vEl!

Kanyleboks  

2,5 liter 

Stikkende og skæ-

rende genstande

Kanyleboks 

5 liter 

Stikkende og skæ-

rende genstande

Kanyleboks 

11 liter 

Stikkende og skæ-

rende genstande

Plastboks 

30 liter 

klinisk risikoaffald 

samt vævsaffald

Plastboks 

60 liter 

klinisk risikoaffald 

samt vævsaffald
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•  Andet smitteførende affald opsamles på produk-

tionsstedet i de specielle emballager, som udle-

veres hertil. Dette kan være en plastboks på 30 

liter eller en plastforet papcontainer på 50 liter 

eller 112 liter. ved særligt store mængder er der 

en papcontainer på 700 liter.

•  Vævsaffald indsamles særskilt med henblik på 

en tilstrækkelig forbrænding og skal opsamles 

på produktionsstedet i de specielle emballager, 

der udleveres til formålet. Dette kan være en 

plastboks på 30 liter eller 60 liter.

mærKning

Den anvendte yderemballage skal lukkes forsvar-

ligt og deklareres. Deklarationen foretages på 

transportdokumenter, som udleveres af Marius 

Pedersen A/S ved levering af emballagen.

oPbevAring

klinisk risikoaffald skal til enhver tid opbevares 

miljømæssigt og sikkerhedsmæssigt forsvarligt, 

således at der ikke opstår uhygiejniske forhold og 

fare for mennesker og dyr.

Papcontainer 

700 liter 

klinisk risikoaffald

Papcontainer 

112 liter 

klinisk risikoaffald

Papcontainer 

50 liter 

klinisk risikoaffald
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afhentning

klinisk risikoafald skal afhentes  
EFtER bEOv Og MINDSt éN gANg åRlIgt

klinisk risikoaffald skal afhentes efter behov 

og mindst 1 gang årligt. Aftale om emballager 

og afhentningshyppighed indgås med Marius 

Pedersen A/S. 

Der kan afhentes klinisk risikoaffald på affalds-

producentens adresse således:

1. En gang om ugen.

2. En afhentning hver 14. dag.

3.  En afhentning hver måned (hvis der kun er tale 

om kanyler o.lign.).

4.  En afhentning hvert halve år (hvis der kun er 

tale om kanyler o.lign.).

5.  En afhentning hvert år (hvis der kun er tale om 

mindre mængder af kanyler o.lign.).

Herudover er der mulighed for at få afhentet kli-

nisk risikoaffald efter behov ved at tilkalde Marius 

Pedersen A/S.

Marius Pedersen A/S varsler dig om afhent-

ning efter nærmere aftale. varslingen kan være 

skriftlig eller telefonisk. 

Affaldet skal være emballeret, deklareret og 

klar til afhentning på det varslede tidspunkt. 

Affaldet vil normalt blive hentet mellem kl. 07.00 

og kl. 17.00, idet der er mulighed for at aftale 

afhentning i klinikkers åbningstid. Er containeren 

anbragt i aflåst rum, skal der udleveres nøgle til 

Marius Pedersen A/S, såfremt personalet ikke kan 

være til stede på afhentningstidspunktet. 

Du skal sikre let og umiddelbar adgang til 

afhentning af affaldet, således at der er hensigts-

mæssige arbejdsforhold for indsamlingsmandska-

bet. Såfremt der køres forgæves, fordi du ikke har 

sørget for at affaldet er klar til afhentning i overens-

stemmelse med indgået aftale, kan der opkræves 

gebyr for forgæves kørsel. 

I forbindelse med afhentning afleveres der som 

udgangspunkt tilsvarende antal og typer af nye 

engangsemballager eller rengjorte affaldsbehol-

dere.

Særlige forHold

Normalt skal klinisk risikoaffald afhentes hos 

affaldsproducenten, hvor affaldet opstår. ved 

decentral hjemmepleje/patientpleje, hvor der opstår 

klinisk risikoaffald, kan affaldet medtages af pleje-

personalet/lægen og opsamles på centrale lokalite-

ter (f.eks. plejehjem eller lægepraksis), hvor affaldet 

afhentes af Marius Pedersen A/S. I disse tilfælde 

skal affaldet opsamles, transporteres og opbevares 
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RåDgIvNINg 
marius Pedersen A/S rådgiver om håndteringen af 
klinisk affald hos hver enkelt bruger af ordningen.

forsvarligt i overensstemmelse med vejledning nr. 

4 1998 fra Miljøstyrelsen om håndtering af klinisk 

risikoaffald. Hvor apoteker tilbyder at modtage 

kanyler fra private enkeltpersoner, er dette tilladt.

På Anholt afhentes klinisk risikoaffald ikke af 

Marius Pedersen A/S, men afleveres efter nær-

mere aftale med kommunen/Reno Djurs.

indledende beSøg

Marius Pedersen A/S besøger hver enkelt 

affaldsproducent ved ordningens igangsætning 

og ved tilmelding af nye brugere.

Formålet med det indledende besøg er at 

rådgive affaldsproducenten om:

•  hensigtsmæssigt valg af udstyr/emballage,

• hensigtsmæssig afhentningshyppighed og

•  korrekt sortering og håndtering af klinisk  

risikoaffald

Endvidere er formålet at indgå en skriftlig aftale 

med hver enkelt affaldsproducent om valg af 

udstyr/emballage, afhentningshyppighed, varsling 

af afhentning, eventuel nøgleaftale og kontaktper-

son. Samtidig sørger Marius Pedersen A/S for den 

lovpligtige anmeldelse af affaldet til kommunen.
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reno djurs i/s
nymandsvej 11

8444 balle
telefon 87 59 77 77

renodjurs@renodjurs dk
www renodjurs dk

syddjurs kommune
hovedgaden 77

8410 rønde
telefon 87 53 50 00
www syddjurs dk

norddjurs kommune 
torvet 3

8500 grenaa
telefon 89 59 10 00

www norddjurs dk

marius pedersen a/s
sandagervej 40

7400 herning
telefon 96 26 53 00

herning@mariuspedersen dk

fotos: michael berg, colourbox  design og tryk: datagraf  vækstplader venligst udlånt af becton dickinson a/s  reno djurs 2008

www.renodjurs.dk 
læs mere om affaldsordninger
på www.renodjurs.dk


