
KLINISK RISIKOAFFALD
 
Kom sikkert af med kanylerne

Klinisk risikoaffald består af skærende 
genstande og affald, som kan indebære 
en særlig smitterisiko for skraldemanden 
ved håndtering:

• Kanyler
• Skalpeller
• Petriskåle med bakteriekultur
• Reagensglas
• Tatovørnåle
• Rester af vævsprøver
• Rester af ikke-dræbt vaccine. 
 

Mange virksomheder har klinisk risikoaf-
fald, og det er ikke alle, der tænker over 
det. Følgende virksomheder har ofte 
klinisk risikoaffald:

• Hospitaler og laboratorier
• Apoteker
• Akupunktører
• Tatovører
• Landmænd
• Fodterapeuter
• Læge-, tandlæge- og dyrlægeklinikker.

Hvad er klinisk risikoaffald? 

Klinisk risikoaffald skal håndteres separat fra dagrenovation og andet affald, fordi det kan udgøre en risiko for 
skraldemændene i form af stikskader eller smitterisiko og det kan være uhygiejnisk. Derfor stiller det krav til 
særlig forbrænding af affaldet. 

Hvorfor skal I bekymre jer om klinisk risikoaffald?

Det er jeres pligt, at virksomhedens kliniske risikoaffald bliver behandlet korrekt

Hvis jeres virksomhed har klinisk risikoaffald, er det jeres ansvar 
at: 
• Anmelde det kliniske risikoaffald til kommunen.
•    Affaldet er opbevaret korrekt og miljømæssigt forsvarligt.
•    Føre driftsjournal over mængde, art og bortskaffelse.
• Aflevere affaldet mindst 1 gang om året.

Når kommunen udfører tilsyn, skal I kunne dokumentere, at jeres 
kliniske risikoaffald bliver bortskaffet korrekt til miljøgodkendt 
anlæg. 

Hvis jeres virksomhed har klinisk risikoaffald, skal I benytte den 
kommunale indsamlingsordning. Den er både nem at tilpasse dine 
virksomhedsspecifikke behov, billig og miljøcertificeret. 

Med den kommunale ordning er I garanteret, at I opfylder alle de 
lovmæssige krav til indsamling af klinisk risikoaffald. 

Hvad får I ud af den 
kommunale 

indsamlingsordning?

• I kan få afhentet affaldet med faste 
intervaller eller ved bestilling 

• Afhentning af farligt affald samtidig 

• Statistikker om jeres affaldsmængder 

• Hjælp til at deklarere og pakke af- 
faldet 

• Hjælp til at finde korrekt emballage 

Mulighed for fritagelse
Virksomheder, der har klinisk risikoaffald, kan 
søge kommunen om fritagelse fra den kom-
munale indsamlingsordning, hvis de selv kan 
bortskaffe affaldet miljømæssigt forsvarligt. 

Vejledning til at søge om fritagelse kan findes 
på kommunens hjemmeside. Indtil fritagelse 
modtages, skal den kommunale indsamlings-
ordning benyttes.

Tilmelding
Kontakt venligst Vestforbrænding på 
telefon 80 20 80 30, fax 44 85 76 90 
eller e-mail farligtaffald@vestfor.dk

Spørgsmål? Så kontakt Vestforbrændings Kundeservice på  tlf. 80 20 80 30


