
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hvilke virksomheder gælder det for? 

Alle virksomheder og institutioner i Horsens 

Kommune. 

 

Hvad er klinisk risikoaffald? 

Klinisk risikoaffald er affald, som ved direkte 

kontakt kan indebære en særlig risiko ved 

håndtering, fx: 

 Skærende og stikkende genstande. 

 Affald fra patienter, som er isolerede. 

 Smitteførende affald. 

 Vævsaffald.  

 

Skærende og stikkende affald, er genstande, 

som har været brugt i patientpleje eller behandling, 

fx:  

 Kanyler, knive, guidewires, sakse, 

pincetter, suturnåle, dråbekamre og andet, 

der kan penetrere hud. 

 Reagensglas, skår og lign., der indeholder 

blod, pus eller rester af vævsvæske. 

 Laboratorieglasvarer forurenet med blod, 

pus og vævsvæsker, hæmoglobinkuvetter, 

hårrør og pipetter. 

 

Smitteførende affald er affald, som indeholder 

eller kan indeholde mikroorganismer fra diagnostik 

og behandling af patienter og fra forsøgsdyr, fx:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 

 Vådt engangsmateriale (som vil dryppe, 

hvis det sammenpresses), hvor væden 

udgøres af vævsvæsker, pus eller blod fra 

patienter, eksempelvis forbindinger, 

afdækninger, operationsservietter mv.  

 Alle vævsdele fra forsøgsdyr, som 

indeholder humanpatogene 

mikroorganismer. 

 Affald fra patienter, som er isolerede, 

medmindre kendskab til sygdommens 

smittemåde gør, at risikoen ved håndtering 

må anses for minimal.  

 Rester af ikke-dræbt vaccine.  

 

Vævsaffald af alle genkendelige vævs- og 

legemsdele samt andet affald er affald, hvor 

ugenkendelighed efter behandling skønnes 

hensigtsmæssig af æstetiske grunde, fx:  

 Moderkager. 

 Aborter. 

 Vævsprøver, herunder også vævsprøver i 

formalin. 

 Amputerede legemsdele. 

Klinisk  

risikoaffald 

Klinisk risikoaffald er farligt affald, 

som altid skal frasorteres øvrigt 

affald – uanset mængden. Klinisk 

risikoaffald skal afleveres til 

kommunens indsamlingsordning.  

 



 Visse typer vævsaffald, som på grund af 

stikkende (fx knoglesplinter) eller 

vævsholdig/dryppende karakter (fx 

moderkager) kan udgøre en risiko. 

 Vævsaffald, der må karakteriseres som 

risikoaffald/farligt affald kan håndteres 

sammen med vævsaffald i øvrigt. 

 

Hvor skal affaldet afleveres? 

Klinisk risikoaffald skal afleveres efter behov, dog 

mindst 1 gang årligt til den fælles kommunale 

indsamlingsordning Modtagestation Syddanmark 

I/S, Vejlbyvej 21, 7000 Fredericia, www.motas.dk.  

 

Emballering og opbevaring 

Affaldet skal emballeres efter følgende 

retningslinier:  

 Ved emballering der alene eller i 

kombination med anden emballage udgør 

transportemballagen, må kun benyttes de 

af Modtagestation Syddanmark leverede 

emballager.  

 Ved emballering, der ikke indgår i 

transportemballagen, kan benyttes anden 

end den af Modtagestation Syddanmark 

leverede emballage. 

 Anden emballage skal være PVC-fri 

emballage af en god kvalitet med hensyn 

til materiale og funktion.  

 

Opbevaringsemballage skal:  

 Mærkes med gul markering og være 

mærket ”klinisk risikoaffald”. 

 Mærkes inden ibrugtagning for at undgå 

misforståelser under kildesorteringen og 

ved afhentning. 

 Pakkes, så den kan lukkes uden 

sammenpresning af affaldet.  

 

Transportemballagen skal mærkes med:  

 Dato, navn og telefonnummer på 

affaldsproducenten. 

 Navn på den for emballering ansvarlige 

person. 

 Affaldstype samt produktionssted. 

 

Er en emballage blevet gennemvædet eller på 

anden måde beskadiget, skal virksomheden sikre, 

at der sker omemballering af det kliniske 

risikoaffald.   

 

Klinisk risikoaffald skal opbevares utilgængeligt for 

uvedkommende.  

 

Når flere affaldstyper opbevares samme sted, skal 

affaldstyperne holdes adskilte.  

 

Særligt for dette affald? 

Klinisk risikoaffald opstår bl.a. i sundhedssektoren, 

som omfatter sygehuse, fødeklinikker og 

behandlingsinstitutioner, plejehjem, 

hjemmeplejeordninger, læge- og tandlægeklinikker, 

praktiserende jordmødre, m.fl. samt på 

dyreklinikker, hos dyrlæger, ved dyrehold m.fl.  

 

Ved tvivl om, hvorvidt affald er klinisk risikoaffald, 

skal affaldet betragtes som klinisk risikoaffald og 

håndteres i overensstemmelse med retningslinierne 

herfor.
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Lovgrundlag 

De gældende regler fremgår af Affaldsbekendt-

gørelsen og Regulativ for erhvervsaffald, som  

findes på Horsens Kommunes hjemmeside under 

erhvervsservice. 

http://www.motas.dk/
http://www.horsenskommune.dk/
https://horsens.dk/Erhvervsservice/Erhvervsaffald/FarligtAffald

