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KLINISK RISIKOAFFALD

En del af det affald, der produceres i forbindelse med pleje og be-
handling af mennesker og dyr, er uegnet til bortskaffelse gennem 
den almindelige dagrenovation, fordi det udgør en særlig risiko. 

Hvilke virksomheder gælder det for?
Ordningen omfatter alle producenter af klinisk 
risikoaffald i Norddjurs og Syddjurs Kommuner, 
herunder sygehuse, fødeklinikker, behandlings-
institutioner/plejehjem, hjemmeplejeordninger, 
laboratorier, lægers og tandlægers klinikker, prak-
tiserende jordemødre, svineproducenter, dyrlæger, 
undervisningsinstitutioner m.fl.

Hvad er klinisk risikoaffald?
1.  Skærende og stikkende genstande, som har 

været brugt i patientpleje eller behandling og i 
dyrehold. 
• Kanyler 
• Knive
• Sakse
• Pincetter
• Suturnåle
• Reagensglas
• Laboratorieglasvarer
• Pipetter

2. Smitteførende affald:
• Petriskåle og lignende som indeholder leven-

de bakterie-, virus eller svampekulturer
• Engangsmateriale med blod, pus eller vævs-

væsker 
• Vævsdele fra forsøgsdyr, som kan indeholde 

sundhedsfarlige mikroorganismer
• Rester af ikke-dræbt vaccine
• Smitteførende affald i øvrigt
• Affald fra isolerede patienter.

3. Vævsaffald
• Organer
• Amputerede lemmer
• Vævsprøver
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Klinisk risikoaffald må ikke indeholde:
• Tænder med amalgamfyldninger
• Kviksølv
• Fotovæsker
• Medicinrester
• Blykapper
• Batterier
• Lysstofrør
• Bleer og hygiejnebind
• Olie- og kemikalieaffald
• Dagrenovationslignende affald
• Stomiposer
• Bleer
• Tømte urinposer
• Tænder uden amalgamfyldninger.

Hvor skal affaldet hen?  
Den kommunale ordning for klinisk risikoaffald 
er en indsamlingsordning for alle – også små af-
faldsproducenter, der kun har kanyler/skærende 
genstande. Affaldet afhentes således hos affalds-
producenten på adressen efter et fastsat interval 
og mindst én gang årligt. Indsamlingen forestås af 
Reno Djurs I/S, der udpeger indsamlingsvirksom-
heden. Se mere om ordningen på www.renodjurs.
dk eller kontakt Reno Djurs for nærmere vilkår om 
gebyrer, afhentninger og emballagestørrelser.

Vær specielt opmærksom på:
Der udleveres særlige emballager til affaldet. Ifølge 
lovgivningen skal alle virksomheder der producerer 
farligt affald i form af klinisk risikoaffald anmelde 
dette til kommunen. Klinisk risikoaffald skal til 
enhver tid opbevares miljømæssigt og sikkerheds-
mæssigt forsvarligt, således at der ikke opstår uhy-
giejniske forhold og farer for mennesker og dyr. 

Lovgivning: 
Se især Miljøbeskyttelseslovens afsnit om affald 
samt affaldsbekendtgørelsen, der kan findes på 
www.retsinformation.dk. Herudover skal virksom-
heder følge Norddjurs og Syddjurs Kommuners 
regulativ for erhvervsaffald. Regulativerne kan ses 
på den nationale regulativdatabase (NSTAR) eller 
på Reno Djurs´ hjemmeside www.renodjurs.dk


