REGULATIV
FOR OPBEVARING, TRANSPORT OG BORTSKAFFELSE
AF SPECIELT SYGEHUSAFFALD
I DRAGØR KOMMUNE

Nærværende regulativ er udfærdiget i henhold til Miljøministeriets Bekendtgørelse nr. 131 af 21. marts 1993, §
21.
Almindelige bestemmelser
§ 1 Gyldighedsområde.
Stk. 1 Regulativet gælder opbevaring, transport og bortskaffelse af specielt sygehusaffald og lignende,
der kan henføres til de under § 2 og § 3 nævnte affaldstyper.
Stk. 2 Regulativet gælder samtlige producenter af specielt sygehusaffald og lignende i Dragør Kommune, f.eks. praktiserende lægers, dyrlægers og tandlægers klinikker, institutioner, laboratorier,
plejehjem og andre behandlings- og plejeinstitutioner, dyrehandlere, husdyrbrug samt individuelle
producenter.
Stk. 3 Regulativet gælder ikke affald, der bortskaffes i henhold til særlige bestemmelser, f.eks. medicinrester, radioaktivt affald og olie- og kemikalieaffald.
§ 2 Specielt sygehusaffald.
Stk. 1 Ved specielt sygehusaffald forstås smitteførende affald, (jf. stk. 2), spidse og skarpe genstande (jf.
stk. 3) samt biologisk affald (jf. stk. 4).
Stk. 2 Ved smitteførende affald forstås:
* Alt smitteførende sygehusaffald, f.eks. affald fra praktiserende læger, dyrlæger og tandlæger m.v.
* Smitteførende ikke autoklaveret affald fra kliniske mikrobiologiske laboratorier.
* Smitteførende ikke autoklaveret affald fra visse klinisk kemiske laboratorieafdelinger og blodbanklaboratorier.
* Visse former for affald fra patienter i behandling med specielle medikamenter, f.eks. cytostatika.
* Affald fra dyr med smitsomme sygdomme.
Stk. 3 Ved spidse og skarpe genstande forstås:
* Tømte sprøjter / kanyler, knive, skalpeller, ampuller, dråbekamre, reagensglas, o.lign., samt smitteførende glasskår i øvrigt fra patientbehandling og laboratoriearbejde.
Stk. 4 Ved biologisk affald forstås:
* Organer og amputerede lemmer fra operationsstuer.
* Døde dyr, der ikke kan afsættes til en autoriseret destruktionsanstalt.

§ 3 Andre affaldstyper.
Stk. 1 Kommunalbestyrelsen kan bestemme, at reglerne tillige skal omfatte andet affald, der på grund af
sin oprindelse og koncentration kan fremstå særlig uhygiejnisk.
Stk. 2 Kommunalbestyrelsen afgør i tvivlstilfælde, til hvilken kategori en affaldstype skal henregnes.

Emballering og mærkning af specielt syghusaffald og lignende.

§ 4 Generelt.
Stk. 1 Den ydre emballage skal være gul eller forsynet med mærkning i form af gule striber. Emballagen
skal bære påskriften "Specielt sygehusaffald".
Stk. 2 Den ydre emballage skal være mærket med dato, navn og telefonnummer på institutionen samt
navnet på den for emballeringen ansvarlige person.
Stk. 3 Alt affald skal emballeres drypfrit. Gennemvædede eller beskadigede emballager skal omemballeres inden transport.
Stk. 4 Den ydre emballage skal bestå af plastforede papkasser eller 3-lags sække , (hvoraf mindst 1 lag
skal være af plast) eller anden emballage med tilsvarende sikkerhed.
Stk. 5 Alle emballagetyper skal være godkendt af Kommunalbestyrelsen og skal i øvrigt være i
overensstemmelse med modtagereglerne på det anviste forbrændingsanlæg.
§ 5 Smitteførende og biologisk affald.
Stk. 1 Smitteførende og biologisk affald, jf. § 2, stk. 2 og stk. 4, opsamles på produktionsstedet i mindre plastposer.
Stk. 2 Petriskåle o.lign. stables i en fast væsketæt emballage eller emballeres på en måde med tilsvarende sikkerhed.
§ 6 Spidse og skarpe genstande.
Stk. 1 Spidse og skarpe genstande, jf. § 2, stk. 3, opsamles i brudsikre beholdere, f.eks. kanylebeholdere
og skårspande, der lukkes forsvarligt.
Stk. 2 Kanylebeholdere og skårspande skal være tørre og må ikke indeholde f.eks. desinfektionsvæske.
§ 7 Andre affaldstyper.
Stk. 1 Hvis en producent af særligt uæstetisk eller uhygiejnisk affald er blevet pålagt at bortskaffe sit
affald i henhold til nærværende regulativ, skal affaldet bortskaffes i overensstemmelse med reglerne for
smitteførende og biologisk affald.

Opsamling og transport
§ 8 Indretning af opsamlingssted hos producenten.
Stk. 1 Opsamlingsstedet for færdigemballeret specielt sygehusaffald og andre af dette regulativ omfattende affaldstyper skal indrettes således, at beskadigelse af emballagen og uhygiejniske forhold undgås.
Stk. 2 Opsamlingsstedet bør være adskilt fra almindelige opholds- og gangarealer og aflåst i tilfælde,
hvor forholdene i øvrigt tillader det. Befinder det endelige afhentningssted sig udendørs, skal dette
aflåses.
Stk. 3 De af dette regulativ omfattende affaldstyper må ikke komprimeres.
§ 9 Transportudstyr
Stk. 1 Færdigemballeret affald skal transporteres fra affaldsproducenten til behandlingsanlægget ved
hjælp af transportudstyr godkendt af Kommunalbestyrelsen og det anviste forbrændingsanlæg.
Stk. 2 Emballeret affald skal anbringes i en speciel container af svært metal eller forstærket plast.
Containeren skal være konstrueret således, at udsivning af væske eller andet indhold ikke kan finde sted,
selv om affaldssækkene beskadiges, f.eks. ved mindre trafikuheld.
Stk. 3 Containere skal efter brug rengøres ifølge anvisninger udstukket af Kommunalbestyrelsen og
forbrændingsanlægget.

Stk. 4 Til transport skal anvendes egnede containervogne eller lukkede varevogne.
Stk. 5 I vognen skal altid forefindes en skriftlig instruks vedr. forholdsregler i tilfældes af uheld.
Stk. 6 Transportøren forpligter sig til at orientere Plan og Teknik, såfremt affaldsproducenten ikke opfylder Dragør Kommunes regler for opbevaring og emballering af sygehusaffald. Det skal præciseres, at
affaldsproducenten er ansvarlig for korrekt opbevaring og emballering og at Plan og Teknik er
tilsynsmyndighed.
§ 10 Transportpersonalet.
Stk. 1 Transportøren har pligt til at oplære transportpersonalet i forsvarlig håndtering og transport af de
af dette regulativ omfattede affaldstyper, samt forholdsregler i tilfælde af uheld.
Anmeldelse og bortskaffelse
§ 11 Anmeldelse.
Stk. 1 Producenter af de af dette regulativ omfattede affaldstyper skal indgive anmeldelse herom til
Dragør Kommune, Plan og Teknik.
Undtaget herfra er private producenter, der udelukkende frembringer affaldet som led i egen behandling.
Stk. 2 Producenter af specielt sygehusaffald og andet affald omfattet af dette regulativ er forpligtet til at
anvende en af Dragør Kommune anviste ordninger. Afregningen for ordningen foregår direkte mellem
producent og transportør/forbrændingsanlæg.

§ 12 Bortskaffelse.
Stk. 1 Affald omfattet af dette regulativ destrueres på et godkendt behandlingsanlæg anvist af Kommunalbestyrelsen.

§ 13 Dispensation.
Stk. 1 Dispensation fra bestemmelserne i dette regulativ kan i særlige tilfælde og efter ansøgning
meddeles af Kommunalbestyrelsen.
Stk. 2 Afgørelser truffet i medfør af regulativet kan ikke påklages til højere administrativ myndighed.
§ 14 Overtrædelse af regulativet.
Stk. 1 Enhver overtrædelse af regulativbestemmelserne eller undladelse af at efterkomme forbud eller
påbud i medfør af bestemmelserne straffes med bøde, jf. bekendtgørelsen om bortskaffelse, planlægning
og registrering af affald nr. 131 af 21. marts 1993 § 48.
§ 15 Ikrafttræden
Nærværende regulativ træder ikraft den 1/1 1994

Godkendt af Kommunalbestyrelsen.
Den 14.12.1993.

Birgitte Rinhardt
borgmester

/

Flemming Borch
områdechef

ANMELDELSE AF SYGEHUSAFFALD
Navn på klinik:
Navn på kontaktperson
Adresse:
Telefon nr:
Affaldsproduktion:
Sække pr. uge:
Kg pr. uge:
Opsamlingssted og opbevaringsform:
Kort beskrivelse af hvor og hvordan affaldet opbevares:

Affaldet afleveres til:*
Firmanavn:
Adresse:
Post nr.:
Telefon nr.:
Afhentningsfrekvens:
___Ugentlig
___14.dag
___månedligt
Bemærkninger:

Tilsendes:
Dragør Kommune

Plan og Teknik
Kirkevej 7
2791 Dragør

--------------------------------Dato og underskrift.

