Miljø- og Energiudvalget

Punkt 8.

Godkendelse af revidering af ordning for klinisk risikoaffald fra virksomheder
2017-031628
Miljø- og Energiforvaltningen indstiller, at Miljø- og Energiudvalget godkender en revideret ordning for klinisk
risikoaffald fra virksomheder gældende fra 2018.

Beslutning:
Godkendt.
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Sagsbeskrivelse
Miljø- og Energiudvalget har på baggrund af henvendelser fra landmænd med meget små mængder klinisk
risikoaffald vedrørende nedsættelse af afhentningsfrekvens for affaldet ønsket at se på mulighederne for at
ændre på den eksisterende ordning for klinisk risikoaffald for virksomheder.
Klinisk risikoaffald er defineret som farligt affald, der ved direkte kontakt kan indebære en særlig risiko for
smitteoverførsel, herunder:
 Skærende og stikkende genstande, der har været brugt ved behandling af patienter eller dyr.
 Alt affald fra patienter, der er isolerede.
 Smitteførende affald i øvrigt.
 Vævsaffald.
 Særligt uhygiejnisk og uæstetisk affald.
Ordningen er i dag, at virksomheder med klinisk risikoaffald minimum én gang om året skal have afhentet
klinisk risikoaffald. I dag er varierer afhentningsfrekvensen ved de tilsluttede virksomheder fra ugentlig til
årlig afhentning. Desuden kan virksomheder med meget små mængder klinisk risikoaffald, som ikke har
været i kontakt med blod eller sygdomsfremkaldende mikroorganismer, aflevere affaldet minimum én gang
årligt hos Aalborg Renovation.

Indsamlingsfrekvens, klinisk risikoaffald
Indlevering
Indlevering hos Aalborg Renovation
Afhentning
Ugeafhentning
14-dags afhentning
Månedlig afhentning
Kvartalsvis afhentning
Halvårlig afhentning
Årlig afhentning

Antal kunder
45
1
4
11
72

7
336

Virksomhederne betaler et gebyr pr. afhentning, samt et gebyr for destruktion ud fra volumen (antal liter) af
det afhentede affald. Desuden kan virksomhederne købe godkendt emballage af Miljø- og
Energiforvaltningen.
På grund af affaldets specielle karakter skal alle virksomheder også fremover have tilslutnings- og
benyttelsespligt til den kommunale indsamlingsordning.
Miljø- og Energiforvaltningen vægter meget højt, at der er styr på, hvordan bl.a. brugte kanyler håndteres,
således ingen i indsamlingsleddet kommer til skade ved, at kanyler bortskaffes på uautoriserede måder.
Sikkerheden vægtes således meget højt. Derfor er ordningen hidtil administreret ved, at alle virksomheder
med klinisk risikoaffald, skal være tilmeldt ordningen og skal have afhentet affaldet mindst én gang om året.
Da det i ordningen er konstateret, at visse, mindre landbrug har meget små mængder klinisk risikoaffald, er
det dog acceptabelt, at disse kan få afhentet deres affald med lavere frekvens. Således kan ordningen
ændres, så den er tilpasset affaldsproducenter med meget små mængder klinisk risikoaffald, og så
afhentning sker efter behov, dog mindst hvert 3. år. Det forventes, at max. 100 virksomheder, som i dag har
årlig afhentning af klinisk risikoaffald, vil få mulighed for at overgå til afhentning hver 3. år.
Desuden vil virksomheder med meget små mængder klinisk risikoaffald, som ikke har været i kontakt med
blod eller sygdomsfremkaldende mikroorganismer, fortsat kunne aflevere affaldet minimum én gang årligt
hos Aalborg Renovation.
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Virksomhederne vil også fremover betale et gebyr pr. afhentning, samt et gebyr for destruktion ud fra vægten
af det afhentede affald, ligesom virksomhederne kan købe godkendt emballage af Miljø- og
Energiforvaltningen.
Miljø- og Energiforvaltningen har på baggrund af ovenstående ændringer beregnet gebyrer for 2018, som alt
andet lige indebærer, at ordningen vil være i økonomisk balance. Gebyrerne er indarbejdet i takstoversigten
for 2018, som byrådet godkender i forbindelse med godkendelse af Budget 2018.
Gebyrer, gældende fra 2018:
Afhentning af klinisk risikoaffald pr. gang
Indlevering hos Aalborg Renovation, pr. gang
Destruktion af emballeret klinisk risikoaffald, pr. kg
Køb af emballage
(Alle gebyrer er excl. moms)
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kr. 525,00
kr. 368,00
kr. 13,00
Efter regning
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