
1 
 

 

 

 

 Rutiner for levering av smittefarlig avfall.  

Det har de siste ukene vært en stor økning i antall leveranser med smittefarlig avfall. Vi ber våre 

leverandører om å være nøye med hvordan smittefarlig avfall leveres til oss.  

1. Det er veldig viktig at boksene er lukket riktig, sørg for at lokkene sitter godt på. Er lokket løst eller 

skjevt ber vi om at det ikke leveres før det er satt på riktig.  

2. Bokser med synlig blodsøl på utsiden bes om ikke leveres.  

3. Bokser som stables på paller må ikke stables opp ned slik at det er fare for at innholdet kan renne 

ut.  

4. I tiden fremover er vår kapasitet på denne typen avfall sprengt, men vi gjør tiltak for å møte et økt 

behov for levering. Vi ber våre leverandører om å melde inn behov og mengde slik at vi kan sette opp 

en plan. Vi har ikke lagerplass til mer enn 20 paller så vi kan ikke gi lovnader om levering samme dag 

som innmelding.  

5. Innmelding skjer til mail tkv.avfall@tafjord.no og richard.nilsen@tafjord.no  

6. Vi ber våre leverandører ikke om å sende sine biler før det foreligger en dato for levering.  

 

Små gule bokser fra legekontor osv. er ikke tette nok under lasting på transportbånd og må derfor 

pakkes i større gule bokser som lukkes. Disse små gule boksene har i en del tilfeller blitt pakket i 

pappkasser, men dette er ikke godt nok. De skaper blokkeringer på transportbåndet og faller ut av 

kassene slik det smittefarlige avfallet kommer ut. Dette kan for eksempel være sprøytespisser og 

blodprøver. I slike tilfeller har det vært nødvendig å rengjøre transportbånd og område for mottak av 

smittefarlig avfall.  

Tafjord Kraftvarme opplever at de gule boksene som skal benyttes til smittefarlig avfall blir brukt til å 

bli kvitt farlig avfall som kvikksølv, amalgam og diverse elektriske apparater. Det er leverandøren sitt 

ansvar å forsikre seg at avfallet ikke inneholder farlig avfall. Vi ber om at hver kunde informere dette 

ut til de som fyller boksene.  

Vi ber om at leverandører av smittefarlig avfall tar ønsket om innskjerping av emballeringsrutiner til 

etterretning. Leveranser med avvik fra disse rutinene, kan bli avvist. I de tilfeller der ekstra rengjøring 

er nødvendig, kan regning bli sendt avfallsleverandør.  

Vi ønsker en god dialog og godt samarbeid med våre samarbeidspartnere. Ta derfor kontakt i tilfelle 

spørsmål eller behov for informasjon. 
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Kun denne type plastbeholder er godkjent for levering hos oss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disse produktene under tilfredsstiller ikke våre krav til levering av 

risikoavfall til oss.  

Pappesker er for svak og tåler ikke litt hard behandling, og den lille 

plastboksen passer ikke inn i vårt automatiske system som sender 

dette rett i ovnen. Den må over i beholder som beskrevet over, før 

den ankommer oss. 
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Se vedlagt lov om behandling av smittefarlig avfall.  

http://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2005-10-11-1196  

 

§ 1.Formål  

Formålet med forskriften er å bidra til å sikre at smittefarlig avfall ikke 

medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr 

eller miljø.  

§ 2.Virkeområde  

Forskriften gjelder smittefarlig avfall som oppstår i helsetjeneste og 

dyrehelsetjeneste, herunder smittefarlig avfall fra undervisning, forskning og 

diagnostikk.  

Forskriften gjelder ikke animalsk avfall som omfattes av forskrift 5. november 

1999 nr. 1148 om transport og behandling av animalsk avfall, og anlegg som 

behandler animalsk avfall.  

Forskriften gjelder ikke håndtering som omfattes av forskrift 12. september 

1996 nr. 903 om innførsel, transport og annen håndtering av materiale som er 

smittefarlig for mennesker. 

 

§ 3.Definisjoner  

I denne forskriften menes med: 

a) avfall: kasserte løsøregjenstander eller stoffer. Som avfall regnes også 

overflødige løsøregjenstander og stoffer fra tjenesteyting, produksjon og 

renseanlegg mv. 

b) smittefarlig avfall: avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 

og//eller tilhørende undervisning, forskning og diagnostikk som inneholder 

levedyktige mikroorganismer eller deres toksiner som kan forårsake sykdom 

hos mennesker eller andre levende organismer. 

c) håndtering: en fellesbetegnelse for innsamling, mottak, mellomlagring og 

behandling av smittefarlig avfall. 
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d) behandling: fysiske/kjemiske/biologiske prosesser som endrer avfallets 

egenskaper og som er nødvendige eller hensiktsmessige for endelig anbringelse 

av avfallet. 

e) helsetjeneste: primærhelsetjenesten, spesialisthelsetjenesten, 

tannhelsetjenesten og annen medisinsk virksomhet. 

f) dyrehelsetjeneste: virksomhet hvor veterinærer eller annet 

dyrehelsepersonell yter helsehjelp til dyr. 

 

§ 4.Forsvarlig oppbevaring, håndtering og transport av smittefarlig avfall  

Helsetjeneste og dyrehelsetjeneste skal sørge for at smittefarlig avfall 

oppbevares og håndteres på en slik måte at det ikke medfører fare for 

forurensning eller spredning av smitte til mennesker, dyr eller miljø. 

Virksomhet som transporterer eller håndterer smittefarlig avfall fra 

helsetjeneste eller dyrehelsetjeneste, skal sørge for at dette skjer på en slik 

måte at det ikke medfører fare for forurensning eller spredning av smitte til 

mennesker, dyr eller miljø.  

Helsetjeneste og dyrehelsetjeneste og virksomhet som transporterer eller 

håndterer smittefarlig avfall fra disse, skal sørge for at smittefarlig avfall ikke 

blandes med andre typer avfall.  

Helsetjeneste og dyrehelsetjeneste og virksomhet som behandler smittefarlig 

avfall fra disse, skal så tidlig som mulig sørge for at smittefarlig avfall behandles 

slik at det ikke lenger er smittefarlig.  

  

§ 5.Leveringsplikt  

Helsetjeneste og dyrehelsetjeneste hvor det oppstår smittefarlig avfall, skal så 

snart som mulig sørge for at avfallet blir levert til behandling ved anlegg med 

behandlingstillatelse etter § 6 eller med forbrenningstillatelse etter forskrift 1. 

juni 2004 nr. 930 om gjenvinning og behandling av avfall.  

Leveringsplikten etter første ledd gjelder ikke for virksomheter som med 

tillatelse etter § 6 behandler eget avfall, eller hvor avfallet blir behandlet slik at 

det ikke lenger er smittefarlig, jf. § 4 tredje ledd. 


