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Emballering af 
klinisk risikoaffald
ARC er din garanti for sikkerhed og grøn samvittighed. Vi har 
mange års erfaring i behandling af specialaffald, og vores nye 
energianlæg, Amager Bakke, har en af verdens allerbedste 
miljøprofiler. 

Når klinisk risikoaffald køres til destruktion på Amager Bakke 
indfyres det direkte i ovnen, hvor det brændes ved 1000°C. 
Herved tilintetgøres både smittefare og andet organisk 
indhold i affaldet.
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Emballering
Klinisk risikoaffald skal sorteres på produktionsstedet og 
pakkes i egnede emballager. Hvis emballagen ikke overholder 
ARCs emballeringskrav, vil affaldet blive afvist. Derfor er 
det vigtigt, at du sætter dig ind i modtagereglerne, og at den 
korrekte emballage indkøbes.
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Emballagekrav
Systemløsningen for engangsemballagen skal være UN3291 
mærket og godkendt til transport af klinisk risikoaffald. 

Klinisk risikoaffald skal emballeres i den endelige emballage, 
og em-ballagen må ikke trykkes eller sammenpresses, så der 
opstår risiko for perforering eller lækager.

Emballagen skal have fast bund. Bunden skal være af en sådan 
kvalitet, styrke og fasthed at emballagen kan transporteres 
på kæde- og rulletransportør. 

Transportbånd på Amager Bakke
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Transportøren skal selv medbringe udstyr til at tømme 
lastbilen og placere affaldet stykvis på rullebåndet.

Emballagen kan leveres på palle eller uden. Når emballagen 
afleveres på palle, vil den indgå i forbrændingen og ikke blive 
refunderet.

Alt affald skal emballeres drypfrit. Gennemvædede eller 
beskadigede emballager skal omemballeres inden transport. 
Der må ikke ompakkes klinisk risikoaffald på ARC – fx ved at 
der flyttes indhold mellem to emballager.

Størrelse og vægt
Når dit affald er færdigemballeret, skal det opfylde følgende 
størrelse- og vægtkrav:

Minimum Maximum

Dimensioner L x B x H 100x70x40 cm 120x80x110 cm

Vægt 30 kg. 200 kg.
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Emballageeksempler
Her finder du en række eksemper på emballager til klinisk 
risikoaffald, som overholder ARCs emballagekrav. 

ARC stiller ikke nogen krav til, at du skal bruge en bestemt 
emballageleverandør, således at du frit kan vælge den 
type, der bedst opfylder dine behov.

Emballagen skal 
overholde størrelses- 
og vægtkrav inklusiv 
en eventuel palle.

Hvis bunden på din kasse 
er stærk og selve kassen 
overholder mini mums-
kravene behøver du ikke 
at bruge en palle.
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Det kliniske risikoaffald 
skal være forseglet, når det 
ankommer til ARC.

Du kan sagten pakke flere 
små beholdere på en 
palle. Hvis du anvender en 
folieløsning som den viste, 
er det vigtigt at du ikke 
folierer ned over pallen.

Anvender du fade hvor top-
pen er større end bunden, 
skal du være opmærksom 
på ikke at pakke for mange 
på den samme palle, da 
toppen kan komme til at 
overskride maksimum 
bredde og længde, selvom 
bunden ikke gør det.
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Stikprøver
ARC udfører stikprøver på leverancerne af klinisk risikoaffald. 
Eventuelle fejl meddeles hurtigst muligt til affaldsproducent 
og transportør med oplysning om fejlens omfang. ARC vil 
fakturere gældende svigtgebyr til ansvarsholder.

Indvejning
Indvejning af klinisk risikoaffald sker via: 

ARC 
Kraftværksvej 31, 
2300 København S.

T: 3268 9300
M: vejeboden@a-r-c.dk

På dette eksempel har 
den nederste højre 
kasse fået en slag- og 
fugtskade under trans-
porten. Det har med-
ført at kassen bukker 
ud over pallen. 

Ved ankomsten til 
ARC over holder 
affaldet ikke længere 
emballerings- og 
størrelseskrav, og vil 
blive afvist.


