Kommunaldirektør og teknisk chef

Indsamling af medicinaffald og klinisk risikoaffald fra
apoteker

ADMINISTRATIV INFORMATION

Den 10. marts 2009

Resumé

Apotekerloven er blevet ændret. Den nye lov er trådt i kraft 1. april 2009.
KL anbefaler i denne administrative information, at kommunen kontakter
de lokale apoteker beliggende i kommunen, med henblik på at sikre en fortsat hensigtsmæssig indsamling og håndtering af medicinaffald og klinisk
risikoaffald fra apoteker.
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Sagen

Ifølge apotekerlovens (Lovbekendtgørelse nr. 855/04.08.2008 med senere
ændringer Lov nr. 100 af 10/02.2009) § 11, nr. 6, har apoteket pligt til at
modtage medicinrester (farligt affald) fra forbrugere (privatpersoner) med
henblik på destruktion.
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Apoteket kan endvidere efter lovens § 12, stk. 1, nr. 5 modtage medicinrester fra sundhedspersoner samt visse former for klinisk risikoaffald (kanyler
m.m.) fra sundhedspersoner og forbrugere med henblik på destruktion i
henhold til aftale med kommunen.
Aftalen mellem apoteker og kommuner baseres på:
•

at apoteket modtager og sorterer medicinrester og visse former for klinisk risikoaffald fra private husstande, og at kommunen varetager udgifterne i forbindelse med afhentning og videre bortskaffelse af affaldet

•

at apotekerne modtager sorterede medicinrester og visse former for
klinisk risikoaffald fra læger, tandlæger, dyrlæger, institutioner m.v. Disse virksomheder kan rekvirere emballage via kommunen eller kommunens affaldsselskab mod betaling, således at kommunens udgifter til afhentning og destruktion dækkes herved.
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Apotekerne har fortsat ansvar og den økonomiske forpligtelse i forbindelse
med deres eget affald.
Apoteket kan ikke indsamle medicinrester fra andre end ovennævnte sundhedspersoner. Bemærk at fx landmænd er erhvervsdrivende og skal henvises
til at indgå i en indsamlingsordning i henhold til gældende regulativ for e rhvervsaffald i kommunen.
Danmarks apotekerforening har ligeledes orienteret deres medlemmer om
ændringerne i apotekerloven. Apotekerne opfordres til at tage kontakt til de
enkelte kommuner om deres ordning.
Kontaktperson i KL

Henvendelse om denne skrivelse kan rettes til Anders Christiansen
ach@kl.dk eller tlf. 3370 3370
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