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Emballering av vårdens farliga avfall för
kommuner och externa vårdgivare
Ansvar
Ansvaret för emballering av godset åligger de som packar och skickar iväg vårdens
farliga avfall. Den som packar farligt gods måste ha genomgått ADR 1:3utbildning.

Emballering av gods
Samemballering
 Skärande/stickande smittförande avfall samt smittförande avfall (båda
UN3291) får packas på samma pall eller i samma pallkartong.
 Farligt gods med UN3291 får inte packas tillsammans med gods med annat
UN-nummer.
Emballering behållare 30 - 60 liter
 Lastas på träpall (engångspall eller EU-pall) med måtten 0,8 x 1,2 meter.
 Den totala höjden på pallen får maximalt uppgå till 1,22 meter.
 Endast pallkartongens topp används.
 Godset bandas ihop med två stycken band så att behållarna inte kan falla av
under transport.
 OBS! Inget får sticka utanför pallen då detta medför hinder i transportbandet
vid destruktion.
 Separata pallar för gula och svarta behållare.
 Separata pallar för UN3291.
 Vänd samtliga etiketter på behållarna utåt och märk topp på pallkartong med
”OVERPACK” på två motsatta sidor.
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Emballering behållare 0,5 - 10 liter
 Lastas på träpall (engångspall eller EU-pall) med måtten 0,8 x 1,2 meter.
 Den totala höjden på pallen får maximalt uppgå till 1,22 meter.
 Lastas i pallkartong – hel kartong (topp, botten och svepning).
 Godset bandas ihop med två stycken band så att behållarna inte kan falla av
under transport.
 OBS! Inget får sticka utanför pallen då detta medför hinder i transportbandet
vid destruktion.
 Märkning på pallkartong, på två motstående sidor, med avsedd etikett, UNnummer samt ”OVERPACK”.
 OBS! Räkna alla behållare för information till godsdeklarationen.

Kontrollera
Innan sändning kontrolleras att behållarna är korrekt transportstängda och att
godset har rätt etiketter och UN-nummer.

Godsdeklaration
Godsdeklaration ska fyllas i och bifogas transporten.
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