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Lathund för beställningsportalen farligt
avfall
Beställningsnummer i det här dokumentet avser beställningsnummer i Länsservice
materialportal för behållare/transportkärl för hantering av farligt avfall (benämns
MP i tabellen nedan).

För patienter i hemmet
Nr i MP
214 33
213 43
270 86

Storlek

Kommentar
Safe Clip - För att ta hand om kanyler utan säkerhetsskydd så att
sprutorna kan slängas i brännbart.
0,5 l Röd behållare
2 l Röd behållare

Gul behållare
Nr i MP
101 26
270 83
270 84
171 46
270 85
125 77
223 14
270 82
221 00
170 80
171 77
22489

Storlek
1,5 l
2,0 l
3,0 l
3,5 l
6,0 l
6,0 l
9,0 l
11,0 l
11,0 l
30,0 l
60,0 l
0,45 l

Förklistrad etikett och kommentarer
Skärande/stickande smittförande avfall, rund
Skärande/stickande smittförande avfall, fyrkantig
Skärande/stickande smittförande avfall, fyrkantig
Skärande/stickande/smittförande avfall, rund
Skärande/stickande smittförande avfall, fyrkantig, brevlådelock
Skärande/stickande smittförande avfall, fyrkantig, platt lock
Skärande/stickande smittförande avfall, lång
Skärande/stickande smittförande avfall, fyrkantig, platt lock
Skärande/stickande smittförande avfall, fyrkantig, brevlådelock
Smittförande avfall
Smittförande avfall
Skärande/stickande för ambulansverksamhet, rymmer 20 ml
glasampuller som ryms i ytterfickan på den ryggsäck som sedvanligt används i ambulansverksamheten. Har snäpplock som kan
stängas med enhandsfattning.
20551
0,65 l Skärande/stickande för ambulansverksamheten (blått lock). Passar i de flesta hållare i ambulansen men inte i ryggsäcken.
Förutom det avfall som behållarna är förmarkerade med (angett i kommentar ovan)
så kan behållare 6,0 liter och större etiketteras om till skärande/stickande smittförande-, smittförande – eller cytostatika och läkemedels förorenade avfall.

Svart behållare
Nr i MP
170 81
170 82

Storlek Kommentar
30 l Biologiskt avfall
60 l Biologiskt avfall
För biologiskt avfall som inte ryms i en 60 liters svart behållare
(exempelvis ben) gäller följande: två 60 liters behållare tejpas
ihop och skickas med vaktmästeriet.
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Flytande läkemedel1
Nr i MP
206 91

Storlek Kommentar
0,45 l Behållare för flytande läkemedel.
Tips! Det går också bra att återanvända tomma plastflaskor med
lock för flytande läkemedelsrester.

Läkemedel1 (lösa tabletter)
Nr i MP
101 31

Storlek Kommentar
1 l Burk (med lock)

Transportkartong
Nr i MP
154 31
NY! 30
383
Via Stena

Storlek Kommentar
60 l Transportkartong - används för paketering av gula behållare < 6 l.
Alternativt smittförande avfall (Covid-19)
110 l Transportkartong - används för paketering av gula behållare < 6 l.
Alternativt smittförande avfall (Covid-19)
Transportkartong för härdplaster och limrester (tandvården)
Uppge (vid kontakt med Stena) om det är hämtning eller byte.
Vid byte så hämtar de och lämnar en tom kartong och vid hämtning har de inte med sig en tom kartong.
Uppge antalet kartonger och vilken typ av avfall som ska hämtas
Kartonger kan även beställas separat från Stena.

Avfallspåsar för härdplast/lim samt antibiotikaavfall
Nr i MP
20967
20968

Storlek

Kommentar
Blixtlåspåse 100x150mm utan skrivfält 100 st.
Blixtlåspåse 170x230mm utan skrivfält, 100st/fp.
Vid behov av större blixtlåspåsar beställer ni via C2
exempelvis 300mm*400mm

Dunk för amalgamavfall (tandvården)
Nr i MP
11770
17117

Storlek Kommentar
5 liter Dunk för tandvårdens avfall, godkänd för kemikalier
25 liter Dunk för tandvårdens avfall, godkänd för kemikalier

Etiketter
Nr i MP
221 51
221 52
153 53
164 11

Kommentar
Smittförande/stickande/skärande avfall (15 x 21 cm) – 50 etiketter/rulle
Smittförande avfall (15 x 21 cm) – 50 etiketter/rulle
Kemiskt avfall (intern hantering av kemikalier)
Humanbiologiskt avfall – 50 etiketter/rulle

1

Behållaren är inte godkänd för transport enligt ADR och måste därför läggas i en gul behållare för
transport till destruktion.
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127 02
153 50
298 75

Cytostatika och läkemedels förorenat avfall (7x10 cm)2 – 50 etiketter/rulle
Cytostatika och läkemedels förorenat avfall (15 x 21 cm)3 – 50 etiketter/rulle
Etiketten för ”OVERPACK" 75 x 105 mm (vaktmästeriet)

2

Den här etiketten ska användas på de små behållare som delas ut till patienter som vårdas i hemmet.
Endast enheter med stor förbrukning av cytostatika ska beställa hela rullar från Länsservice. Enheter
som bara behöver enstaka etiketter ska även i fortsättningen beställa dem hos miljösamordnaren.
3
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