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I Socialstyrelsens författningssamling (SOSFS) publiceras myndighetens 
föreskrifter och allmänna råd.

• Föreskrifter är bindande regler.
• Allmänna råd innehåller rekommendationer om hur en författning kan 
eller bör tillämpas och utesluter inte andra sätt att uppnå de mål som avses 
i författningen.

Socialstyrelsen ger årligen ut en förteckning över gällande föreskrifter 
och allmänna råd.

SOSFS kan laddas ned eller beställas via

webb: www.socialstyrelsen.se/publikationer
e-post: publikationsservice@socialstyrelsen.se
fax: 035-19 75 29
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Socialstyrelsens kungörelse  
om ändring i allmänna råden (SOSFS 2001:8) om 
försiktighetsmått vid hantering och märkning av 
sådant biologiskt avfall som kan medföra olägenhet 
för människors hälsa enligt miljöbalken;

den 27 januari 2015.

Socialstyrelsen beslutar att i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 
2001:8) om försiktighetsmått vid hantering och märkning av sådant bio-
logiskt avfall som kan medföra olägenhet för människors hälsa enligt 
miljöbalken ska

– andra stycket under rubriken ”Tillämpningsområde”,
– första stycket under rubriken ”Definitioner”, och
– texten under rubriken ”Märkning”

ha följande lydelse.

Tillämpningsområde 
I dessa allmänna råd ges rekommendationer om hantering och märk-
ning av biologiskt avfall som uppkommer i hälso- och sjukvården, an-
nan medicinsk verksamhet samt från undervisning och forskning som 
är förknippad med sådana verksamheter.

För biologiskt avfall som är smittförande och omfattas av avfallstyp 
18 01 03, bilaga 4, avfallsförordningen (2011:927) gäller Socialstyrel-
sens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) om hantering av 
smittförande avfall från hälso- och sjukvården.

De allmänna råden gäller inte för sådant biologiskt avfall som om-
fattas av begravningslagen (1990:1144) eller foster eller abortmaterial 
som omhändertagits efter abort.

Definitioner
Termer och begrepp som används i dessa allmänna råd har samma  
betydelse som i 2, 9 och 15 kap. miljöbalken och avfallsförordningen 
(2011:927).

Med biologiskt avfall avses i dessa allmänna råd fast ämne eller 
fast substans från människa.
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Märkning
Förpackningar och förvaringsutrymmen bör väl synligt märkas med 
texten ”biologiskt avfall” i svart på gul botten. Om avfallet även är 
smittförande, gäller i stället bestämmelserna om hantering och märk-
ning i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2005:26) 
om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården.
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