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Beslut
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), beslutar efter samråd med
Folkhälsomyndigheten att patientprover som innehåller eller misstänks innehålla
apkoppsvirus ska klassificeras som UN 3373, Biologiskt ämne, kategori B, och för detta
UN-nummer ska förpackningsinstruktion P650 följas. Däremot för kulturer (det vill säga
odlat material) gäller klassificering som UN 2814, Smittförande ämne, kategori A och då
ska förpackningsinstruktion P620 användas.
Dessutom ska avfall som uppkommer vid vård av patienter med apkoppor och som
klassificeras som smittförande avfall enligt Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
om hantering av smittförande avfall från hälso- och sjukvården (SOSFS 2005:26),
klassificeras som UN3291, Medicinskt avfall n.o.s. såvida det inte uppfyller kriterierna för
att klassificeras som kategori A, UN 3549. För kategori B, UN 3291, gäller
förpackningsinstruktionernaP621, IBC621 och LP621.
Beslutet är endast giltigt för nationella transporter och gäller till och med 31 augusti 2022.

Ärend et
MSB har tillsammans med Folkhälsomyndigheten fått frågor från regioner hur
patientprover som misstänks innehålla apkoppsvirus ska klassificeras. I samband med
detta kom även frågan upp om hur avfall som uppkommer vid vård av patienter med
apkoppor ska klassificeras.
Patientproverna ska transporteras från olika vårdcentraler och vårdinrättningar, såsom
sjukhus, till laboratorier för analys.
Avfallet från hantering av patienter med apkoppor ska transporteras från vårdinrättningar,
såsom sjukhus, till avfallsförbränningsanläggningar.

Skä l för b eslutet
Enligt 5 § i förordning (2006:311) om transport av farligt gods(2006:311) får MSB
meddela när ett ämne är att anse som farligt gods enligt lagen (2006:263) om transport av
farligt gods. Utifrån denna paragraf tas detta beslut om klassificering av apkoppsvirus.
Folkhälsomyndighetens bedömning är att risker förknippade med apkoppsvirus i detta fall
är att likna vid andra smittämnen i riskklass 3 så som SARS-CoV-2 och
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mjältbrandsbakterier snarare än riskerna förknippade med exempelvis blödarfebervirus så
som ebolavirus. Folkhälsomyndigheten föreslår därför att MSB beslutar att patientprover
och avfall innehållande apkoppsvirus får klassificeras som smittförande ämnen i kategori
B.

I detta ärende har Fredrik Nyström, enhetschef beslutat. Camilla Oscarsson har varit
föredragande. I den slutliga handläggningen har också Josefine Gullö deltagit.

Fredrik Nyström

Camilla Oscarsson
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Hur du överklagar
Vill du överklaga detta beslut ska du uppge följande i överklagandet:




Vilket beslut som överklagas (ärendenummer och beslutsdatum).
Hur du vill att beslutet ska ändras och varför. Redogör även för andra uppgifter
som du anser kan ha betydelse i ärendet.
Namn, person- eller organisationsnummer, adress, e-postadress och
telefonnummer.

Överklagandet lämnas eller skickas till:
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
651 81 Karlstad
Du kan också skicka överklagandet via e-post till: registrator@msb.se
Överklagandet ska ha kommit in till MSB inom tre veckor från den dag du fick beslutet.
När överklagandet har kommit in, tar MSB ställning till om överklagandet har kommit in i
rätt tid och om beslutet bör ändras. Om överklagandet kommit in i rätt tid, överlämnas
överklagandet till Förvaltningsrätten i Karlstad.
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