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BILAGA 1 
 
 
KRAV VID INSAMLING OCH TRANSPORT AV ANIMALISKT AVFALL 
 
1. Transportmedel 
 

1.1. Transport av animaliskt avfall får inte 
medföra fara för människors eller djurs hälsa. 

1.2. Animaliskt avfall skall insamlas och 
transporteras i ändamålsenliga, täta och lätt 
rengörbara kärl, behållare eller andra för-
packningar eller fordon. 

1.3. Förpackningarna eller fordonen skall 
ha täta lock eller också skall de täckas så, att 
de inte flödar över. 

1.4. Förpackningarna, fordonen och de pre-
senningar som använts vid transporten skall 
rengöras och desinfekteras varje gång efter 
användningen och de skall hållas i gott skick. 
Förpackningarna skall förstöras på lämpligt 
sätt, exempelvis genom förbränning. 

1.5. Samtidig transport av levande djur och 
animaliskt avfall i samma fordon är förbju-
den. 

1.6. Den som transporterar animaliskt av-
fall skall föra en förteckning över de fordon 
som använts till transport av animaliskt av-
fall. 

1.7. Animaliskt avfall får inte behandlas el-
ler bearbetas under transporten. Kroppar av 
värphöns, vilka är animaliskt högriskavfall 
enligt 3 § 2 b-punkten, får dock behandlas 
med syra i det fordon eller den förpackning 
som används för transporten. 
 

2. Transportdokument 
 

2.1. Med animaliskt avfall skall under 
transporten följa ett dokument av vilket 
framgår arten eller beskaffenheten av avfal-
let, avfallets ursprung, mängd och mottagare 
samt förarens namn och adress. 

2.2. Den som transporterar animaliskt av-
fall skall bevara transportdokumenten minst 
3 år efter transporten. 

2.3. Transportdokumenten skall vid behov 
företes tillsynsmyndigheten. 
 
 
3. Transportbeteckningar 
 

3.1. De förpackningar som används för 
transport av animaliskt avfall skall förses 
med påskriften "EJ AVSETT SOM LIVS-
MEDEL". Dessutom skall på förpackningar-
na anges arten eller beskaffenheten av det 
animaliska avfallet samt avfallets ursprung. 

3.2. Påskrifterna skall göras med minst 2 
cm höga bokstäver. 

3.3. Tillsynsmyndigheten kan vid behov 
försegla lasten. Lasten skall då transporteras 
utan att sigillet bryts. 
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BILAGA 2 
 
 
KRAV VID LAGRING AV ANIMALISKT AVFALL 
 

1. Animaliskt avfall skall lagras och be-
handlas hygieniskt. Lagringen får inte med-
föra fara för människors eller djurs hälsa. 

2. I lagren skall finnas ändamålsenliga lo-
kaler och lämplig utrustning för lagring och 
behandling av animaliskt avfall. Kärlen, be-
hållarna och de övriga förpackningarna skall 
vara täta och lätta att hålla rena. 

3. Obehandlat animaliskt avfall skall hållas 

avskilt från annat foderråmaterial så, att 
spridning av djursjukdomar förhindras. 

4. Ett lager skall ha tät grund och vara täckt 
och skyddat så att rävar, råttor, måsar eller 
andra djur inte kommer åt lagret. 

5. Avflödet av vätskor från lagret skall på 
ett ändamålsenligt sätt hindras från att kom-
ma ut i omgivningen. 
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BILAGA 3 
 
 
KRAV VID FÖRBRÄNNING, NEDGRÄVNING OCH KOMPOSTERING AV ANI-
MALISKT AVFALL 
 
1. Allmänna krav 
 

Förbränning, nedgrävning eller komposte-
ring av animaliskt avfall får inte medföra fara 
för människors eller djurs hälsa. 
 
2. Nedgrävning 
 

2.1.  Animaliskt avfall får inte grävas ned 
på ett grundvattenområde, skyddsområde för 
vattentag eller närmare än 250 m från en 
brunn eller på en sluttning som sluttar mot ett 
vattendrag. Marken på den plats där det ani-
maliska avfallet grävs ned skall vara tillräck-
ligt tät för att hindra att avflödet av vätskor 
kommer ut i omgivningen och vattendragen. 

2.2. Animaliskt avfall får inte grävas ned 
på ett område som skall plöjas eller schaktas 
kort efter nedgrävningen. 

2.3. Animaliskt avfall måste grävas ned 
tillräckligt djupt och ofördröjligen täckas så 
att rävar, råttor, måsar eller andra djur inte 
kommer åt det. Vid nedgrävning av enstaka 
djur skall djur under 40 kg täckas med ett 
jordlager som är minst 0,5 m tjockt och djur 
över 40 kg med ett jordlager som är minst 1 
m tjockt. 

2.4. För att förgöra patogener skall det 
animaliska avfallet vid nedgrävning vid be-
hov kalkas eller övergjutas med desinfek-
tionsmedel.  

2.5. Animaliskt avfall får inte grävas ned 
inlagt i plastsäckar eller i någon annan för-
packning som inte förmultnar. 
 
 
3. Förbränning 
 

3.1. Då animaliskt avfall bränns på öppen 
eld skall förbränningen vara jämn och full-
ständig. 

3.2. Den utrustning som används för för-
bränning av animaliskt avfall på annat sätt än 
på öppen eld skall till sin konstruktion och 
sina effekter vara sådan att förbränningen är 
fullständig. Utrustningen och det område 
som omger den skall vara lätt att hålla ren. 
 
 
4. Kompostering 
  

4.1. Komposten och dess placering skall 
vara sådan att rävar, råttor, måsar eller andra 
djur inte kommer åt komposten. 

4.2. Avflödet från vätskor från komposten 
skall på ett ändamålsenligt sätt hindras från 
att komma ut i omgivningen. 

4.3. Om tillämpandet av bestämmelser som 
gäller anläggningar som framställer tekniska 
eller farmaceutiska produkter på komposter 
bestäms i 19 § 2 mom. 
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BILAGA 4 
 
 
VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV ANLÄGGNINGAR FÖR BEARBETNING AV 
ANIMALISKT HÖGRISK- OCH LÅGRISKAVFALL 
 
1.  Konstruktionskrav för lokaler och ap-

parater 
 
1.1. Bearbetningsanläggningen skall på ett 

ändamålsenligt sätt vara avskild från anlägg-
ningar som bedriver annan verksamhet, från 
andra fastigheter och från allmän väg. 

Anläggningen får inte vara belägen på en 
plats där djur hålls eller i omedelbar närhet 
av en sådan. En anläggning för bearbetning 
av animaliskt högriskavfall får inte vara be-
lägen i omedelbar närhet av ett slakteri. 

1.2. Lokalerna i en anläggning för bearbet-
ning av animaliskt lågriskavfall som finns i 
anslutning till ett slakteri skall vara helt av-
skilda från slakteriets lokaler så att det inte 
finns genomgångsmöjlighet mellan anlägg-
ningarna. 

1.3. Trafiken på en bearbetningsanlägg-
nings gårdsområde skall ordnas så att det inte 
finns risk för spridning av djursjukdomar. 

1.4. I en bearbetningsanläggning skall fin-
nas lokaler där 

a) obehandlat animaliskt avfall lagras och 
bearbetas (oren avdelning), samt  

b) behandlat animaliskt avfall bearbetas vi-
dare och lagras (ren avdelning). 

1.5. Mellan den rena och den orena avdel-
ningen får inte finnas någon förbindelseväg. 

1.6. Den orena avdelningen skall för mot-
tagning av animaliskt avfall ha en täckt plats 
som är lätt att rengöra och desinfektera. 

1.7. På den orena avdelningen vid en an-
läggning för bearbetning av animaliskt 
högriskavfall skall vid behov finnas utrymme 
och utrustning för avhudning eller avlägs-
nande av päls och ett lagerrum för hudar. 

1.8. Bearbetningsanläggningen skall ha till-
räcklig kapacitet med tanke på mängden och 
arten av det animaliska avfall som tas emot. 
På anläggningen skall finnas apparatur som 
producerar tillräckliga mängder hett vatten 
och ånga för bearbetningen av det animaliska 
avfallet.  

1.9. Bearbetningsanläggningens konstruk-
tioner, apparater och utrustning skall vara lät-

ta att hålla rena och desinfektera. 
1.10. Inom bearbetningsanläggningen skall 

finnas ett hygieniskt system för bortledning 
av avloppsvatten. Golven skall luta så att av-
fallsvattnet rinner mot golvbrunnar. Golv-
brunnarna skall vara försedda med galler. 
Avfallsvatten från den orena avdelningen 
skall hindras från att rinna till den rena av-
delningen. 

1.11. På den orena avdelningen skall vid 
behov finnas utrustning för finfördelning av 
det animaliska avfallet och för inmatning av 
avfallet i bearbetningsapparaturen. 

1.12. Då värmebehandling krävs skall be-
arbetningen ske i en sluten bearbetningsappa-
ratur som skall vara försedd med  

a) registrerande termometrar på kritiska 
punkter och  vid behov registrerande 
tryckmätare och  

b) ett tillräckligt säkerhetssystem för säker-
ställande av en tillräcklig behandlingstempe-
ratur. 

1.13. Bearbetningsanläggningen skall ha 
tillräcklig utrustning för rengöring och desin-
fektion av transportfordon, -behållare, -kärl 
och –presenningar samt för rengöring och 
desinfektion av mottagnings- och bearbet-
ningsutrymmena. 

1.14. Bearbetningsanläggningen skall ha 
tillräcklig utrustning för desinfektion av 
däcken på fordon som används vid transport 
av animaliskt högriskavfall eller på fordon 
från den orena avdelningen omedelbart före 
fordonet lämnar anläggningen. 

1.15. Bearbetningsanläggningen skall ha 
tillräckligt med tvättställ samt ändamålsenli-
ga omklädningsrum, tvättrum och toaletter 
för personalen. 

1.16. Djur och obehöriga personer får inte 
ges tillträde till anläggningen. 
 
2.  Hygienkrav för verksamheten vid an-

läggningen 
 

2.1. Animaliskt avfall skall lagras på ett 
hygieniskt sätt före bearbetningen och bearb-
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tas så fort som möjligt efter att det har anlänt 
till anläggningen. 

2.2. Kärl, behållare och presenningar som 
använts vid transport eller lagring av anima-
liskt avfall samt mottagningsutrymmena skall 
tvättas och desinfekteras efter varje använd-
ning. Transportpresenningar och –omslag 
som inte kan tvättas skall förstöras på lämp-
ligt sätt, exempelvis brännas. Ett fordon som 
transporterar animaliskt högriskavfall skall 
tvättas och desinfekteras efter att lasten los-
sats och innan fordonet lämnar bearbetnings-
anläggningen. 

2.3. Hudar skall saltas med natriumklorid. 
2.4. Bearbetningsanläggningens konstruk-

tioner, maskiner och utrustning skall hållas i 
gott skick och rengöras och desinfekteras re-
gelbundet. 

2.5. Avfallsvattnet från den orena avdel-
ningen skall behandlas för att säkerställa att 
inga patogener finns kvar. 

2.6 Mätutrustningen skall kalibreras med 
regelbundna mellanrum och mätresultaten 
bevaras minst 3 år.  

2.7 Personer som arbetar på den orena av-
delningen får inte beträda den rena avdel-
ningen utan att byta arbetskläder och byta el-
ler desinfektera skodonen. Apparater, utrust-
ning och kärl får inte flyttas från den orena 
till den rena avdelningen. 

2.8. Åtgärder för förebyggande av att må-
sar, flugor, gnagare och andra skadedjur 
kommer åt anläggningen måste vidtas. 

2.9. Slutprodukterna skall uppfylla kraven i 
bilaga 3 till jord- och skogsbruksministeriets 
beslut om menliga ämnen och organismer i 
fodermedel (184/1994). Slutprodukterna 
skall behandlas och lagras på ett sådant sätt 
att de inte förorenas på nytt. 

 
 

 
 
 


