
ANIMALISKA BIPRODUKTER KATEGORI 3
FETT FRÅN FETTAVSKILJARE
Animal by-products category 3 
Sludge, Grease Seperators

Materialet omfattar opaketerat flytande material av animaliskt ursprung från 
fettavskiljare i restaurang och storkök. I detta material får ej förekomma fett från 
fettavskiljare som är i kontakt med kommunalt avlopp. Handelsdokument skall 
upprättas av producenten. 

Vid osäkerhet– kontakta Ragn-Sells. 

Flytande fetter Förpackningar, Specificerat riskmaterial 
(SRM) enligt Jordbruksverkets definition

Materialåtervinning
Materialet har tre vägar att gå; till förbränning, rötning 
eller kompostering. Hantering sker enligt ABP-lagstift-
ningen.
Material, från kök som går till förbränning hanteras 
dock enligt avfallslagstiftningen.

Animaliska biprodukter faller under EU lagstiftningen, 
i Sverige Jordbruksverket (ABP-förordningen EU 
142/2011)

Specificerat riskmaterial (SRM) från djur
Vävnader som betecknas som specificerat riskmaterial
För nötkreatur
• Skalle utom underkäke och med hjärna och ögon samt

ryggmärg från djur som är äldre än 12 månader.

• Kotpelare utom svanskotor, hals-, bröst- och ländkotor-
nas tagg- och tvärutskott och den mediala korsbenskam-
men och korsbenets ”vingar”, men inklusive dorsalrots-
ganglier, från djur som är äldre än 30 månader.

• Tonsiller, tarmar från tolvfingertarmen till rektum och
tarmkäx från djur i alla åldrar.

För får och getter
• Skalle, inklusive hjärna och ögon, tonsiller och ryggmärg

från djur som är äldre än 12 månader eller som har en
permanent framtand som trängt fram genom tandköttet.

• Mjälte och ileum från djur i alla åldrar.
Tre kategorier
Animaliska biprodukter delas in i tre kategorier. Via nedan
QR-kod visas vad som är kategori 1, 2 och 3.

Specificerat riskmaterial är ett kategori 1-material
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RS Materialnummer 522901 EWC kod ABP KATEGORI 3

Farligt avfall NEJ

ADR / Farligt gods NEJ

UN nummer

Insamlingsmaterial JA

Avsättningmaterial JA/NEJ

KATEGORI 3
EJ AVSETT ATT

ANVÄNDAS SOM
LIVSMEDEL

Jordbruksverkets kategorisering 

av animaliska biprodukter. Det 

går även att besöka sidan via 

Jorbruksverkets hemsida.


