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Inledning - Anläggning med tillstånd enligt 

förordning (2013:253) om förbränning av avfall 

Detta dokument är en sammanställning av delar ur 

 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 

oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav 

framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om 

upphävande av förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska 

biprodukter), och 

 Kommissionens förordning (EU) nr 142/2011 av den 25 februari 2011 om 

genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr 1069/2009 

om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och därav framställda 

produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om 

genomförande av rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och 

produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid 

gränsen 

Dokumentet visar utdrag ur ovan nämnda förordningar som är direkt tillämpliga i 

Sverige för anläggningar med tillstånd enligt Förordning (2013:253) om 

förbränning av avfall. Dokumentet är avsett som ett hjälpmedel för att göra 

reglerna mer tillgängliga. Om texten i någon del visar sig inte överensstämma med 

lagstiftningen hänvisas till aktuell lagstiftning. 

Information om de krav som ställs på insamling, transport och spårbarhet ligger i 

ett separat dokument. 

Texten har anpassats för svenska förhållanden och kommentarer har lagts in för att 

underlätta förståelsen av texten. Om en del av en inklippt artikel eller bilaga inte 

rör den här typen av anläggning har texten ersatts av ”…….”. 

Med ”den behöriga myndigheten”/”behörig myndighet” avses Jordbruksverket om 

inget annat anges. 

För införsel till Sverige finns i vissa fall särskilda regler. Ta kontakt med 

Jordbruksverket om detta är aktuellt.  
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Anläggning med tillstånd enligt förordning 

(2013:253) om förbränning av avfall1 - krav på 

verksamheten vid förbränning av animaliska 

biprodukter och därav framställda produkter 

 

För att leva upp till den lagstiftning som rör animaliska biprodukter ska den 

driftsansvarige uppfylla följande: 

Grundläggande krav2 

Den driftansvarige3 ska, i de företag som står under deras kontroll, se till att 

animaliska biprodukter eller därav framställda produkter under alla skeden av 

insamling, transport, hantering, behandling, omvandling, lagring, utsläppande på 

marknaden, distribution, användning och bortskaffande uppfyller de krav i denna 

förordning som är av relevans för verksamheten. 

Den driftansvarige ska i registreringssyfte innan denne inleder verksamhet till den 

behöriga myndigheten anmäla alla anläggningar som denne har kontroll över och 

som på något sätt hanterar, lagrar, släpper ut på marknaden, distribuerar, använder 

eller bortskaffar animaliska biprodukter eller därav framställda produkter, samt 

tillhandahålla den behöriga myndigheten information om vilken kategori av 

material som denne kommer att ha under sin kontroll och vilken typ av verksamhet 

som kommer att bedrivas.4  

Den driftansvarige ska vidare tillhandahålla den behöriga myndigheten aktuella 

uppgifter om dessa anläggningar samt anmäla till den behöriga myndigheten alla 

större ändringar i verksamheten, såsom eventuell nedläggning av befintlig 

anläggning. 

Egenkontroller 

Den driftansvarige ska inrätta, tillämpa och upprätthålla egenkontroller för att 

övervaka efterlevnaden av förordningen. Denne ska se till att inga animaliska 

                                                      
1  Förordningen införlivar direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp. Hänvisningen till direktiv 

2000/76 som är inklippt i texten nedan ska istället läsas som att den går till det nya direktivet.     

2   Från artikel 4, 23 och 28 i förordning (EG) nr 1069/2009. (Texten är allmänt hållen eftersom 

förordningstexten rör alla olika typer av anläggningar som befattar sig med animaliska 

biprodukter och därav framställda produkter.) 

3  Driftansvarig: de fysiska eller juridiska personer som har faktisk kontroll över en animalisk 

biprodukt eller därav framställd produkt, däribland transportörer, handlare och användare. 

Definitionen finns i artikel 3 i förordning (EG) nr 1069/2009.   

4  Av artikel 24 punkt 1 b och c i förordning (EG) nr 1069/2009 framgår att anläggningar med 

tillstånd för förbränning eller samförbränning av avfall inte behöver godkännande enligt nämnda 

förordning. Det räcker alltså med en registrering enligt artikel 23. 
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biprodukter eller därav framställda produkter som misstänks eller påvisas inte följa 

förordningen sänds från anläggningen annat än för bortskaffande. 

Bortskaffande genom förbränning eller bortskaffande 

eller återvinning genom samförbränning 5 

1) Den behöriga myndigheten ska se till att förbränning och samförbränning av 

animaliska biprodukter och därav framställda produkter endast sker 

a) i förbrännings- och samförbränningsanläggningar som beviljats tillstånd 

enligt direktiv 2000/76/EG6, eller 

b) (i anläggningar som godkänts av den behöriga myndigheten)7 

2)  ……. 

3) Driftansvariga för förbrännings- eller samförbränningsanläggningar ska 

uppfylla de allmänna kraven för förbrännings- och 

samförbränningsanläggningar i kapitel I i bilaga III.8 

4)  ……. 

5)  ……. 

Allmänna krav enligt bilaga III9 

Allmänna villkor 

1) ……. 

2) Driftansvariga för förbrännings- eller samförbränningsanläggningar ska vidta 

alla nödvändiga försiktighetsåtgärder i fråga om mottagandet av animaliska 

biprodukter eller därav framställda produkter för att förhindra eller, så långt det 

är praktiskt möjligt, begränsa direkta risker för människors eller djurs hälsa.10 

3) Djur får inte ha tillträde till anläggningen, till animaliska biprodukter och därav 

framställda produkter som väntar på förbränning eller samförbränning eller till 

aska som uppstått vid förbränningen eller samförbränningen av animaliska 

biprodukter. 

                                                      
5  Artikel 6 i förordning (EU) nr 142/2011. 

6   Hänvisningen till direktiv 2000/76/EG ska numera läsas som att den går till det nya direktivet 

2010/75/EU om industriutsläpp. 

7  Detta är anläggningar som inte omfattas av direktiv 2010/75/EU om industriutsläpp och som 

alltså inte tas upp i denna information. 

8  Punkt 1 i kapitel 1 utelämnas eftersom den informationen inte rör denna typ av anläggning. 

9  Kapitel I avsnitt 1-5 i bilaga III i förordning (EU) nr 142/2011. Flera av de krav som nämns 

finns redan som krav i den lagstiftning som reglerar förbränning och samförbränning av avfall. 

10 Denna punkt är mycket viktig för att säkra ett gott smittskydd. Anläggningen måste i sin 

egenkontroll säkra en god hantering av inkommande material så att eventuellt spill tas om hand, 

att erforderlig rengöring och desinficering utförs, och att personalen inte kan råka föra med sig 

smittor via till exempel kläder eller skor. 
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4) Om förbrännings- eller samförbränningsanläggningen är belägen på ett 

jordbruksföretag med animalieproduktion gäller följande: 

a) Förbrännings- eller samförbränningsanläggningen och djuren samt deras 

foder och strö ska hållas fullständigt åtskilda, där så är nödvändigt med 

hjälp av staket. 

b) Den utrustning som används för att driva förbränningsugnen får endast 

vara avsedd för detta ändamål och får inte användas någon annanstans på 

jordbruksföretaget, alternativt rengöras och desinficeras innan den används 

för andra ändamål. 

c) Personal som arbetar på anläggningen ska byta ytterkläder och skor innan 

de hanterar djur eller foder. 

5) Lagring av animaliska biprodukter och därav framställda produkter som väntar 

på förbränning eller samförbränning och av aska ska ske i övertäckta, korrekt 

identifierade och, i tillämpliga fall, läckagefria behållare. 

6) Animaliska biprodukter som inte förbränts fullständigt ska förbrännas igen 

eller bortskaffas i enlighet med artiklarna 12, 13 respektive 14 i förordning 

(EG) nr 1069/2009 på annat sätt än genom bortskaffande i en godkänd deponi. 

Villkor för driften 

Förbrännings- eller samförbränningsanläggningarna ska utformas, utrustas, byggas 

och drivas på ett sådant sätt att temperaturen på förbränningsgaserna höjs på ett 

kontrollerat och homogent sätt även under de mest ogynnsamma förhållandena, till 

en temperatur på 850 °C i minst 2 sekunder eller 1 100 °C i 0,2 sekunder, uppmätt i 

omedelbar närhet av innerväggen till förbrännings- eller 

samförbränningskammaren eller vid någon annan av den behöriga myndigheten 

godkänd representativ punkt i förbrännings- eller samförbränningskammaren.  

Restprodukter från förbränning och samförbränning 

1. Restprodukter från förbränning och samförbränning ska minimeras i fråga om 

mängd och skadlighet. Sådana restprodukter ska, i tillämpliga fall, återvinnas 

direkt i anläggningen eller utanför denna i enlighet med relevant 

unionslagstiftning eller bortskaffas i en godkänd deponi. 

2. Torra restprodukter, inbegripet stoft, ska transporteras och mellanlagras på ett 

sådant sätt att spridning i miljön förhindras, t.ex. i slutna behållare. 

Mätning av temperatur och andra parametrar  

1. Det ska finnas metoder för övervakning av parametrar och förhållanden som är 

relevanta för förbrännings- eller samförbränningsprocessen. 
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2. Temperaturmätningskraven ska fastställas i den behöriga myndighetens 

godkännande11 eller i de tillhörande villkoren. 

3. All automatiserad utrustning för övervakning ska kontrolleras och årligen 

provas med avseende på funktion. 

4. Alla mätvärden avseende temperatur ska registreras och återges på ett lämpligt 

sätt så att den behöriga myndigheten12, enligt förfaranden som samma 

myndighet beslutar om, kan kontrollera att de tillåtna driftsvillkoren i denna 

förordning efterlevs. 

Onormala driftsförhållanden 

Den driftansvariga ska i händelse av haveri eller vid onormala driftsförhållanden i 

en förbrännings- eller samförbränningsanläggning inskränka eller stoppa driften så 

snart detta är praktiskt möjligt, till dess att normal drift kan återupptas. 

 

Förutom dessa krav måste de generella krav som ställs på en registrerad 

anläggning följas:  

Krav avseende vissa registrerade anläggningar där 

animaliska biprodukter och därav framställda 

produkter hanteras13 

1. Driftansvariga för registrerade anläggningar eller andra registrerade 

driftansvariga ska hantera animaliska biprodukter och därav framställda 

produkter på de villkor som anges i kapitel IV i bilaga IX. 

2. ……. 

3. ……. 

4. ……. 

Krav på anläggningen och villkor för hanteringen enligt 

bilaga IX14 

1. Driftansvariga för registrerade anläggningar ska hantera animaliska 

biprodukter och därav framställda produkter enligt följande villkor: 

                                                      
11 Den miljömyndighet som utfärdar godkännandet. 

12 Se närmast föregående fotnot. 

13 Artikel 20 i förordning (EU) nr 142/2011. 

14 Kapitel IV i bilaga IX i förordning (EU) nr 142/2011. Detta är krav som ställs på alla 

registrerade anläggningar oavsett verksamhet. 
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a. Lokalerna ska vara konstruerade så att de vid behov kan rengöras och 

desinficeras effektivt. a) Lokalerna ska vara konstruerade så att de vid 

behov kan rengöras och desinficeras effektivt.  

b. Det ska finnas tillfredsställande skyddsanordningar mot skadegörare såsom 

insekter, gnagare och fåglar. 

c. Installationer och utrustning ska hållas i goda hygieniska förhållanden där 

så krävs. 

d. Animaliska biprodukter och därav framställda produkter ska lagras under 

förhållanden som förhindrar kontaminering. 

2. Driftansvariga ska föra register i en form som är tillgänglig för den behöriga 

myndigheten. 

3. ……. 

 

Observera att förutom ovan nämnda krav måste de krav förordningarna 

ställer på insamling, transport och spårbarhet uppfyllas. Dessa återfinns bl.a. 

i en sammanställning som ligger på www.jordbruksverket.se/Transportera 

och mellanlagra animaliska biprodukter och därav framställda produkter 

https://jordbruksverket.se/djur/foder-och-produkter-fran-djur/produkter-fran-djur/transportera-animaliska-biprodukter-och-darav-framstallda-produkter
https://jordbruksverket.se/djur/foder-och-produkter-fran-djur/produkter-fran-djur/transportera-animaliska-biprodukter-och-darav-framstallda-produkter
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