
Du som hanterar livsmedel
- så gör du med ditt avfall

2018-12-04



När du hanterar livsmedel uppstår sopor, 
det vill säga, avfall. För att påverkan på 
miljön ska bli så liten som möjligt är det 
viktigt att du hanterar avfallet på rätt sätt. 

Det bästa du kan göra är att minimera den 
mängd avfall som uppstår. För det avfall 
som ändå uppstår är det viktigt att du 
källsorterar så mycket som möjligt.

Ditt ansvar
Du som driver en livsmedelsverksamhet 
är skyldig att sortera ut vissa typer av av-
fall. Det gäller förpackningar av papper, 
plast, glas och metall men även returpap-
per och tidningar.

Dessa olika typer av avfall ska du sedan 
hålla separata och lämna till återvinning. 
Du ska också sortera ut farligt avfall och 
lämna det för omhändertagande.

Så gör du med ditt avfall - ditt ansvar

Vad är en livsmedelsverksamhet?
Som livsmedelsverksamhet räknas 
alla som producerar, bearbetar eller 
säljer livsmedel, det vill säga, allt som 
människor förväntas äta. 

En livsmedelsverksamhet kan vara privat 
eller offentlig och drivas med eller utan 

vinstintresse. En viss kontinuitet och 
organisation krävs för att det ska vara en 
livsmedelsverksamhet. Det är kommunen 
som gör den bedömningen.

Det kan till exempel vara en restaurang, 
café, livsmedelsbutik eller liknande.

Du är skyldig att ha kunskap om avfallet 
som uppkommer i din verksamhet och 
om vilka regler som gäller. Du är också 
skyldig att utnyttja möjligheterna till 
återvinning och återanvändning.

Om broschyren
I denna broschyr får du som driver en 
livsmedelsverksamhet veta hur du ska 
hantera olika avfallsslag. 

Alla sorters avfall finns inte med i bro-
schyren. Du måste själv kolla upp vad 
som gäller för övriga avfallsslag eftersom 
du är ansvarig för sorteringen. 

Har du frågor får du gärna höra av dig 
till miljö- och byggnadsförvaltningen i 
Hultsfreds och Vimmerby kommuner. 



Fastighetsägaren
Fastighetsägaren ansvarar för att:

• Det finns kärl för brännbart restavfall
• Soputrymmet är tillräckligt stort
• Transportväg fram till avfallskärlen 

är framkomlig
• Transportvägen hålls halkfri och fri 

från snö
• Fettavskiljare är lättillgängliga för 

tömning
• Tillsyn och tömning sker av fettav-

skiljare
• Informera ”hyresgäster” om regler 

för avfallshantering

Att det hålls snyggt och rent både utanför 
och inne i soprummet är ett gemensamt 
ansvar. Tänk på att endast lägga i sådant 
avfall som kärlen är avsedda för och att 
avfallet ska vara paketerat så att skada 
eller arbetsmiljöproblem inte uppstår.

Andras ansvar
Miljö- och byggnadsförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen i 
Hultsfred och Vimmerby ansvarar bland 
annat för att bedriva miljötillsyn. Det 
innefattar även hantering av avfall på 
företag. För livsmedelsföretag sker denna 
tillsyn oftast i samband med livsmedels-
kontrollen.

ÖSK och VEMAB
Östra Smålands Kommunalteknikförbund 
(ÖSK) och Vimmerby Energi och Miljö 
AB (VEMAB) ansvarar för att hämta och 
behandla hushållsavfall. Hushållsavfall 
är det avfall som uppstår på grund av att 
människor uppehåller sig i lokalerna eller 
som liknar sådant avfall. 

Om du har din verksamhet i Hultsfreds 
kommun ska du vända dig till ÖSK. Har 
du din verksamhet i Vimmerby kommun 
ska du vända dig till VEMAB. 

Kontaktuppgifter
Miljö- och byggnadsförvaltningen
0495-24 14 00
miljo.bygg@hultsfred.se

Länsstyrelsen i Kalmar län
010-223 80 00
kalmar@lansstyrelsen.se

Östra Smålands Kommunalteknikförbund
0495-24 00 00
osk@osk.hultfred.se

Vimmerby Energi & Miljö AB
0492-76 93 00
vimmerby.energi@vimmerby.se



Förpackningar och returpapper

För alla förpackningar gäller producent-
ansvar. Det betyder att producenten är 
skyldig att ta tillbaka förpackningarna 
och återvinna dem. 

Som verksamhetsutövare ska du sortera 
ut förpackningar av plast, papper, glas 
och metall. Förpackningarna ska du se-
dan lämna tillbaka till producenterna. Du 
kan själv transportera förpackningarna till 
en mottagningsanläggning eller beställa 
hämtning.

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen 
har mer information om sortering av 
förpackningar på www.ftiab.se.

Exempel på förpackningar är tidningar, 
returpapper, mjölkkartonger, wellpapp, 
glasburkar, konservburkar och plastför-
packningar.

Får jag transportera förpack-
ningar och returpapper själv?
 

Ja, men om den totala mängden över-
stiger 10 ton eller 50 m3 per år måste 
du ha tillstånd från länsstyrelsen.

Var ska det lämnas?
Om din verksamhet ligger i Hultsfreds 
kommun kan du lämna förpackningar 
och returpapper till Hultsfreds återvin-
ningscentral, Kejsarkullen. 

Om din verksamhet ligger i Vimmerby 
kommun kan du lämna det, mot avgift, 
till Vimmerbys återvinningscentral, 
under förutsättning att det handlar om 
små mängder (< 1 m3 per månad). 

Du kan också lämna förpackningar 
och returpapper till andra entreprenö-
rer, men då kanske du behöver teckna 
ett avtal med entreprenören.

OBS! Som verksamhetsutövare får du 
inte använda de återvinningsstationer 
som finns utställda runt om i kommu-
nerna. Dessa är endast till för hushål-
lens förpackningar och returpapper.

Kan jag beställa hämtning?
Ja, det kan du. Ett enkelt och bra sätt 
att göra sig av med detta avfall är att 
teckna avtal med en entreprenör. Då 
får du kärl att lägga förpackningarna 
i och entreprenören sköter tömningen 
av kärlen. 



Matavfall

När du hanterar livsmedel kan det uppstå 
stora mängder matavfall. Det finns inget 
lagkrav på att du som verksamhetsutöva-
re ska sortera ut matavfall. Men om du 
sorterar ut matavfallet medför det stora 
vinster för miljön och kan sänka dina 
kostnader för avfallshanteringen.

Än så länge kan inte kommunerna erbju-
da hämtning av matavfall från verksam-
heter. Målsättningen är att kunna erbjuda 
denna tjänst från våren 2019.

Exempel på matavfall är skal från frukt 
och grönsaker, oätliga matrester, tallriks-
avskrap, kaffesump. 

Får jag transportera matavfall 
själv?
Nej, det får du inte. Matavfall får 
bara transporteras och hämtas av en 
entreprenör som är upphandlad av 
kommunen. 

Om du till våren 2019 vill börja sorte-
ra matavfall kan du be din fastighetsä-
gare att kontakta kommunens renhåll-
ningsansvariga. 

I Hultsfreds kommun är ÖSK renhåll-
ningsansvariga. I Vimmerby kommun 
är VEMAB renhållningsansvariga.



Fettavfall

Utsläpp av fett och olja leder till stora 
problem med stopp i avloppsledningarna. 
För att förhindra utsläpp av fett i avlop-
pen måste din verksamhet ha en fettav-
skiljare och ett system för fettåtervinning.

Fettavskiljare
Det är fastighetsägaren som ansvarar för 
att det finns en fungerande fettavskiljare. 
Fastighetsägaren ansvarar också för att 
den töms vid behov och minst två gånger 
per år. Tömning av fettavskiljare kan be-
ställas av en entreprenör som har tillstånd 
att transportera avfall.

Om du driver en livsmedelsverksamhet 
som inte har en fettavskiljare installerad 
ställer det mycket stora krav på avfalls-
hanteringen. Risken är stor att avlopps-
ledningarna sätts igen och det kan bli 
mycket kostsamt. 

Om fett hamnar i det kommunala avlopp-
snätet kan kommunen stänga av vat-
tentillförseln till fastigheten och plugga 
avloppsnätet tills det finns en godkänd 
fetthantering på platsen. Det sker enligt 
VA-lagstiftningen och kommunens all-
männa bestämmelser för vattentjänster.

Frityrfett
Du ska aldrig hälla ut fett i avloppet! An-
vänt frityrfett och stekoljor samlar du upp 
för återvinning. Det finns entreprenörer 
som erbjuder hämtning av använt matfett 
och har lämpliga förvaringskärl för fettet. 

Exempel på fettavfall är använt frityrfett, 
stekolja, matolja.

Får jag transportera fettavfall 
själv?
 

Nej, det får du inte.

Kan jag beställa hämtning?
Ja, du kan teckna ett avtal med en 
entreprenör som har tillstånd att trans-
portera fettavfall och som erbjuder 
hämtning av använt frityrfett.



Farligt avfall

Farligt avfall är sådant avfall som, till 
exempel, är giftigt, miljöfarligt, cancer-
framkallande eller brandfarligt. Därför 
ska du alltid lämna farligt avfall för 
särskilt omhändertagande.

Det är viktigt att farligt avfall inte blan-
das med annat avfall eller spolas ner i 
avloppet. Om du hanterar farligt avfall 
på fel sätt kan det orsaka skada på både 
människor och miljön. 

Det är också viktigt att du förpackar 
farligt avfall på rätt sätt. Läckande kemi-
kalier och trasiga lysrör kan orsaka skada 
på personal som hanterar farligt avfall.

Exempel på farligt avfall är lysrör, lågen-
ergilampor, småbatterier, elavfall, rester 
av rengöringsmedel och andra kemikalier.

Får jag transportera farligt avfall 
själv?
Ja, men du måste göra en anmälan till 
länsstyrelsen innan. Mer information 
finns på länsstyrelsens webbplats.

I Hultsfreds kommun kan verksamhe-
ter lämna farligt avfall på Hultsfreds 
återvinningscentral, Kejsarkullen. 

I Vimmerby kommun kan verksam-
heter inte lämna farligt avfall på 
återvinningscentralen. Därför måste 
du kontakta en entreprenör som har 
tillstånd att hantera och transportera 
farligt avfall.

Kan jag beställa hämtning?
Ja, det finns entreprenörer som har 
tillstånd att hämta och transportera 
farligt avfall.



Brännbart restavfall

När du har sorterat ut allt avfall som ska 
till återvinning eller tas om hand på annat 
sätt så finns det bara brännbart restavfall 
kvar.

Om du inte har ett abonnemang för att 
hantera brännbart restavfall ska du be din 
fastighetsägare att teckna ett abonnemang 
med kommunens renhållningsansvariga. 

I Hultsfreds kommun är ÖSK renhåll-
ningsansvariga. I Vimmerby kommun är 
VEMAB renhållningsansvariga.

Exempel på brännbart restavfall är gamla 
disktrasor, städsopor och trasiga plastfö-
remål.

Får jag transportera brännbart 
restavfall själv?
Du får transportera brännbart verk-
samhetsavfall själv om mängden 
inte är mer än 50 ton per år. Men du 
kan också anlita en entreprenör med 
tillstånd att hantera och transportera 
avfall. Verksamhetsavfall är avfall 
som uppkommer i verksamheten.

Du får inte transportera brännbart 
hushållsavfall själv. Hushållsavfall 
får endast transporteras av en entrepre-
nör som är upphandlad av kommunen. 
Exempel på hushållsavfall är avfall 
som uppstår i personalrummet. 

Var ska det lämnas?
I kärl eller andra behållare som ÖSK 
eller VEMAB tillhandahåller.


