
Källan till kunskap               Trygghet för leverantörer, kunder och användare

Professionell rengöring och hygien 
– Egenkontrollens grundförutsättningar.

För hotell, restauranger, catering, barer, storkök, gatukök, bagerier, 
konditorier, livsmedelsbutiker m fl.

Översyn av boken augusti 2014. Uppdateringar och rättningar enligt nedan.
Fortsatta uppdateringar publiceras på www.iih.se under fliken Dokument.

Sid 6 EG-förordning nr 178/2002 gäller med ändringar.

Sid 7 Rätta första punkten: Förordning 178/2002 (tidigare felaktigt   
 178/2004).

Sid 10 Livsmedelsverkets föreskrifter om livsmedelshygien LIVSFS 2005:20  
 med ändringar senast omtryckt genom LIVSFS 2007:6.

Sid 11 Livsmedelsverkets föreskrifter om offentlig kontroll av livsmedel   
 LIVSFS 2005:21 med ändringar senast omtryckt genom 
 LIVSFS 2011:6.

 Livsmedelsverkets föreskrifter om avgifter LIVSFS 2005:23 har upp- 
 hävts. Nya föreskrifter om avgifter för offentlig kontroll, prövning  
 och registrering är LIVSFS 2006:21 med ändringar.

 En ny livsmedelslag trädde ikraft 2006, SFS 2006:804 med ändringar.

Sid 29 Avsnitt Köttkvarnar. Förtydligande avseende ”livsmedelsgodkänd”:
 Den övergripande lagstiftningen är förordning (EG) nr 1935/2004  
 – om material och produkter avsedda att komma i kontakt med livs- 
 medel. Förordningen säger att materialet under avsedda användnings- 
 förhållanden inte får överföra ämnen till livsmedlet i sådana mängder  
 att det 

 1  utgör en fara för människors hälsa, 
 2  medför en oacceptabel förändring i livsmedlets sammansättning  
  eller 
 3  medför en försämring av livsmedlets smak- och luktegenskaper. 

 Det är tillverkaren, importören eller livsmedelsproducenten (den som  
 släpper ut materialet eller produkten på marknaden) som ansvarar för  
 att materialet och  produkterna är lämpliga att använda till avsedda  
 livsmedel och att lagstiftningskraven uppfylls.
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Sid 30 Avsnitt Kokgrytor. Standarden är uppdaterad 
 SS-EN 13886:2005+A1:2010.

Sid 33 Avsnitt Matavfallskvarnar. Förtydligande: Det malda matavfallet sam-   
 las upp i tank för vidare transport till biogas- eller rötningsanläggning.

Sid 38 Förtydligande och rättning av bild:

 Bildtexten ”Flertanksdiskmaskin” ersätts av ”Tunneldiskmaskin med    
 tre disktankar”.
 Fördisk sker oftast i temp 40-50°C.
 Begreppet ”Slutspolning” ersätts av ”Slutsköljning”.

Sid 42 Stavning rättas mitt på sidan: ”Val av maskinell utrustning är viktigt”.
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Sid 45 Avsnitt Förpackningar ersätts av följande text:
 Sedan oktober 1994 har alla företag som tillverkar, importerar eller  
 säljer en förpackning eller en förpackad vara, gemensamt benämnda  
 ”producenter”, enligt lag ansvar för de förpackningar som hamnar på  
 den svenska marknaden (SFS 2006:1273 med ändringar). Producent- 
 ansvaret omfattar alla typer av förpackningar – såväl konsument- och  
 gruppförpackningar som transportförpackningar – och gäller för alla  
 typer av materialslag som papper, plast, metall, glas och trä. 
 Producenterna ska bl a:

 • se till att det finns ett lämpligt insamlingssystem

 • omhänderta förpackningarna på ett miljömässigt godtagbart sätt

 • samråda med kommuner om insamlingssystemet

 • informera andra än hushåll om insamlingssystem och sortering

 • rapportera till Naturvårdsverket.

För dig som företagare är källsortering av ditt avfall en skyldighet och 
förpackningar av plast, papper, metall m m ska sorteras ut. Så här går 
insamlingen från företag och institutioner etc till: Företag (industri, 
handel, storkök m fl) anlitar entreprenörer för sin avfallshantering. 
Entreprenören tillhandahåller normalt insamlingskärl och hämtar 
materialet. Avtalsvillkoren förhandlas mellan parterna och värdet av 
materialet är en faktor som har betydelse. Hur och vad som ska sorte-
ras hos företagen varierar och rekommendationen är att man gör upp 
detaljerna med sin entreprenör. Om det rör sig om mindre förpack-
ningsmängder kan företaget välja att själv transportera avfallet till en 
av FTIs mottagningspunkter. Utan kostnad kan upp till 1 kubikmeter 
avfall lämnas till återvinning. Vid avlämning ställs kvalitetskrav: 
Avfallet ska bestå av rena fraktioner av pappers-, plast- eller metallför-
packningar och de ska vara ordentligt tömda och torra. Rådgör alltid 
med hämtningsentreprenören om hur just du ska sortera, eftersom det 
kan skilja sig från fall till fall. För storförbrukare kan det vara lämpligt 
att skaffa speciella balpressar/komprimatorer. Annars ska förpack-
ningarna vikas ihop och plattas till.

Plastförpackningar sorteras i fraktionerna 

1  pallemballage 

2  hårda plastförpackningar

3  övriga mjuka plastförpackningar. 

För förpackningar som innehållit märkningspliktiga kemiska pro-
dukter finns särskilda anvisningar. När det gäller kemiska produkter 
som åtföljs av säkerhetsdatablad, anges lämpliga metoder för omhän-
dertagande av såväl överbliven produkt som förorenade förpackning-
ar under säkerhetsdatabladets avsnitt 13
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.

För att lösa producentansvaret i praktiken har svenskt näringsliv – in-
dustri och handel – gemensamt bildat s k materialbolag. Returkartong, 
Plastkretsen och MetallKretsen står bakom Förpacknings- och Tid-
ningsinsamlingen (FTI). Reparegistret AB upphörde den 1 april 2014 
genom att REPA fusionerade med FTI. Mer information finns att läsa 
på www.ftiab.se.

Insamling och återvinning av förpackningar bär vanligen inte sina 
egna kostnader. Materialbolagens verksamhet finansieras därför med 
viktbaserade s.k. förpackningsavgifter. Varje materialslag ska bära sina 
kostnader, vilket förklarar varför förpackningsavgiften skiljer sig mel-
lan materialslag och var förpackningen slutligen hamnar, hos hushåll 
eller verksamhet.
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