
     
     

    Miljö- och hälsoskydd  

 
 

 

Du som hanterar livsmedel –  

så här gör du med ditt avfall 
 

Vid all form av livsmedelshantering uppstår sopor, det vill säga avfall. För att påverkan på miljön 
ska bli så liten som möjligt är det viktigt att allt avfall hanteras på rätt sätt. Det bästa är att 
minimera avfallsmängderna så att så lite avfall som möjligt uppstår. För det avfall som ändå 
uppstår är det viktigt att källsortera så mycket som möjligt! 
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Verksamhetsutövarens ansvar 
Driver du en restaurang, ett café, en livsmedelsbutik eller liknande har du skyldighet att sortera ut vissa 
typer av avfall. Du ska sortera ut: 
 

 Förpackningar av papper 
 Förpackningar av plast 
 Förpackningar av glas 
 Förpackningar av metall 
 Returpapper och tidningar 

  
Dessa olika sorters avfall ska sorteras ut, hållas separata och lämnas till återvinning. 
 
Du ska också sortera ut farligt avfall och lämna det för omhändertagande.  
 
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. 
 
I den här broschyren får du veta vad som gäller för olika avfallsslag och vad du ska göra av dem. Alla 
sorters avfall finns inte med i broschyren och eftersom du själv är ansvarig för sorteringen är det en bra idé 
att kontakta Miljö- och hälsoskydd om du har du frågor och funderingar. Kontaktuppgifter hittar du på 
sista sidan.  
 
 
 
 
 

Fastighetsägarens ansvar 
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 fettavskiljare 
 Informera ”hyresgäster” om gällande 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 
 avfallet ska vara paketerat så att skada eller arbetsmiljöproblem inte uppstår 

   



     

 

 
 
Förpackningar och 
returpapper 
 
 
 
För alla förpackningar gäller producentansvar. Det betyder att producenten är skyldig att ta tillbaka 
förpackningarna och återvinna dem.  
 
Verksamhetsutövaren är skyldig att sortera ut förpackningar och lämna tillbaka dem till producenterna. 
Det kan du göra antingen genom att själv transportera förpackningarna till en mottagningsanläggning 
eller genom att beställa hämtning.  
 
Du ska sortera ut förpackningar av papper, plast, glas och metall. 
 
Detsamma gäller för tidningar och returpapper. 
 
Exempel: tidningar, mjölkkartonger, wellpapp, glasburkar, konservburkar och plast-förpackningar.  
  

Får man transportera själv?  
Ja, detta avfall får man transportera själv. Om 
den totala mängden överstiger 10 ton eller 50 
m3 per år krävs tillstånd från Länsstyrelsen. 
 
Var ska det lämnas? 
Kör du förpackningar och returpapper själv kan 
du lämna detta kostnadsfritt till IL Recycling i 
Holmsund, men då måste du ringa innan. På 
Dåva Deponi kan du lämna dina förpackningar 
av papper och plast. 
 
Förpackningar och returpapper kan också 
lämnas till andra entreprenörer, men då kan det 
krävas att du tecknar ett avtal med 
entreprenören.  
 
 
 

 

Verksamhetsutövare får inte använda de 
återvinningsstationer som finns utställda på ett 
antal platser runt om i kommunen. Dessa är 
endast till för hushållens förpackningar och 
returpapper. 
 
Kan man beställa hämtning? 
Ja. Ett enkelt och bra sätt att göra sig av med 
detta avfall är att teckna avtal med någon 
entreprenör. Du får då kärl att lägga 
förpackningarna i och så sköter entreprenören 
tömningen av kärlen. Det finns ett flertal 
entreprenörer som hämtar förpackningar och 
returpapper, bland annat IL Recycling, Allmiljö, 
Ragn-Sells och Stena Recycling.  
 
På Förpacknings- och tidningsinsamlingens 
hemsida hittar du information om sortering av 
förpackningar. Besök www.ftiab.se. 

 



     

 

 
 
 
Matavfall  
 
 
 
Vid livsmedelshantering kan stora mängder matavfall uppstå. Det finns inget lagkrav på att du som 
verksamhetsutövare ska sortera ut matavfall, men att göra det medför stora vinster för miljön. Det kan 
också sänka dina kostnader för avfallshanteringen.  
 
Om du vill sortera matavfall, kontakta din fastighetsägare och be denne teckna abonnemang med 
UMEVA. UMEVA tillhandahåller kärl och påsar för mindre mängder matavfall. För tillagningskök med 
servering av mer än 1500 port/vecka krävs att man installerar en kvarn ansluten till en tank.  
 
Exempel: skal från frukt och grönsaker, oätliga matrester, tallriksavskrap, kaffesump.  
 
 
 

   

Får man transportera själv? 
Nej. Matavfall får endast transporteras och 
hämtas av UMEVA.  
 
Var ska det lämnas? 
I det bruna kärlet om du har tillgång till ett 
sådant. Har du inte det, läggs matavfallet i det 
gröna kärlet avsett för brännbart restavfall. 

Kan man beställa hämtning?  
Om du inte redan har matavfalls-återvinning, 
kontakta din fastighetsägare och be denne 
teckna abonnemang med UMEVA. 

 



     

 

 
 
Fettavfall  
 
 
 
Fett i avloppsvattnet har blivit ett allt större problem. Ledningsnätet är inte byggt för att ta emot fett, och 
utsläpp av fett och olja leder till stora problem med stopp i avlopps-ledningarna. För att förhindra utsläpp 
av fett i avloppen ska livsmedelsverksamheter ha en fettavskiljare och ett system för fettåtervinning.   
 
Fettavskiljare  
Det är fastighetsägarens ansvar att se till att det finns en fungerande fettavskiljare. Fastighetsägaren 
ansvarar också för att den töms vid behov och minst två gånger per år.  
 
UMEVA sköter tömningen av fettavskiljare. 
 
Frityrfett  
Fett ska aldrig hällas ut i avloppet! Använt frityrfett och stekoljor ska samlas upp för återvinning. Det finns 
aktörer på marknaden som erbjuder hämtning av använt matfett och som också kan tillhandahålla 
lämpliga förvaringskärl för fettet.   
 
Exempel: använt frityrfett, stekolja, matolja. 
 

   

Får man transportera själv? 
Nej. 
 
Kan man beställa hämtning? 
Ja. SVEPROL och Svensk Fettåtervinning erbjuder 
hämtning av använt frityrfett.  
 

 



     

 

 
 
Farligt avfall  
 
 
 
Det är viktigt att farligt avfall inte blandas med annat avfall eller spolas ner i avloppet. Vid felaktig 
hantering kan farligt avfall orsaka skada på både människor och miljön. Det är också viktigt att man 
förpackar farligt avfall på rätt sätt. Läckande kemikalier och trasiga lysrör kan orsaka skada på personal 
som hanterar farligt avfall. 
 
Farligt avfall är sådant avfall som är till exempel giftigt, miljöfarligt, cancerframkallande eller brandfarligt. 
Farligt avfall ska lämnas för särskilt omhändertagande. 
 
Exempel: lysrör, lågenergilampor, småbatterier, elavfall, rester av rengöringsmedel och andra kemikalier.

Får man transportera själv? 
Ja, men du måste göra en anmälan till 
länsstyrelsen innan.  

Var ska det lämnas? 

Farligt avfall kan lämnas hos entreprenör som 
har tillstånd att ta emot farligt avfall, till exempel 
Allmiljö och Ragn-Sells.  

 

Kan man beställa hämtning? 
Ja. Du kan beställa hämtning av entreprenör som 
har tillstånd att transportera farligt avfall, till 
exempel IL Recycling, Allmiljö, Ragn-Sells och 
Stena Recycling. 

 



     

 

Brännbart restavfall 
 
 
När man har sorterat ut allt avfall som ska till återvinning eller tas om hand på annat sätt finns det bara 
brännbart restavfall kvar.  
 
Det brännbara restavfallet är det som vanligen kallas ”soppåsen”. Det ska läggas i det gröna kärlet.  
 
Exempel: städsopor, trasiga plastföremål, gamla disktrasor 
 
 
 

   

Får man transportera själv?  
Nej. Endast UMEVA får transportera det 
brännbara restavfallet.  
 
Vart ska det lämnas?  
Förslutet i en soppåse läggs detta avfall i det 
gröna kärlet avsett för brännbart restavfall. 

 

Kan man beställa hämtning?  
UMEVA hämtar detta avfall i gröna kärl. 
Fastighetsägaren ansvarar för att det finns gröna 
kärl för brännbart restavfall på fastigheten.  

 



     

 

Kontaktuppgifter  
Miljö- och hälsoskydd, Umeå kommun, www.umea.se/mhn  
090-16 16 97 

UMEVA, Umeå Vatten & Avfall AB, www.umeva.se  
090-16 19 00 

Länsstyrelsen Västerbotten, www.lansstyrelsen.se/vasterbotten 
010-225 40 00 

DÅVA Deponi och avfallscentrum Umeå AB, www.avfallscenter.se 
090-16 15 00 

Ragnsells, www.ragnsells.se 
0771-88 88 88 

SVEPROL, www.sveprol.se 
011-18 95 00 

Svensk Fettåtervinning, www.fettatervinning.se 
011-704 50  

Allmiljö AB, www.allmiljo.se  
090-71 31 31 

IL Recycling AB, www.ilrecycling.com  
090-17 12 80  

Stena Recycling AB, www.stenarecycling.se 
090-77 72 22 

FTI AB, Förpacknings- och tidningsinsamlingen, www.ftiab.se 
0200-88 03 11 


