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Med stöd av I 9, 49 och 55 §§ livsmedelsförordningen ( 1971 :807)1 
föreskriver Statens livsmedelsverk att punkterna 2. och 6.1 verkets 
föreskrifter och allmänna råd (SL YFS 1997:38) om utlämnande av 
animaliskt avfall skall ha följande lydelse. 

2. Definitioner 
J I dessa föreskri fler förstås med 

animaliskt avfall, djurkroppar eller delar av djurkroppar och fiskar samt 
produkter av animaliskt ursprung som inte är avsedda som livsmedel, 

specificerat riskmaterial, 
- skal len inklusive hjärna och ögon, tonsiller, ryggmärg samt ileum från 

nötkreatur som är äldre än 12 månader, samt 
- skallen inklus ive hjärna och ögon, tonsiller samt ryggmärg från får och 
getter som är äldre än 12 månader eller som har en permanent framtand 
som trängt fram genom tandköttet, samt mjälten från får och getter 
oavsett ålder, 

högriskavfall, animaliskt avfall som kan utgöra en allvarlig hälsorisk för 
djur eller människor, 

I lågriskavfall , annat animaliskt avfall än specificerat riskmater ial och 
högriskavfall. 

1 Förordningen omtryckt 1990:310. Senaste lydelse av 19 § 1997:202 och av SS § 1998: 133. Jfr 
kommissionens beslut 2000/418/EG (EGT L 158, 30.6.2000, s. 76, Ce lex 300D0418). 
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6.1 Inför utlämnande av animaliskt avfall skall vid produktions-
anläggning upprättas en handling med uppgift om 

- avsändande anläggning, 
- mottagare, som skall vara registrerad hos Jordbruksverket, 
- typ av avfall, 

I
- klassificering av avfallet i någon av kategorierna specificerat 

riskmaterial, högriskavfall eller lågriskavfall, 
- mängd, samt 
- tidpunkt för transporten. 
I förekommande fall skall det av handlingen även framgå att avfallet 

innehåller vävnad från däggdjur. ldisslarvävnad skall anges särskilt. 
Handlingen skall medfölja sändningen till mottagaren. 

Dessa föreskrifter träder i kraft den I oktober 2000. 
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