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Avfallshantering för livsmedelsföretag
Information till företag i Fagersta och Norbergs kommuner

Som företagare och verksamhetsutövare är du ansvarig för att det avfall som uppkommer
vid din verksamhet hanteras, transporteras och omhändertas på ett bra sätt. I miljöbalken
och avfallsförordningen (2011:927) finns bestämmelser om detta. Nedan finns information
om hur ditt företag ska hantera olika typer av avfall.
Hushållsavfall – restavfall och matavfall
Restavfall och matavfall ska hämtas av VafabMiljö, ett kommunalförbund bildat av bland
annat kommunerna i Västmanlands län. I normalfallet är det fastighetsägaren som står för
abonnemanget hos VafabMiljö. Restavfall (exempelvis plasthandskar, disktrasor,
skurmoppar och soppåsar från toalettutrymmen) ska läggas i det gröna avfallskärlet.
Matavfall (exempelvis matrester och servetter) ska läggas i det bruna avfallskärlet, om det
finns ett sådant. Av matavfallet produceras biogas som kan användas som fordonsbränsle.
Förpackningar (wellpapp, plast, metall, glas, papper, tidningar)
Förpackningar (wellpapp, plast, metall, glas, papper, tidningar) bör sorteras ut och
återvinnas. Dessa kan lämnas på VafabMiljös Återbruk i Norberg eller Fagersta, under
förutsättning att företaget har tecknat ett avtal om Återbrukskort med VafabMiljö.
Alternativt kan förpackningarna hämtas och omhändertas av ett återvinningsföretag.
Återvinningsstationer som tillhandahålls av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI) är
vanligtvis enbart till för privatpersoner.
Grovavfall och farligt avfall
Grovavfall (exempelvis möbler, kylskåp och diskmaskin) och farligt avfall (exempelvis
ljuskällor och elektronik) kan lämnas på Återbruken, under förutsättning att företaget har
tecknat ett avtal om Återbrukskort med VafabMiljö. VafabMiljö har mer information på sin
hemsida, vafabmiljo.se. För transport av farligt avfall krävs en anmälan till länsstyrelsen.
Fettavskiljare
För livsmedelsverksamheter kan det krävas att fettavskiljare finns installerad. Det är inte
tillåtet att släppa ut fett på avloppsnätet, då det finns risk att fettet orsakar skador eller
stopp i ledningarna. Kontakta en konsult eller installatör för rådgivning. Du kan anlita en
privat entreprenör för omhändertagande av fettavskiljarslammet. Fettavskiljare är dock inte
konstruerade för att ta emot fett som frityrolja, stekfett eller liknande. Sådant ska istället
samlas upp i en behållare och lämnas till en entreprenör för återvinning.
Mer information
V-Dala Miljö- och Bygg, avesta.se/bygga-bo-och-miljo/miljo
Förpacknings- och tidningsinsamlingen, ftiab.se
VafabMiljö, vafabmiljo.se
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tillverka ny metall kan sparas
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