Handelsdokument för transport inom Sverige av
obearbetat kategori 3-material och icke frånskilt
mag- och tarminnehåll 1)
Dokumentets referensnummer *

Ev. godkännande-/reg. nummer

Avsändare, namn och adress

Datum för transport

Tid för transport *

Ursprungsort/lastningsort 2, adress (om annan än avsändaren ovan)

Ev. godkännande-/reg. nummer

Kvantitet / Vikt

Typ av förpackning/behållare

Antal förpackningar/behållare

Bestämmelseort 3, adress (om annan än mottagaren)

Mottagare, namn och adress

Renovas avfallskraftvärmeverk
von Utfallsgatan 29
415 05 Göteborg
Ev. godkännande-/reg. nummer:

SE 3800678211

Ev. godkännande-/reg. nummer:

Transportör om annan än avsändare/mottagare, namn och adress

Transportmedel

Registreringsnummer

Undertecknad4 intygar härmed att:
Materialet består enbart av kategori 3-material och är märkt ”Kat. 3” och ”Ej avsett att användas som livsmedel”
Är materialet avsett som foder?

Ja

Nej

Om ”Ja”:
Materialet består av följande djurarter:
Materialet är inte framställt av något kategori 3-material som omfattas av artikel 10 n, o eller p i förordning (EG) nr 1069/2009
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Materialet består enbart av sådant som omfattas av artikel 10 a och 10 b (i) och (ii) i förordning
(EG) nr 1069/2009
Materialet består av kategori 3-material blandat med icke frånskilt mag- och tarminnehåll och är märkt
”Kat. 2” och ”Ej avsett att användas som foder”

Utfärdat i
(ort)

(underskrift)

*
(1)

(2)
(3)
(4)

den
(datum)

(namnförtydligande)

Frivillig uppgift.
I enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/2002 (förordning om animaliska biprodukter) och Kommissionens förordning (EU) nr142/2011 av den
25 februari 2011 om genomförande av Europaparlamentets och rådet förordning (EG) nr1069/2009 om hälsobestämmelser för
animaliska biprodukter och därav framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om genomförande av
rådets direktiv 97/78/EG vad gäller vissa prover och produkter som enligt det direktivet är undantagna från veterinärkontroller vid gränsen
Här anges den anläggning från vilken materialen kommer om annan än avsändaren.
Här anges den plats dit materialet levereras om annan än mottagarens adress.
Dokumentet ska undertecknas av den som är ansvarig för avsändandet.

Anvisningar
Handelsdokumentet ska i original åtfölja produkten från avsändare till mottagare.
Dokumentets original ska sparas av mottagaren i minst två år. Kopia ska sparas av avsändaren, liksom av
eventuell transportör, i minst två år.
Kategori 3-material är sådana animaliska biprodukter som omfattas av artikel 10 i förordning (EG) nr 1069/2009.
”Icke frånskilt mag- och tarminnehåll”, som är ett kategori 2-material, har lagts med i detta dokument för att
underlätta för de slakterier som sänder otömda magar och tarmar vidare för rötning. Det material som sänds iväg
är då en blandning av kategori 2 och 3-material vilket räknas som ett kategori 2-material. Kategori 2-materialet är
dock av ett sådant slag att det kan tas emot av en biogas - eller komposteringsanläggning som får ta
obearbetat/obehandlat kategori 3-materialet.

Avsändare/ursprungsort och mottagare/bestämmelseort
I vissa fall har avsändaren (den driftsansvarige) en adress som inte är samma som den plats som är varans
ursprungsort (d.v.s. där varan fysiskt lastas). I de fallen ska både Avsändare och Ursprungsort/Lastningsort ifyllas.
Samma princip gäller för Mottagare och Bestämmelseort.
Godkännandenummer alt. registreringsnummer
Detta nummer ska anges i de fall den som anges i rutan tilldelats ett sådant nummer genom att anläggningen är
registrerad hos Jordbruksverket eller har erhållit beslut om godkännande från Jordbruksverket i enlighet med
förordning (EG) nr 1069/2009, eller har ett godkännande eller en registrering som livsmedelsanläggning.
De nummer som tilldelas av Jordbruksverkets börjar med SE varefter följer ett nummer som är specifikt för
anläggningen, och därefter två bokstäver. (T.ex. står BG för biogasanläggning, PF står för
sällskapsdjursfodertillverkare och UF för en pälsdjursfarm.) Om materialet härrör från en livsmedelsanläggning
ska den anläggningens godkännandenummer/registreringsnummer anges.
I de fall godkännandenummer inte finns (t.ex. om mottagaren är en skola som fått tillstånd av Jordbruksverket att
använda materialet i undervisning) lämnas rutan blank.
Transportör
Om annan än avsändare eller mottagare utför transporten ska transportföretagets namn och adress, liksom
transportmedel och registreringsnummer anges. Transportören ska därvid erhålla en kopia på handelsdokumentet.
Intygande
Här ska samtliga de rutor som är tillämpliga för det aktuella materialet kryssas i.
Vissa fodertillverkare måste säkerställa att de obearbetade animaliska biprodukter de använder i sin produktion
enbart består av sådana slaktbiprodukter som anges i artikel 10 a och 10 b i och ii i förordning (EG) nr 1069/2009.
Denna ruta ska därför kryssas i om det är tillämpligt.
Artikel 10 a omfattar slaktkroppar och delar av djur som slaktats, eller kroppar eller delar av vilt som nedlagts, och
som enligt gemenskapens lagstiftning är tjänliga som livsmedel, men som av kommersiella skäl trots detta inte är
avsedda att användas som livsmedel.
Artikel 10 b omfattar Slaktkroppar och följande delar från djur som har slaktats i ett slakteri och som har
genomgått en besiktning före slakt där de befunnits vara lämpade för slakt för att användas som livsmedel, eller
kroppar och följande delar från vilt som nedlagts för att användas som livsmedel i enlighet med
gemenskapslagstiftningen. Med punkten i avses slaktkroppar eller kroppar och delar av djur som förklarats
otjänliga som livsmedel enligt gemenskapslagstiftningen, men som inte visade några tecken på sjukdomar som
kan överföras till människor eller djur, och med punkten ii avses huvuden av fjäderfä.
Artikel 10 n, o och p i förordning (EG) nr 1069/2009 rör sig förenklat om kategori 3-material i form av fettvävnad,
hudar och skinn, hovar, fjädrar, ull, horn, hår och päls från döda djur som inte genomgått besiktning efter slakt,
samt matavfall. För en mer detaljerad beskrivning hänvisas till förordningstexten.

