
Rengöringskrav för olika produktkategorier av föregående last 
(baserade på PDVs standard GMP 07) 

 

Kategori Material vid föregående laster 
Rengöringskrav innan ny 

bulktransport (med/utan 

rester efter lossning) 

1 
Förbjudna 

material 

Högriskmaterial, vilka ej är tillåtna på 
foderbilar. Inte minst material som härrör från 
djur inklusive blandningar med sådant 
material. 
 

Ex. döda djur, animalisk gödsel, avföring, urin, 
slakteriavfall, processat animaliskt protein som kött- och 
benmjöl, farosymbolmärkta kemikalier eller 
tomemballage av dessa, mineraloljor, avloppsslam, 
obehandlat hushållsavfall o. dyl. 

Transport av material i 
kategori 1 får normalt ej ske 
med fordon som transporterar 
foder eller foderråvaror.i 

2 
Krav på 

desinfektion 

Material som medför en smittrisk vid 
inblandning i foder (förorenade med 
sjukdomsframkallande mikroorganismer eller 
mögelangripna). 
 

Ex.salmonellainfekterat (ej friförklarat) soja- eller 
rapsmjöl, musslor, animala och marina oljor, viss 
kompost o. dyl. 

− Rester: Torr- alt. 
våtrengöring samt desinfektion. 

− Inga rester: Desinfektion 

3 
Krav på 

våtrengöring 

Material som medför kemiska eller fysikaliska 
risker vid inblandning i foder. 
 

Ex. grön kompost, koks, glas/-kross/-splitter, soda, 
vägsalt, syror, lut, fettsyror, fettsyraestrar, cement, kalk 
o. dyl. 

− Inga rester: Våtrengöring 

− (Luktande) Rester efter 
våtrengöring: Rengöringsmedel 

4 
Krav på 
minst 

torrengöring 

 

S.k. neutrala material som inte medför några 
särskilda risker vid inblandning i foder. 
 

Ex. paketerade produkter, livsmedel, mjölkprodukter, 
foder utan animaliskt protein, urea, trädgårdstorv, grus, 
talk, bark, o. dyl.=

− Inga rester: Inga krav 

− Resterii: Torrengöring 

− Rester efter torrengöring: 
Våtrengöring 

− Rester efter våtrengöring: 
Rengöringsmedel=

 
Definition av rengöring 
Torr rengöring: Synliga foderrester avlägsnas med skrapa/sop/borste/tryckluft. 
Våt rengöring: Rengöring med högtryckstvätt och helst varmt vatten. Vid behov används 
rengöringsmedel. 
Desinfektion: Behandling med lämpligt desinfektionsmedel enligt anvisningarna för respektive preparat. 
 

                                                 
i Förbudet i kategori 1 är inte permanent utan fodertransport kan ske med fordon som tidigare kört kategori 1 material om en 
särskilt anpassad rengöring, baserad på en HACCP riskanalys, med efterföljande inspektion har genomförts. För fordon som 
transporterat bearbetat djurprotein gäller särskilda bestämmelser i lagstiftningen, se TSE-förordningen (EG) nr 1234/2003. 
 
ii Rester av föregående last kan accepteras i efterföljande laster från t.ex. samma sats av ett lagringsstabilt foder efter 
överenskommelse med godsavsändaren. 

 


