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Disposisjon

Norges Vel/Johan G. Ellingsen

• Bakgrunn og mål for en bransjenorm. 

• Bransjenorm for slam er utviklet

• Tilfredsstillelse av regelverk og EU krav

Hjellnes Consult/Anne Kristin Holen

• Status i bransjen

• CE merking – hvem omfattes av det?

• Ønske om felles symbol og merkevarebygging



• Avfall Norge ønsker å utvikle en 
bransjestandard for biogjødsel og kompost

• Hjellnes Consult og Norges Vel har fått 
oppdraget. Forslag leveres Avfall Norge innen 
uke 48.   

Målsetting: 

• Bedre kvalitet på sluttproduktene

• Bedre dokumentasjon av kvalitet

• Bedre internkontroll

• Tilpasning til EUs bransjestandard og 3. parts 
godkjenning for CE-merket gjødsel

Etterlevelse av ny Gjødselvareforskrift som 
kommer ila 2018

Bakgrunn



Gjenvinning av organisk avfall i det 
«Grønne skiftet»

• Sirkulærøkonomien forutsetter at målet for 
gjenvinningen må være å berike jordsmonnet med 
nødvendige næringsstoffer

• Fruktbart og levende jordsmonn  sikrer 
matforsyning for fremtidige generasjoner

• Karbon tilført jordsmonn gir klimagevinst med ulik 
levetid/virkningstid

• EUs ideologiske metode:

• Harmonisert regelverk for  handelsprodukter av 
gjødsel/ jordforbedringsmidler skaper grunnlag 
for konkurranse og næringsutvikling som gir 
kvalitetsforbedringer



• EUs svært markedsorienterte regelverk  
legger føringer for å sikre en gjenvinning 
som ikke sprer smitte for mennesker eller 
dyr. Men…

• EU sliter med å få alle medlemslandene inn i 
ordnede forhold. 

• Tvang vurderes gjennom et nytt lovverk 
med tvungne kvalitetskriterier og frivillig 
teknisk standard. Se: 
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/
15949/attachments/6/translations/en/rendit
ions/native

• Produktkrav snille ifht norske krav:
• Cd 1,5 mg/kg TS (0,8 kat 1)
• Hg 1,0 mg/kg TS (0,6 kat 1)
• Pb  120 mg/kg TS (60) kat 1)
• Ingen krav på Zink

Nye krav fra EU – eksport til EU land?

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15949/attachments/6/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15949/attachments/6/translations/en/renditions/native
https://ec.europa.eu/docsroom/documents/15949/attachments/6/translations/en/renditions/native


Litt om svensk bransjenorm, SPCR 120

• Samarbeid mellom Avfall Sverige og SP Sveriges 
Tekniske Forskningsinstitutt som 3.parts godkjenner

• tilpasset EU forordning 42/2011 (ABP forordningen)

• kun behandling av organiske materiale i 
biogassanlegg som ikke behandler slam.

• sertifiseringsarbeidet skal bygge på en årlig utført 
risikoanalyse basert på en egenrevisjon av 
inngående substrat til anlegget

• inngående detaljer om anbefalte metoder for 
kvalitetskontroll i hele verdikjeden 

• mottak, behandling og reservelager for avvikende 
produkter, sporbarhet, forebygging, korrigerende 
behandlingstiltak
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KSL-standard

http://www.matmerk.no/cms/files/3489/1_sjekkliste_2016_bm.pdf


Bransjeoversikt biogjødsel og kompost
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Kompostering
sanlegg

Kompost

Biogassanlegg Biogjødsel



Prosess -  biogjødsel og kompost
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Kompostering
sanlegg

Kompost

Biogassanlegg Biogjødsel Fast/Flytende til 
bonde 

Kompostjord

Bulk

Pakket

Matavfall

Hageavfall



Prosess -  biogjødsel og kompost
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Kompostering
sanlegg

Kompost

Biogassanlegg Biogjødsel Fast/Flytende til 
bonde 

Pellets

Kompostjord 
(Hagejord)

Anleggsjord

Bulk

Pakket

Husdyrgjødsel

Næringsavfall

Matavfall

Hageavfall

Slam

Annet:

Hestegjødsel

Flis

etc



Resultat fra tilsyn i 2012

• Produktene hadde gjennomgående god kvalitet i tråd med kravene til regelverket ☺
• Likevel klare forbedringspunkter, særlig i forhold til formelle krav:

• Krav til opplæring og kompetanse
• Krav til godkjenningsdokument
• Krav til internkontroll
• Krav til dokumentasjon av hygieniseringsprosessen
• Krav til prøvetaking av hygienisk kvalitet, tungmetaller mv
• Manglende eller mangelfull varedeklarering av produktene

• Flytskjema mangler
• Komposteringsanleggene hadde flest avvik
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Innhold bransjenorm
• Risikovurdering

• Rutinemessig, jevnlig oppdatering
• Ved endringer

• Mottak av nye råvarer
• Nye sluttprodukt

• Krav til opplæring 
• Lovverk

• Krav til mottakskontroll og sporbarhet for råvarer
• Krav til prosesskontroll/kontroll med produksjon

• Temperatur
• Kalibrering av instrument
• Rekontaminering
• Flytskjema

• Krav til kontroll med sluttprodukt
• Ytre miljø
• HMS – spesielle utfordringer
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Norske produsenter av biogjødsel og kompost
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Komposteringsanlegg – 70 stk Biogassanlegg – 24 stk

Antall og kart  er hentet fra Avfall Norges bransjeoversikt



Referanseanlegg for bransjeoversikten
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• Utvalg basert på 
• Geografisk spredning, 
• Type anlegg (kompostering og biogass)
• Ulike råvarer (matavfall, husdyrgjødsel, 

slamhageavfall).
• Disse er kontaktet

• IVAR
• Lindum - Har også driftsansvar for Greve Biogass
• HIM 
• IRS Miljø IKS. Sørlandet 
• Ecopro
• FIAS
• Oslo kommune REN (Grønmo) og EGE (RBA) 
• IRIS Salten
• Avfallsservice AS
• ØRAS



CE merking og godkjenningssertifikat  

• Hvilke produkt vil ha behov for CE-merking?
• Gjødselvarer som skal selges utenfor Norge
• Pakkede produkter – uavhengig av eksport
• Andre?

• Er det behov for et annet merke som sier at normen er fulgt?
• Frivillig
• Fordel for fri konkurranse
• Vil medføre kostnader til sertifisering

• Begrensninger for produkter som inneholder slam
• Begrensninger for jordbruk
• Anleggsjord, parkjord, hagejord
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