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Nytt om reglerna 

Regler SPCR 152, 2021 

Styrgruppen beslutade vid sitt möte den 19 oktober om nya regler för SPCR 152. Reglerna börjar 
gälla från 1 januari 2021 och är publicerade på Avfall Sveriges webbplats. Kapitelindelningen har 
ändrats så att strukturen är den samma som för SPCR 120. Förutom redaktionella justeringar 
också förändringar i kapitel 1.3, 2.2, 2.3, 2.3.1, 2.5, 3.1, 3.8.1, 3.8.2, 4.4, 4.6.1, 4.7, 4.9, 4.11, 5.5 
och 6.2. 

Uppdaterad vägledning till SPCR120 

Alla skallkrav som fanns i vägledningen har från och med 2021 års regler flyttats till reglerna. Det 
gör att den uppdaterade vägledningen innehåller information av ”tipskaraktär”. Den uppdaterade 
vägledningen kommer att publiceras på Avfall Sveriges webbplats inom kort.  

Ny rutin vid regelförändringar  

Styrgruppen har beslutat att regelförändringar från och med 2021 kommer att beslutas med ett 
års framförhållning. Det innebär att anläggningarna får längre tid på sig att förbereda sig för nya 
regler. Nästa års regler kommer att benämnas ”Regler 2021 och 2022”. De regler som beslutas 
under nästa år kommer med andra ord att börja gälla från 1 januari 2023.   
 
Regler och vägledning nås genom:  
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/certifierad-atervinning/certifieringsregler/  

Rapporter och utvecklingsprojekt 

Nya rapporter Avfall Sverige 

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt från: 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/.  

Nedan visas den senaste rapporten som berör biologisk återvinning: 

2020:27 Hushållsavfall i siffror - Kommun- och länsstatistik 2019 

https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/certifierad-atervinning/certifieringsregler/
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/


Utvecklingsprojekt 

Avfall Sverige bedriver utvecklingsverksamhet inom hela avfallsområdet. För mer information 
om utlysningsperioder 2021 se nedanstående länk: https://www.avfallsverige.se/om-
oss/utveckling/utvecklingssatsningen/ 

Det går även bra att löpande ansöka om medel från den biologiska utvecklingssatsningen. 
Kontakta rådgivaren för biologisk återvinning, caroline.steinwig@avfallsverige.se för mer 
information.  

Kurser och utbildningar  

I Avfall Sveriges kursutbud finns återkommande kurser på både grund- och fördjupningsnivå. 
Det erbjuds också flera temadagar och webbinarier där aktuella frågor presenteras och 
analyseras.  

Kursutbud VT-21 

Webbinarium: Biogas – åtgärda metanläckaget i praktiken, 27 januari kl. 9-12 
Webbinariet anordnas i samarbete med Svenskt Vatten. Mer information och anmälan: 
https://www.svensktvatten.se/utbildning/konferenser--seminarier/avlopp--miljo/biogas--
atgarda-metanlackaget-i-praktiken/ 

 

Vårens kursprogram inom biologisk återvinning är under utformning. Information om 
kommande utbildningar publiceras löpande här: https://www.avfallsverige.se/utbildning/    

Certifierad återvinning, SPCR 120 och SPCR 152 

Mer att läsa om certifieringssystemen 

Certifieringsreglerna för biogödsel, SPCR 120, och kompost, SPCR 152, kan laddas ner från Avfall 
Sveriges webbplats. Där finns även andra dokument om certifieringssystemen, bl.a. vägledning 
till SPCR 120, ansökningsformulär för nya substrat, tillsats- och processhjälpmedel och relevanta 
rapporter. 

Avfall Sveriges certifieringswebbplats: 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/certifierad-atervinning/ 

Anläggningar med certifierad produkt 

För närvarande har 26 biogasanläggningar certifikat enligt SPCR 120 och tre 
kompostanläggningar certifikat enligt SPCR 152. 

SPCR 120: Bjuv, Borås, Falkenberg, Forsbacka, Helsingborg, Huddinge, Härnösand, Högbytorp, 
Jordberga, Jönköping, Kalmar (2st), Karlskoga, Katrineholm, Kristianstad, Laholm, Lidköping, 
Linköping, Skövde, Sävsjö, Uppsala, Visby, Vårgårda, Västerås (2 st) och Örebro.  

SPCR 152: Hedeskoga (SYSAV), Malmö (SYSAV) och Måsalycke (SYSAV). 
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Styrgruppen  

Styrgruppen ska representera branschorganisationer, universitet, forskningsinstitut samt 
användare av biogödsel. En representant från varje organisation eller företag har rösträtt. 
Dessutom finns det adjungerade ledamöter som representerar biogas- och 
komposteringsanläggningar. 

 Styrgruppens medlemmar 

Ordförande: Gustav Rogstrand (RISE) 

Ledamöter: 

 

Pia Holmberg (Hasselfors Garden), Kjell Ivarsson (LRF), Mikael Pell 
(SLU) vice ordförande, Caroline Steinwig (Avfall Sverige), Daniel 
Tamm (RISE) och Camilla Mannich Uggla (KRAV). 

Adjungerade: Katarina Hansson (SYSAV), Anders Hedenstedt (RISE), Bertil Hult 
(Gasum), Johanna Nilsson (RISE), Jonny Pallhed (RISE), Sören 
Nilsson Påledal (Tekniska verken i Linköping), Åsa Bergérus Rensvik 
(Naturvårdsverket), Tore Sigurdsson (C4Energi/Kristianstads Biogas) 
och Frida Vilhelmsson Skandevall (RISE). 

Sekretariatet: Hans Augustinsson och Agnes Hellgren (Hushållningssällskapet). 

Styrgruppens kommande möten 

Styrgruppen för Certifierad återvinning har normalt ca sex möten per år varav fem är digitala 
möten och ett är ett fysiskt möte. För våren 2021 finns två inplanerade möten;  
9 februari och 18 maj. 

Kontakta sekretariatet för Certifierad återvinning senast 10 dagar före mötet, om det är 
någon fråga ni vill att styrgruppen ska diskutera.  

Kontakt 

Kontakta oss på sekretariatet om ni önskar få mer information om Certifierad återvinning. 

Kontaktuppgifter till sekretariatet:  certifieradatervinning@avfallsverige.se 

 

 

 

 

 

 

 

God Jul 

 

Hans Augustinsson och Agnes Hellgren, 

sekretariatet för Certifierad återvinning samt 

Caroline Steinwig, Avfall Sverige.  
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