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För RISE anteckning:  Ankom den 

 

 
 

Företag:  
 

 ansöker till RISE om certifiering enligt SPCR 120 Biogödsel  
 

 ansöker till RISE om certifiering enligt SPCR 152 Kompost 
 
enligt Avfall Sveriges certifieringsregler Certifierad Återvinning 
Produktnamn:  

Användningsområde:  

 
 
Ansökan gäller:  

 Nycertifiering      

 Revidering av certifikat nr:  

 Förlängning av certifikat nr:  
 
 
För nycertifiering bifogas följande dokumentation: 

Specifikation Beteckning Bilaga nr 

Produktionsplats   

Beskrivning av processen   

Beskrivning av organisation och 
ledningssystemet    

Övrigt 
  

 
 
Den sökande intygar att man som innehavare av certifikat: 
• kommer att hålla sig informerad om eventuella inskränkningar i giltigheten för de specifikationer 
som certifikatet grundar sig på, och om nödvändigt ändra produkten eller dess egenskaper för att 
möta de förändrade kraven; 
• under certifikatets giltighetstid inte gör några förändringar på produkten eller dess egenskaper, 
utan att först kontakta RISE och få RISE acceptans.  
 
 
          
Ort och datum 

 
            
Signatur och namnförtydligande (av behörig firmatecknare) 

mailto:certifiering@ri.se
http://www.ri.se/
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För RISE anteckning:  Ankom den 

 

 
 

 
Information om den sökande 

Företagets namn  

Org.nr.  

Postadress   

Postnummer och ort  

Land  

Besöksadress  

E-post  

Hemsida: www.  
Fakturaadress  
(om annan än ovan):  
 
Kontaktperson  

Telefon direkt  

E-post  
 
Tillverkningsställe / Tillverkare (om annat än ovan)  / Ej tillämpligt  

Företagets namn  

Org.nr.  

Postadress   

Postnummer och ort  

Land  

Besöksadress  

E-post  

Hemsida: www  

Kontaktperson   

Telefon direkt  

E-post  
 
Ansökan skickas till:  
Er kontaktperson på RISE Certifiering:  förnamn.efternamn@ri.se     eller     certifiering@ri.se 
eller  RISE Certifiering, Box 857, 501 15 Borås 
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