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Senaste nytt inom Certifierad återvinning 

Remissversion av certifieringsreglerna för 2020 

Remiss av 2020-års version av certifieringsreglerna för SPCR 120 och SPCR 152 finns nu 
publicerade på Avfall Sveriges webbplats för Certifierad återvinning. 

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

Ändringsförslagen är gulmarkerade i texten. Det går också bra att lämna synpunkter på andra delar 
av reglerna.  

Yttranden ska skickas till sekretariatet för Certifierad återvinning, 
certifieradatervinning@avfallsverige.se senast 2019-04-30.  

Därefter sker en beredning inför beslut i september. De nya reglerna ska vara klara senast 1 
november och kommer att träda i kraft 2020-01-01.  

Remissversionerna innehåller förutom redaktionella justeringar också förslag till förändringar av 
följande kapitel:  

SPCR 120  

• 3.7.1 Metaller 

• 3.7.3 Synliga föroreningar 

• 3.8 Innehållsdeklaration 

• 4.4 Utbildning av personal  

• 6.7 Åtaganden vid återkallande av certifikat 

• 6.10 Sekretess  

 

SPCR 152  

• 3.7.1 Metaller 

• 3.7.3 Synliga föroreningar 

• 3.8 Innehållsdeklaration 

• 4.4 Utbildning av personal  

• 6.7 Åtaganden vid återkallande av certifikat 

• 6.10 Sekretess  

• Bilaga 3 Tabell 1. 
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SPCR bilaga 1 och vägledning för SPCR 120 

På webbplatsen finns version 16 av bilaga 1, till reglerna för SPCR 120. Vägledningen till SPCR 120 
finns på också webbplatsen: www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/certifierad-
atervinning/certifieringsregler/.  

Nyheter 

Två nya certifikat inom SPCR 152 

Sedan december 2018 finns ytterligare två anläggningar certifierade inom SPCR 152. Det är Sysav 
som nu har totalt tre anläggningar med SPCR 152 certifikat.  

Ny rådgivare för biologisk återvinning på Avfall Sverige 

Teréz Palffy kommer att vikariera för nuvarande rådgivare Caroline Steinwig under hennes 
kommande föräldraledighet.  

Teréz berättar: 

” Jag har bakgrund i statsvetenskapen och har under flera år jobbat på regionala organisationer 
med energi- och transportfrågor. Jag har särskilt följt biogasbranschens utveckling, bland annat på 
Region Skåne som ansvarig för kommunikation och påverkan för Skånes färdplan för biogas. Min 
starkaste drivkraft finns i att verka för hållbar utveckling och jag är otroligt glad för att vara på 
plats på Avfall Sverige, och att få arbeta med så spännande frågor.”  
 

 

Teréz nås på följande sätt:  

Telefon: 070-428 12 40 
E-post: terez.palffy@avfallsverige.se 

Rapporter och utvecklingsprojekt 

Nya rapporter Avfall Sverige 

Avfall Sveriges medlemmar kan ladda ner rapporter kostnadsfritt från: 
https://www.avfallsverige.se/kunskapsbanken/rapporter/. Nedan visas de senaste rapporterna 
som berör biologisk återvinning: 

2019:05  Fruktpåse = papperspåse för matavfall 

2018:35 Fettavskiljare och kombisystem med avskiljare för matavfall och fett 
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Utvecklingsprojekt 

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

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

Kurser och utbildningsverksamhet  

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

Kursutbud VT-19 

Konferens: Nordic Biogas Conference i Oslo 

9 - 10 april 

Läs mer och anmälan 

Konferens: Avfall Sveriges årsmöte i Stockholm 

21 - 22 maj 

Läs mer och anmälan 

 

Kurs: Certifiering av biogödsel 
Intresserad av certifieringskursen för biogödsel? Kursen anordnas löpande baserat på 
intresseanmälningar. Kursen anordnas när tillräckligt många är intresserade. Läs mer om 
certifieringskursens syfte och innehåll på Avfall Sveriges webbplats. 

Mer information finner du på: https://www.avfallsverige.se/utbildning/kurser-och-temadagar/  

Basfakta om Certifierad återvinning (SPCR 120, 

SPCR 152) 

Mer att läsa om certifieringssystemen 

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

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

 

Certifierade anläggningar 

För närvarande är 22 biogasanläggningar certifierade enligt SPCR 120 och tre 
kompostanläggningar enligt SPCR 152. 

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

SPCR 152: SYSAV (3 st) 
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Styrgruppen  

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

Styrgruppens medlemmar 

Ordförande:  Ola Palm (RISE) 

Ledamöter:  

 

Jan Eksvärd (LRF), Pia Holmberg (Hasselfors Garden), Mikael Pell (SLU) vice 
ordförande, Caroline Steinwig/Teréz Palffy (Avfall Sverige) och Daniel Tamm 
(RISE). 

 

Adjungerade: Christina Anderzén (RISE), Bo von Bahr (RISE), Johanna Björkmalm (RISE), 
Anders Hedenstedt (RISE), Bertil Hult (Gasum), Sören Nilsson Påledal (Tekniska 
verken i Linköping), Åsa Bergérus Rensvik (Naturvårdsverket) Tore Sigurdsson 
(C4Energi/Kristianstads Biogas), samt Hans Augustinsson och Agnes Jonsson 
(Hushållningssällskapet) handläggare vid sekretariatet för Certifierad återvinning. 

Styrgruppens kommande möten 

Styrgruppen för Certifierad återvinning har normalt ca sex möten per år varav fem är telefonmöten 
och ett är ett fysiskt möte. För våren finns två inplanerade möten;  
2 april och den 4 juni. 

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

 

Kontakt 

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

Kontaktuppgifter till sekretariatet:  certifieradatervinning@avfallsverige.se 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vårhälsningar  

 

Hans Augustinsson och Agnes Jonsson, 

sekretariatet för Certifierad återvinning och 

Caroline Steinwig och Teréz Palffy, Avfall 

Sverige. 
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