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AGENDA:

1. Hvorfor bransjenorm?
2. Utvikling og implementering

3. CE-merket gjødsel - muligheter (og trusler..)



• Deltakere: 8 selskaper
• Styringsgruppe: IVAR, Lindum, EGE og FIAS
• Referansegruppe: Avfall Norges faggruppe, 

Mattilsynet, Landbruket, veksthusnæringen m.fl
• Utførende konsulent: Hjellnes Consult og Norges Vel
• Prosjektleder: Avfall Norge v/ Jens Måge

Organisering av prosjektet bransjenorm
Selskap Kont.person

Avfallsservice AS Sigleif Pedersen

IVAR IKS Oddvar Tornes

Lindum AS Ketil Stoknes

Energigjenvinningsetaten (EGE) Kari Anne Sølvernes

Vestfold Avfall og Ressurs AS (VESAR) Ivar Sørby

Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS) Arild Snekkerhaugen

Midt-Norge: Innherred Renovasjon Geir Tore Leira

Midt-Norge: FIAS Staale Vangskaasen



Hvorfor bransjenorm?

1. Bedre kvalitet på sluttproduktene
2. Bedre dokumentasjon av kvalitet

- Øke markedets aksept av organiske 
gjødselprodukter

3. Bedre internkontroll
- Gjøre det lettere å følge opp regelverket

4. Forberede bransjen på kommende 
EU-regler og CE-merket gjødsel



Innhold rapporten
• Erfaringer fra 2012 i dag (internkontroll og kvalitetsarbeid). Vurdere praksis 

på anleggene.
• Litteraturgjennomgang kvalitetsstandarder, metoder og andre lands 

bransjestandarder
• SPCR 120 (Sverige), ECN-QAS (Europa), JRCs draft for End of Waste 

(EU).
• Vurdere og anbefale:

• Praktisk bransjenorm for norske anlegg
• Anbefalte analysemetoder
• 3. parts godkjenning i henhold til EUs krav for CE-merking

Rapporten publiseres før påske.
Avfall Norge har ikke besluttet plan for implementering.



Hva er suksesskriteriene
for at en bransjenorm skal brukes og få nytte?

● Hever kvaliteten!
● Øker statusen til produktene!
● Normen får et navn - blir en 

merkevare!

Kjør debatt!



Lage flere produkter?





Nye konsepter / distribusjon?

• I dag selges jord til privatmarkedet gjennom 
flere kanaler

- Plantasjen, Hageland, IKEA, Clas Ohlson, 
Europris (10%)

• Nye distribusjonskanaler?

• Nye konsepter?
- Løsvekt
- ‘God-Jord posen’ (uten plast?)
- Kombiprodukter: Potter, jord og frø
- Minidrivhus etc



CE-merket gjødsel - hvorfor?

• Sirkulær økonomi
• Sikre “fri flyt” og like konkurransevilkår
• Enklere import og eksport
• Gir et slags “kvalitetsstempel”
• NB! Gjelder ikke slambaserte produkter

• (mulig unntak for pellet-type gjødsel) CE = Communauté 
Européenne, “det 
europeiske fellesskapet”



CE-merket

• Produsenten erklærer at regelverk er fulgt, 
produktet er sikkert og at dokumentasjon er 
tilgjengelig

• Signal til offentlige instanser som driver kontroll av 
produkter, om at sikkerhetskrav i EØS følges

• Korrekt CE-merking gir fri markedsadgang i 
EØS-området

Kilde: Standard Norge og DSB

CE = Communauté 
Européenne, “det 
europeiske fellesskapet”



Tredje parts godkjenning i henhold 
til EUs krav for CE-merking

• Ny gjødselforordning (2016/0084(COD) i EU
• Ikke krav til merking av tungmetallinnhold, andre krav til merking av tilgjengelige næringsstoff
• Merkekrav for kobber og sink dersom innholdet er over hhv 200 og 600 mg per kg tørrstoff.
• De andre grenseverdiene er stort sett i klasse II, bly er i klasse III

• EØS-relevant og akseptabelt i Norge?
• MT vurderer: Mulige negative effekter på helse og miljø. Høyere grenser for tungmetaller 

uten tilhørende bruksbegrensninger i EU
• EU regelverk vs nasjonalt regelverk

• Vil leve side om side, valgfritt?
• CE-merking - krever 3. parts godkjenning

• Kvalitetssikringssystem skal godkjennes av et akkreditert teknisk kontrollorgan godkjent av 
myndighetene

• Kostnad dekkes av søker
• Ingen godkjente organ i Norge i dag. Mulig kjøpe tjenesten i annet EØS-land.



Fra..



Til..

Takk for 
oppmerksomheten!
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