
  

 



 
 
 
 
 
 

    

  

  

 

 

 

  

Rapport nr: 
01/2018 

Dato: 
12.04.2018 

Revidert: 
 

Rev. dato: 
 

Distribusjon: 
Fri 

ISSN: 
 

ISBN: 
82-8035-036-5  

 

Tittel: 
Bransjenorm og 3. parts godkjenning biogjødsel og kompost 
 

Oppdragsgiver: 
Avfall Norge m.fl 

Kontaktpersoner: 
Jens Måge 

Forfattere: 
Anne Kristin Holen, Johan G. Ellingsen, 
Henriette Vivestad og Eva Therese 
Maritdatter 
 
 
Oppdragstaker: 
Hjellnes Consult AS 

Prosjektteam: 
Anne Kristin Holen og Eva Therese 
Maritdatter - Hjellnes Consult 
Henriette Vivestad og Johan G. Ellingsen - 
Norges Vel 

Emneord: 
Biogass, biometan, biodrivstoff, 
biomasse, bærekraft, biogjødsel, biorest, 
substrat, landbruk, havbruk, skogbruk, 
husdyrgjødsel, slam, kunstgjødsel, 
økologisk, matavfall, fiskeavfall, 
mikroplast, anskaffelser 

Subject word: 
Biogas, Biomethane, Biofuel, Biomass, 
Sustainability, Digestate, Biofertilizer, 
Fertilizer, Agriculture, Farming, Manure, 
Fishery, Fish Farming, Forestry, Sludge, 
Sewage, Organic, Food Waste, Procurement 

 
 

Godkjent av 
 
Henrik Lystad, Fagsjef Avfall 
Norge  

Dato 
 
12.4.2018 

Sign 

 
 

 
  



 
 
Forord 
Bedre utnyttelse av ressursene i organisk avfall og restprodukter er en sentral del av den 
sirkulære økonomien / bioøkonomien og bidrar til bedre miljø, grønn konkurransekraft og 
økt verdiskaping i Norge. 

Krav til kvalitet på kompost, biogjødsel og andre avfallsbaserte gjødselvarer er definert i 
gjødselvareforskriften. Denne setter krav til kvalitet med hensyn til eventuelle 
fremmedlegemer, miljøgifter mm. Forskriften setter også krav til kvalitetskontroll av 
produksjonen gjennom krav til internkontrollsystem, men overlater til hvert enkelt anlegg å 
definere nærmere hvordan en kan sikre en jevn og god kvalitet på sluttproduktene. 

Det er stort potensial for at etterspørselen etter kompost, biogjødsel og andre 
avfallsbaserte gjødselvarer kan øke framover. Blant årsakene til dette er økt fokus på 
bærekraft og sirkulærøkonomi generelt. Kompost utgjør et alternativ og supplement til torv i 
jordblandinger og både kompost og biogjødsel gir en resirkulering av det organiske 
materialet og næringsstoffene. Dette reduserer behovet for mineralgjødsel, herunder 
jomfruelig utvinning av fosfor. 

For å møte den økte etterspørselen er det viktig at produktene har den nødvendige tillit i 
markedet. For å utvikle produkter som har en stabil og riktig kvalitet vil det være en styrke 
med økt samarbeid innad i bransjen mellom kompost- og biogassanlegg samt med andre 
jordprodusenter. Avfall Norge har derfor tatt initiativ til å utrede grunnlaget for en 
bransjenorm for kompost og biogjødsel. 

En bransjenorm vil kunne definere tydeligere kvalitetsnivåer for produkter og bidra til å sikre 
god og forutsigbar kvalitet i leveransene. 

Behovet forsterkes gjennom EUs forslag til revidert gjødselregelverk der produkter basert 
på biogjødsel og kompost kan gis CE-merking basert på en 3. parts godkjenning i henhold 
til en kvalitetsnorm. CE-merking vil gi muligheter for aktører som ønsker tilgang til det 
europeiske markedet, samtidig som det vil kunne komme flere produkter inn i det norske 
markedet gjennom import. 

Hensikten med prosjektet har vært å vise mulighetene bransjen har for å etablere en 
bransjenorm med utgangspunkt i erfaringer fra andre land. Det foreligger et forslag til 
hvordan en norm kan utarbeides og implementeres som det må jobbes videre med.  

Rapporten er utarbeidet av Hjellnes Consult (nå Multiconsult) og Norges Vel med innspill 
fra styringsgruppen med flere. Vi takker for godt samarbeid med forfatterne samt 
selskapene som har bidratt i spleiselaget og /eller i styringsgruppen: 

Avfallsservice AS, IVAR IKS Lindum AS, Energigjenvinningsetaten (EGE). Vestfold Avfall 
og Ressurs AS (VESAR). Øvre Romerike Avfallsselskap IKS (ØRAS), Innherred 
Renovasjon og FIAS.  
Vi takker også alle fagpersoner fra tilgrensende næringer, samt Mattilsynet som har bidratt 
med gode innspill i referansegruppen. 

Vi håper og tror denne rapporten vil legge et godt grunnlag for det videre arbeidet. Avfall 
Norge har ikke besluttet hvordan og når en slik norm skal implementeres. I det videre 
arbeidet blir det viktig å jobbe tett med anlegg og produsenter for at en norm skal kunne bli 
et praktisk og nyttig verktøy som vil kunne bli tatt i bruk av mange. 

 
Henrik Lystad, Fagsjef 
Avfall Norge 
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SAMMENDRAG 

I en ønsket utvikling hvor etterspørselen etter organiske gjødselprodukt er økende, er 
det viktig at bransjen fremstår med et solid fundament når det gjelder kvalitetssikring 
av sine produkter. Målet med dette arbeidet har vært å legge grunnlaget for 
utarbeidelse av en bransjenorm som skal være en lettfattelig veileder med klare 
retningslinjer og felles minimumskrav for behandling av organisk avfall. 
Bransjenormen skal i tillegg bidra til å skape trygghet for brukere av produktene og 
kunne brukes som dokumentasjon på trygg produksjon i markedsføring og ved 
handel. 
 
Gjødselvareforskriften og animaliebiproduktforskriften representerer det regelverket 
som i størst grad setter rammene for produksjon av biogjødsel og kompost fra 
biologiske avfallsprodukter. Ved Mattilsynets tilsynsgjennomgang av noen anlegg i 
2012 ble det påpekt at anleggene hadde god kontroll på kvaliteten på sine produkter, 
men at dokumentasjonen kunne være mangelfull. Våre erfaringer under dette 
prosjektet, bekrefter i stor grad dette. Alle de anleggene vi var i kontakt med har 
prosedyrer som beskriver prosessovervåkning og prøvetaking. De hadde også 
gjennomgående god kontroll på anvendelsesområdene for sine produkter. Vårt 
inntrykk er likevel at en standardisering av minimumskrav til dokumentasjon for 
anleggene vil være positivt for forbrukerne av produktene, i forbindelse med intern 
opplæring og for de kontrollerende myndigheter. Det er også viktig å merke seg at vi 
kun har vært i kontakt med et lite utvalg av anleggene. Det er grunn til å tro at de som 
engasjerer seg i et prosjekt som dette, er blant dem som allerede har fokus på god 
styring av sine prosesser. Det er godt mulig at det finnes anlegg med mye mindre 
grad av kontroll. Ved å innføre en norm vil det være mulig å gi produkter fra anlegg 
som har valgt å følge standarden en fordel gjennom en bekreftelse på at de følger 
normerte krav til kvalitetssikring. Ved å gjøre forbrukerne oppmerksomme på at 
normen finnes, vil dette på sikt kunne gi disse produktene en markedsmessig fordel. 
 
Regelverket stiller ikke spesifikke krav til prøvehyppighet eller spesifikke 
analysemetoder. Før utarbeidelse av en ferdig bransjenorm, bør bransjen drøfte hvilke 
egne minimumskrav som skal stilles her.  
 
En skisse til mulig oppbygging av normen er laget. Denne er tenkt som et 
utgangspunkt for videre bearbeiding i bransjen.  
 
Vår gjennomgang har vist at dagens regelverk på enkelt punkter med fordel kan 
forbedres for å styrke den tilliten bransjen er avhengig av. Vi har derfor valgt å gi 
anbefalinger i normen som går lenger enn dagens krav.  
 
En sertifiseringsordning i henhold til en norm krever vedlikehold. Dersom bransjen 
ønsker å etablere en slik ordning, må den ta stilling til hvem som skal ha ansvaret for 
dette og hvordan kostnadene skal dekkes inn. Den må også ta stilling til om det skal 
være en inspeksjon ved sertifisering, eller om dette skal baseres på en ekstern 
kontroll av systemer for internkontroll og kvalitetssikring. 
 
EU-kommisjonen har foreslått en ny gjødselforordning som skal legge til rette for CE-
merking av organiske gjødselprodukter. Forslaget er under forhandling i EU. 
Parlamentet vedtok i oktober 2017 en rekke endringer til forslaget. I Norge har 
Mattilsynet ikke konkludert hvorvidt forslaget i sin helhet er EØS-relevant og 
akseptabelt. Det er trukket frem at det særlig er vurderinger rundt mulige negative 
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effekter på helse og miljø som krever nærmere vurderinger. Dette gjelder blant annet 
et forslag om å tillate høyere grenser for tungmetaller uten tilhørende 
bruksbegrensninger. Vår konklusjon er at det er for tidlig å ta kravene i forordningen 
med i bransjenormen for biogjødsel og kompost. 
 
Utgangspunktet for arbeidet var at normen skulle omhandle behandling av matavfall i 
biogassanlegg og kompostering av hageavfall og kompost. I løpet av prosjektet ble 
det bestemt at normen ikke skal avgrenses til disse råvarene, men også kunne 
anvendes av anlegg som behandler andre materialer som for eksempel slam fra 
avløpsrenseanlegg og ulike typer næringsavfall. I denne sammenhengen blir 
samordning med bransjenorm for slam et viktig moment. Dette er ikke vurdert som en 
del av dette arbeidet, men bør legges til grunn i videre arbeid med utbedring og 
implementering av normen.  
 
Vår anbefaling med tanke på videre arbeid, er at bransjen selv må ta stilling til hva de 
ønsker å få ut av en slik norm. Rammer er lagt av lover og forskrifter, men det er også 
viktig å ta hensyn til brukere av gjødselproduktene som stiller krav til 
kvalitetsparametere ut over det som er beskrevet i regelverket, og ikke minst til jevn 
produktkvalitet. Det er stor variasjon i type råvarer, prosessløsninger, sluttprodukter, 
kunder, anleggsstørrelse og bemanning for dem som skal bruke normen. Dette gir 
ulike behov for innhold og hvordan den skal utformes. Det anbefales derfor at Avfall 
Norge og faggruppen for biologisk avfallsbehandling gjør en grundig vurdering av 
dette før den endelige normen utarbeides.  
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1 BAKGRUNN 

Avfall Norge har en målsetting om å lage en bransjenorm for produksjon av biogjødsel 
og kompost. I en ønsket utvikling hvor bransjen opplever økt etterspørsel etter 
produktene, og samfunnet har fokus på økt verdiskaping i den sirkulære økonomien, 
er det viktig at bransjen fremstår med et solid fundament når det gjelder 
kvalitetssikring av sine produkter.  
 
Det er et ønske fra avfalls- og gjenvinningsbransjen at gjenvinningen av organisk 
avfall, primært i form av kompostert materiale eller som biogjødsel etter behandling i 
en biogassreaktor, blir gjort på en trygg og solid måte i henhold til regelverket. 
Produktkvaliteten blir stadig forbedret, og det må utvikles gode miljøvennlige 
produkter som markedet etterspør. Dette kan i sin tur skape innovasjon og muligheter 
for ny næringsvirksomhet. Med tanke på å nå nye markeder, melder det seg også et 
spørsmål om sertifisering og CE merking av produktene.  
 
Krav til kvalitetskontroll på produksjonsanlegg for kompost og biogjødsel fra 
avfallsbaserte råvarer er i stor grad definert i gjødselvareforskriften og 
animaliebiproduktforskriften. Det stilles krav til hygienisk kvalitet, innhold av 
tungmetaller, fremmedlegemer samt organiske miljøgifter, plantevernmidler, medisiner 
etc. i mengder som kan medføre skade på helse eller miljø ved bruk. Hvordan 
kvaliteten skal sikres er definert gjennom at anleggene skal ha et internkontrollsystem. 
Det overlates i stor grad til hvert enkelt anlegg å definere nærmere hvordan en kan 
sikre en jevn og god kvalitet på sluttproduktene. Mattilsynets gjennomgang i 2012, 
påviste mangelfull internkontroll, råvarekontroll, metoder for å fjerne smittestoff og 
prøvetakingssystem som dokumenterer produktkvalitet. 
 
Etter at Stortinget i juni 2016 vedtok at det skal lages en plan for utfasing av torv, er 
det nødvendig med et større samarbeid mellom komposterings- og biogassanlegg for 
å utvikle torvfrie produkter som har den nødvendige kvaliteten til å kunne benyttes 
både i hobby og proffmarkedet. En bransjestandard vil kunne definere nyttige 
kvalitetsstandarder for flere produkttyper.  Behovet forsterkes ytterligere gjennom EUs 
forslag til revidert gjødselregelverk og mulighet for CE-merking av biogjødsel som 
krever en bransjestandard/norm og 3. parts godkjenning i henhold til denne. 
 
Det er derfor behov for å utvikle en bransjenorm som bidrar til å forbedre og 
kvalitetssikre prosessen fra avfall til nye produkter. Den skal gi retningslinjer for en 
trygg og miljømessig sikker resirkulering av organiske avfallsressurser for å få 
verdifulle næringsstoffer tilbake til kretsløpet. Bransjenormen skal være et lett 
tilgjengelig verktøy for de som tar den i bruk. Den skal bidra til å skape trygghet for 
bruken av produktene hos dem som skal anvende dem og brukes som 
dokumentasjon på trygg produksjon i markedsføring og ved handel. Bransjenormen 
skal gi forbrukerne nødvendig tillit til at gjødselproduktene tilfører næring og bidrar til 
produksjon av trygge matvarer.  
 
Det er et ønske om at normen ikke skal være en repetisjon av regelverket, men også 
fokusere på kvalitetskrav som stabilitet og variasjon i sammensetning av produktene. 
 
Etter en utlysing av oppdraget våren 2017 ble oppdraget med denne utredningen 
tildelt Hjellnes Consult (nå Multiconsult) og Norges Vel, som etter en diskusjon med 
oppdragsgiver i august 2017 ble enige om innhold og en fremdriftsplan for arbeidet. 
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Det ble etablert en styringsgruppe for prosjektet og faggruppe Biologisk behandling er 
referansegruppe sammen med noen inviterte fagpersoner.  
 
Hjellnes Consult har hatt prosjektlederansvaret. 
 
Arbeidet har bestått i en gjennomgang av relevant norsk regelverk på området samt 
en studie av EUs regelverk og hva Norge er bundet av gjennom EØS avtalen. Det ble 
fokusert særlig på arbeidet med å utvikle en CE merking for organiske 
avfallsprodukter og behovet for en sertifiseringsordning.  
 
Norsk regelverk ble sammenholdt med den svenske sertifiseringsordningen SPCR 
120. Gjennom en spørrerunde til utvalgte og representative behandlingsanlegg over 
hele landet ble det gjort en vurdering av dagens status sett i lys av 
forbedringspunktene fra tilsynet i 2012.  
 
 

1.1 Avgrensinger  

Det ble tatt utgangspunkt i at det primært var behandling av matavfall og hageavfall 
som skulle dekkes av normen. Disse avfallstypene behandles i dag i anlegg for 
biogassproduksjon eller kompostering. Noen av anleggene er store og av industriell 
karakter, men både kompostering og biogassproduksjon foregår også i småskala 
anlegg. Biogassanleggene er prosessanlegg, mens kompostering ofte foregår på et 
avfallsanlegg. Det er disse to typene anlegg som er utgangspunkt for arbeidet med 
normen. Dette hindrer likevel ikke at andre typer anlegg kan bruke den. 
 
I tillegg finnes det en rekke organiske avfallstyper: Slam fra renseanlegg, industrielt 
slam, husdyrgjødsel, næringsavfall, trevirke, fiskeavfall mm. Det er stor variasjon i 
måten disse avfallstypene blir behandlet på i dag. Matavfall og hageavfall behandles 
noen ganger sammen med andre avfallstyper. Det er derfor nødvendig å koordinere 
normen med regelverk og normer som gjelder i andre bransjer. Særlig viktig blir det å 
koordinere normen med Norsk Vanns Bransjenorm for slam. Dette har ikke vært en 
del av dette oppdraget, men bør komme inn i det videre arbeidet med utvikling av 
normen. 
 
Normen vil ikke omhandle prosesser i anlegg oppstrøms og nedstrøms anlegget, men 
gi føringer for mottakskontroll på råvarer og kvalitetskrav gjødselproduktene. 
 
Det er tatt utgangspunkt i at normen skal bidra til å sikre kvaliteten på 
gjødselproduktene. I en eventuell sertifiseringsordning kan det tenkes at det er 
naturlig at det stilles krav til andre faktorer som HMS, ytre miljø og etikk. Dette er 
likevel ansett å være utenfor rammen av dette prosjektet. 

 
Det er et ønske fra bransjen at normen ikke er en repetisjon av regelverket, men en 
praktisk veileder som hjelper anleggene til å forstå hvordan de skal tolke regelverket. 
Vår gjengivelse av relevant regelverk er i rapporten oppsummerende og ikke en 
erstatning for at anleggene selv må ha god kunnskap om lovverk og andre 
rammebetingelser. 
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2 LITTERATURGJENNOMGANG 

2.1 Regelverk 

2.1.1 Forskrift om gjødselvarer mv. av organisk opphav 
(Gjødselvareforskriften). 

Dagens gjødselvareforskrift - fastsatt i 2003 - er nå under revisjon og forventes å 
komme på høring i løpet av 2018. Da den kom var den en samordning av tidligere 
forskrifter som bl.a. slamforskriften og husdyrgjødselforskriften. 
 
Gjødselvareforskriften omfatter bestemmelser for kvalitet, lagring og bruk av 
gjødselvarer med organisk opphav, med unntak av hjemmekompostering. Formålet 
med forskriften er å sikre tilfredsstillende kvalitet på produkter som omfattes av 
forskriften, forebygge forurensningsmessige, helsemessige og hygieniske ulemper 
ved tilvirkning, lagring og bruk av gjødselvarer, mv. av organisk opphav og legge til 
rette for at disse produktene kan utnyttes som ressurser. Forskriften skal også bidra til 
en miljøforsvarlig forvaltning av jordsmonnet og ivareta hensynet til biologisk 
mangfold. 
 
Mattilsynet utarbeidet i 2007 en veileder til forskriften (Mattilsynet, 2007). I følge 
gjødselvareforskriftens § 7 skal prøvetaking foregå etter rutiner satt av Mattilsynet.  
Mattilsynet utarbeidet i 2012 en egen veileder for prøvetaking av slam, kompost og 
andre avfallsbaserte gjødselvarer (Mattilsynet, 2012). Da blandinger av ulike type 
biomasse ofte er svært lite homogene, er det vanskelig å ta ut representative prøver 
som kreves for dokumentasjon av produktkvalitet med tanke på kjemiske og 
hygieniske parametere. Veilederen dekker ikke retningslinjer og metode for 
overvåking av driftsparametere, og det er risikoen for at produktet ikke holder 
lovmessige krav som må være førende for prøvehyppighet og analyseprogram.  

2.1.2 Forskrift om animalske biprodukter som ikke er beregnet på 
konsum (animaliebiproduktforskriften) 

Animaliebiproduktforskriften gir føringer for behandling av animalske biprodukter som 
ikke er beregnet på konsum. Animalske biprodukter er i forskriften definert som hele 
kropper eller deler av dyr. Alle som håndterer slikt materiale har en plikt til å sikre at 
materialet håndteres i samsvar med bestemmelsene i forskriften. 
 
Det er utarbeidet to EU-forordninger som omhandler animalske biprodukter. 
Forordning nr. 1069/2009 er en generell forordning, mens forordning 142/2011 går 
mer på hygienekrav og prøvetaking. Disse to danner grunnlaget for den norske 
forskriften og er styrende så lenge den norske forskriften ikke gir andre føringer. 
Forordningens Artikkel 8-10 beskriver de ulike kategoriene av animalske biprodukter, 
mens artikkel 12-14 beskriver disponering og bruk av materiale i de ulike kategoriene. 
 
Kort oppsummert: 
Kategori 1 materiale er biprodukter med høy risiko for spredning av smitte eller 
sykdommer som kan overføres til mennesker eller husdyr. Slikt materiale skal 
destrueres ved forbrenning. 
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Kategori 2 materiale er for eksempel husdyrgjødsel og slakteriavfall. Slikt materiale 
skal behandles med trykksterilisering ved 133°C før kompostering eller 
biogassproduksjon. I Norge er det unntak for husdyrgjødsel som anvendes innenfor 
samme fylke (se animaliebiproduktforskriften §12) 
 
Kategori 3 materiale er for eksempel matavfall fra husholdninger og matsvinn fra 
butikker. Slikt materiale kan komposteres eller brukes i biogassproduksjon etter 
trykksterilisering eller hygienisering. 
 
Forordning 142/2011 vedlegg IV beskriver standardiserte metoder for bearbeiding, der 
sterilisering ved 133°C og partikkelstørrelse mindre enn 50 mm er beskrevet som 
metode 1. Vedlegg V gir føringer som gjelder for biogassanlegg og ved kompostering. 
Her kommer blant kravet om hygieniseringsenhet inn for anlegg som ikke behandler 
trykksteriliserte produkter. 
 
Forskriftens Kapittel IV beskriver utfyllende nasjonale bestemmelser om avhending og 
bruk av biprodukter.   
 

2.1.3 Matloven 

Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. ble vedtatt i 2003 og har til formål å sikre 
helsemessig trygge næringsmidler og fremme helse, kvalitet og forbrukerhensyn langs 
hele produksjonskjeden, samt ivareta miljøvennlig produksjon. Den har siden den ble 
vedtatt blitt supplert med en lang rekke forskrifter som bl.a. berører viktige 
innsatsmidler i matproduksjonen. Den gamle floghavreloven som skal hindre 
spredning av floghavre i landbruket, ligger i dag i matloven. 

2.1.4 Forskrift om plantehelse og planteskadegjørere. 

Forskrift om plantehelse og tiltak mot planteskadegjørere har til hensikt å hindre 
introduksjon og spredning av planteskadegjørere. Selv om ikke jordprodukter står 
eksplisitt nevnt i forskriften, er det under definisjon av Planter og andre smittebærende 
emner (vedlegg 13) beskrevet dyrkingsmedia. Varmebehandling og hygieniseringen 
av risikomateriale (f.eks. matrester) vil derfor eliminere mulig overføring av 
planteskadegjørere som vi ikke ønsker i norsk natur/landbruk. Risikoen øker med 
økende internasjonal handel med både matvarer, avfall og dyrkingsmedia. Ved import 
av jord, dyrkingsmedium eller jordforbedringsmiddel skal det utstedes et 
plantesunnhetssertifikat og innførselen skal også meldes.   
 

2.1.5 Forurensningsloven og avfallsforskriften   

Forurensningsloven har som mål å verne det ytre miljø mot forurensning og å 
redusere eksisterende forurensning, å redusere mengden av avfall og å fremme en 
bedre behandling av avfall. Virksomheter som kan medføre forurensning kan etter 
søknad gis tillatelse etter forurensingsloven §11 og forurensingsforskriften §36. 
Tillatelsen kan stille krav til blant annet utslippsmålinger, utslippsgrenseverdier, 
rapportering til myndigheter og vilkår om andre tiltak som sikrer miljøet. Tillatelsen 
setter vilkår blant annet om transport, behandling, gjenvinning og oppbevaring av 
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avfall og tiltak for å motvirke at anlegget virker skjemmende. Forurensingslovens 
kapittel 5 setter vilkårene for anlegg som behandler avfall. 

 
Behandling av matavfall, slam og hageavfall er ikke berørt spesifikt i avfallsforskriften. 
Tiltak som skal sikre at deponering av avfall skjer på en forsvarlig og kontrollert måte 
er beskrevet i §9. Dette omhandler blant annet forbudet mot å deponere biologisk 
nedbrytbart materiale.  

2.1.6 Internkontrollforskriften    

Internkontrollforskriften stiller krav om systematiske tiltak som skal sikre at 
virksomhetens aktiviteter planlegges, organiseres, utføres, sikres og vedlikeholdes i 
samsvar med krav fastsatt i eller i medhold av helse-, miljø-, og 
sikkerhetslovgivningen (§3). Dette inkluderer forebyggende helse- og miljøarbeid, vern 
av ytre miljø mot forurensning og avfallshåndtering 
 
Internkontrollforskriften gjelder for alle bedrifter som er omfattet av arbeidsmiljøloven 
og også for bedrifter som går inn under gjødselvareforskriftens del II. Det vil si at alle 
virksomheter som omfattes av bransjenormen plikter å gjennomføre internkontroll. 
 
Innholdet i internkontrollen beskrives i §5. Her stilles blant annet krav om at 
virksomheten skal: 

Sørge for at lovverk som gjelder for virksomheten er tilgjengelig og ha oversikt 
over de krav som er særlig viktige for bedriften. 

For virksomhetene som omfattes av denne normen, vil det regelverk som er nevnt i 
dette kapittelet være særlig viktige.  
 
Det er viktig å ha det klart for seg at internkontrollforskriften ligger som en overordnet 
føring for alle bedrifter.   

 
Figur 1: Oversikt over hvordan internkontrollforskriften anvendes i forhold til andre 
gjeldende lovverk 
 

Internkontollforskriften

Gjødselvareforskriften Animaliebiproduktforskriften
Andre lover og forskrifter, 

eks. Matloven og 
Forurensningsloven
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Øvrige krav som stilles i internkontrollforskriften repeteres ikke her, da disse anses 
som allmenngyldige for enhver virksomhet. Viktige momenter er opplæring av 
arbeidstakere, mål for helse miljø og sikkerhetsarbeidet, oversikt over virksomhetens 
organisasjon og ansvarsforhold, samt risikovurderinger. Omfanget av internkontrollen 
og krav til skriftlig dokumentasjon avhenger av virksomhetens omfang. 
 
Det ble blant annet påpekt i Mattilsynets tilsynsrapport fra 2012 (Mattilsynet, nasjonalt 
tilsynsprosjekt, 2012) at bedriftene manglet tydelig organisasjonsplan med beskrivelse 
av ansvarsforhold. Det er viktig å ha et bevisst forhold til organisasjon og fordeling av 
ansvar. 
 
Internkontrollforskriften stiller ikke krav til kontroll med råvarer og sluttprodukt ut over 
det som medfører risiko for arbeidsmiljø eller belastning på ytre miljø. Her er det annet 
lovverk med krav til produktkvalitet og sporbarhet som gir føringene. 

2.1.7 JCRs draft for End of Waste Criteria for biologisk nedbrytbart 
avfall   

End-of-waste Criteria er enkelt forklart en nødvendig definisjon for når et 
avfallsprodukt opphører å være avfall og blir et salgbart produkt. Dersom 
avfallsproduktet gjennomgår en nærmere beskrevet behandling, er det pr. definisjon 
gjenvunnet og et salgbart produkt. Kriteriene er å finne i avfallsdirektivet Waste 
Framework Directive 2008/98/EC. 
 
Medlemslandenes oppfølging av dette direktivet har vist seg å være mangelfull, noe 
som blir oppsummert i et «Green paper on the management of biowaste in the 
European Union» (SEC (2008)2936. Her blir ulike juridiske virkemidler diskutert med 
mål om å øke gjenvinningen. I 2010 kom konsulentrapporten «Assessment of the 
options to improve the management of biowaste in the European Union» som etter en 
behandling i EU kommisjonen setter nye mål for gjenvinning av organisk avfall. 
Klimagevinsten ved å øke gjenvinningen fremkommer nå tydeligere enn tidligere.  

2.2 Andre relevante kvalitetsstandarder og veiledere 

2.2.1 Bransjenorm for slam 

Norsk Vann sin bransjenorm for avløpsslam (Norsk Vann, 2013) gir retningslinjer for 
hvordan kommuner/selskaper og deres samarbeidspartnere skal arbeide med 
avløpsslambehandling og slamdisponering for å sikre god slamkvalitet og tilhørende 
bruk. Fundamentet for normen er Norsk Vanns holdning og god praksis, som legger 
grunnlaget for internkontroll-/kvalitetssystem for slam. Norsk Vann ser ingen grunn til 
å ha en tredjeparts vurdering av kvalitetsarbeidet så lenge vi har et aktivt Mattilsyn. 
Norsk Vann har i tillegg valgt å utelate en egen sertifisering av bedriftene gjennom 
slamnormen.  
  
Bransjenormen for slam skiller seg ut med å være sterk på krav til kommunikasjon og 
opplæring av hele bedriften med et tydelig program for en løpende implementering av 
normen. Særlig positivt er det at det legges opp til en tett dialog og samarbeid med 
ansvarlige myndigheter som foretar sine egne tilsynskontroller (Mattilsynet). 
Bransjenormen har retningslinjer for hva som bør inngå i slamprodusentens 
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egenkontroll og kvalitetssystem for å oppfylle gjødselvareforskriftens krav og normens 
mål og intensjoner.  
 
Vårt inntrykk av bransjenormen for slam er at den med fordel kunne vært kortet ned 
betraktelig til å være en bedre beskrivelse av hvordan bedriften kan følge pålegget i 
gjødselvareforskriften og annet relevant regelverk. Mange sider er i dag viet 
bakgrunnen for slamnormen, hvordan den forvaltes, eierskap mm.  

2.2.2 SPCR (Svensk Provnings Certifiserings Regler)   

Den svenske kvalitetsstandarden SPCR 120 er et resultat av samarbeid mellom Avfall 
Sverige og bl.a. SP (tidligere Sveriges Tekniske Forskningsinstitutt) som innehar 
rollen som en uavhengig tredjeparts kontrollør. Standarden er tilpasset EU forordning 
42/2011 (animaliebiproduktforordningen) og omfatter kun behandling av organiske 
materiale i biogassanlegg som ikke behandler slam. SPCR 120 behandler vilkår for 
sertifisering av biogjødsel (kap 2) systemkrav og tekniske krav (kap. 3), opplegg for 
egenkontroll (kap. 4), SPs overvåkende kontroll (kap. 5) og endelig generelle vilkår for 
sertifisering (kap. 6). I tillegg har standarden fem bilag hvor man særlig skal merke 
seg bilag 1a (substrathandboka) og bilag 2 prøvetaking og analyse av biogjødsel.  
 
Et grunnleggende vilkår i SPCR er at sertifiseringsarbeidet skal bygge på en årlig 
utført risikoanalyse basert på en egenrevisjon av inngående substrat til anlegget. 
Poenget er i størst mulig grad å gå til kilden for å få god kvalitet på sluttproduktet, 
biogjødsel. Standarden beskriver inngående detaljer om anbefalte metoder for 
kvalitetskontroll i hele verdikjeden. Bedriftens ledelse er ansvarlig for at det 
gjennomføres fortløpende egenkontroll med en årlig internrevisjon. Det oppgis mange 
detaljer som for eksempel  

 Mottak 

 Behandling og reservelager for avvikende produkter 

 Sporbarhet, forebygging 

 Korrigerende behandlingstiltak 

 Metoder for kvalitetssikret prøvetaking (inngående beskrevet i bilag 2 bl.a. med 
krav om å oppbevare en kontrollprøve samt krav om nedkjøling og rask 
analyse for hygieniske parametere).  

2.2.3 ECN-QAS 

Skandalene rundt bruk av kjøttbeinmjøl til dyrefôr på slutten av 1990 tallet resulterte i 
et vidløftig kvalitetssikringsarbeid i regi av EU. Parallelt pågikk det også et arbeid for å 
redusere mengden organisk avfall på deponi. Det ble utviklet et sett med End-of-
Waste standarder for kompost og biogjødsel som igjen ledet til utvikling av en 
harmonisert europeisk kvalitetsstandard. Et viktig poeng for EU kommisjonen var å 
legge til rette for fri flyt av produkter med opphav i biogjødsel og kompost innenfor EU 
området. 
 
ECN (European Compost Network) tok også tak i denne utfordringen og utviklet en 
Europeisk kvalitetssikrings ordning, ECN-QAS, for kompost og biogjødsel (European 
Compost Network – Quality Assurance Scheme. 2014). Man ønsket å harmonisere 
behandlingsparameterne for organisk avfall i medlemslandene slik at landene kunne 
utvikle sine nasjonale regelverk. Man innførte en tredjepartsgodkjenning av disse 



  

 
Sluttrapport bransjenorm_revidert 2018.02.28 

13 av 41 

avfallsproduktene med basis i kontroll utført av et medlem i NQAO, (Nasjonale 
kvalitetssikringsorganisasjoner) og i henhold til den europeiske 
kvalitetssikringsstandard (EN 45011). Målet er at bedriftene hvert annet år skal 
sertifiseres og kontrolleres etter ECN-QAS og bruke deres merke.  
 
Det vil føre for langt å gå nærmere inn på detaljene i kvalitetskravene som er satt 
både oppstrøms og nedstrøms anleggene, men et viktig krav er at det bare 
aksepteres bruk av kildesortert organisk avfall.  
ECN-QAS kvalitetsmanual er delt i tre deler: 

1. Part A beskriver de generelle målene og strukturen i ordningen 
2. Part B spesifiserer de kravene som skal settes til en nasjonal 

kvalitetssikringsorganisasjon 
3. Part C1 spesifiserer kravene til kompostanleggene hva gjelder input av råvarer 

i henhold til en positivliste, prosesstyring, dokumentasjon, prøvetaking og 
analyse og innholdskrav på sluttproduktet. 
Part C2 beskriver det samme for biogjødsel.  

 
Mye av tankegangen i ECN-QAS vil være kjente problemstillinger for norske aktører i 
denne bransjen, selv om grenseverdier og innholdskrav kan avvike noe fra norske 
krav. En viktig forutsetting er at jordsmonnet ikke skal påføres langtids skader ved 
denne type gjenvinning og at dette skal skape en nødvendig trygghet hos forbrukerne. 
Ønsket om gjenvinning av fosfor er ikke særskilt nevnt.  

2.2.4 Andre norske og europeiske standarder   

Gjødselvareforskriften henviser til Norsk standard NS 2890 (Norsk Standard, 2003) for 
merkekrav på produkter. Denne omhandler varedeklarasjon, pakking og merking av 
dyrkingsmedier, jordforbedringsmidler og jorddekkingsmidler. 
 
Standarden gir regler for følgende produkter og råvarer som skal benyttes til: 

 Dyrkingsmedier, inklusive løsmasser til bruk i grøntanlegg 

 Jordforbedringsmidler 

 Jorddekkingsmidler 
 
Standarden omfatter forklaring av terminologi, produktkrav (spesifikasjoner), 
informasjon som skal inngå i varedeklarasjonen samt regler for pakking og merking. 
Standarden omfatter ikke eventuelt innhold av forurensninger og skadelige stoffer, for 
eksempel patogener, tungmetaller og andre miljøgifter. 
 
Norsk Standard for prøvetaking (Norsk Standard 2001) beskriver prøvetaking for 
kvalitative og kvantitative analyser. Den skisserer prinsipper som skal hensynstas ved 
uttak av prøver. Det ser ikke ut til å være noen avvik mellom denne standarden og 
Mattilsynets veileder fra 2012. Kravene i standarden er å anse som regelverkskrav for 
gjødselvareforskriften, 
 

2.3 Koordinering med Mattilsynet 

Gruppa så det som viktig å ha en dialog med Mattilsynet om arbeidet med normen. 
Det ble gjennomført en koordineringssamtale med Mattilsynet ved Torhild Tveito 
Compaore og Anne Bøen. Det ble orientert om Mattilsynets tilsynsprosjekt for 
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slambedrifter i 2016 - 2017, arbeidet med revisjonen av gjødselvareforskriften samt 
relevante endringer som forbud mot å bruke trykkimpregnerte materialer som 
strukturmateriale i komposter. Mattilsynet vil også sette opp en egen positivliste for 
råvarer til kompost- og biogassanlegg som vil bli mer spesifikk enn dagens liste i 
vedlegg 4. Med referanse til bransjetilsynet som ble gjort i 2012, ble følgende mangler 
kommentert under møtet: 

 Bedre internkontrollsystem 

 Prøvetakingsplan må være tilgjengelig 

 Bedre beskrivelse av produktkvalitet 

 Flytskjema er ofte fraværende 

 Mengden fremmedlegemer som glass og metall i kompost skal være 
<0,5 vekt% 

 Mangelfulle analyser på spiredyktig frø – innføring av spiretester 

 Stabiliteten på komposten er ofte ikke bra nok. 
 

Mattilsynet holdt i november 2017 seminar i Landbruksdirektoratet om det pågående 
arbeidet med revisjonen av gjødselvareforskriften. Av viktige punkter på møtet ble det 
nevnt: 

 Mattilsynet vurderer å foreslå virksomhetsregistrering som alternativ til 
produktregistrering 

 Gjødselvarene som omsettes skal være produkter med klare 
produktkrav. Udokumentert spredning av ikke godkjent materiale må 
opphøre. 

 Råvarer som kan medføre risiko skal hygieniseres etter nye, anerkjente 
eller validerte metoder 

 Tungmetaller:  
o Tilpasse kromverdiene til det som er i økologiregelverket 

o Legge til arsen som et åttende tungmetall 

o Lage egen kolonne som setter grense for maksimalt innhold av 

tungmetaller i jord som råvare og anleggsjord 

o Lage et alternativ som dekker utfordringen med at biogjødsel 

med husdyrgjødsel\settefiskslam kan komme i klasse III eller 

over. 

 I bruksdelen av regelverket vurderes det mengdebegrensning for 
fosfor. Tungmetallbegrensningene må sees i sammenheng med 
næringsstoffbegrensningene, og at det må tas hensyn til begge ved 
beregning av bruksmengden. 

 På seminaret ble det delt ut et oppsummerende notat om endringer 
som vurderes i gjødselvareforskriften.  

 

3 ERFARINGER FRA DAGENS DRIFT  

3.1 Erfaringer fra tilsyn utført i 2012 

Mattilsynet, ved deres distriktskontorer, gjennomførte i 2012 et tilsynsprosjekt. 
Resultatene er oppsummert i sluttrapporten for tilsynsprosjektet (Mattilsynet 2012). 
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Tilsynet ble gjennomført hos i alt 55 produsenter ved fysisk inspeksjon av 
biogassanlegg, renseanlegg for avløpsslam, tørkeanlegg, reaktor- og 
rankekomposteringsanlegg, anlegg med langtidslagring, enkel rankekompostering og 
jordblandingsanlegg. Totalt ble 35 % av landets registrerte 155 behandlingsanlegg 
besøkt. Det overordnede målet for tilsynet har vært å bidra til trygge produkter, god 
regelverksetterleving i bransjen og samtidig utvikle en god tilsynskompetanse i 
Mattilsynet.  
 
Det ble gjennomført tilsyn etter i alt 18 kravpunkter fra hhv matloven (1), 
animaliebiproduktforskriften (2) og gjødselvareforskriften (15). Ingen anlegg ble 
stengt. 13 anlegg var fri for avvik, mens det hos de resterende 42 ble registrert i alt 
169 avvik. Alvorlighetsgraden i avvikene variete, og det var særlig 
komposteringsanleggene som måtte arbeide for å innfri kravene i regelverket.  
Produktene hadde gjennomgående god kvalitet i tråd med kravene til regelverket. Det 
ble likevel påpekt at det er klare forbedringspunkter i bransjen, særlig med hensyn på 
formelle krav til 
 

 Opplæring og kompetanse 

 Godkjenningsdokument 

 Internkontroll 

 Dokumentasjon av hygieniseringsprosessen 

 Prøvetaking av hygienisk kvalitet, tungmetaller mv 

 Varedeklarering av produktene. 
 
Det ble også påpekt at flere anlegg manglet flytskjema, noe som ville bidratt til en 
bedre oversikt over prosessen, både for bedriften selv og for inspektørene.  
 
Mattilsynet understreker allikevel at det er en risiko for at gjødselvarer med et ukjent 
innhold kan være i handel, så behovet for bedre etterleving av regelverk - særlig for 
produkter som omfattes av animaliebiproduktforskriften - er fortsatt stort. Mattilsynet 
ønsker derfor at  

 Bransjen tar i bruk og videreutvikler en bransjenorm,  

 Det lages bedre avklaringer og rettledning i regelverket,  

 Det gjennomføres kompetansehevende kurs for tilsynspersonell, 

 Det må bli bedre samarbeid mellom kommune og fylkesmann 

 Det er behov for en bedre oversikt over anlegg for avfallsbaserte gjødselvarer, 
f.eks. ved å innføre et eget register for slik produksjon. 

 
Ett nytt tilsyn for 2018 planlegges nå.  

3.2 Erfaring fra anleggene 

I følge Avfall Norge var det i september 2017 registrert 80 komposteringsanlegg og 
ca. 40 biogassanlegg i Norge (Måge, 2017). Dette inkluderer de biogassanleggene 
som behandler slam.  
 
Biogassanleggene fordeler seg som følger: 

 8 industrianlegg for behandling av matavfall, 4 av disse har samråtning med 
slam eller husdyrgjødsel 

 14 anlegg produserer biometan (kjøretøykvalitet), av disse er det 4 rene 
slamanlegg  
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 6/7 gårdsanlegg (inkl. settefisk) 
 
Komposteringsanleggene behandler hageavfall, ofte i kombinasjon med slam, 
matavfall, næringsavfall etc. 
 
Basert på dette ble det gjort et utvalg av anlegg som ble kontaktet for informasjon om 
råvarer, prosess, produkter og prosedyrer. Utvalget ble basert på  

• Geografisk spredning,  
• Type anlegg (kompostering og biogass) 
• Ulike råvarer (matavfall, husdyrgjødsel, slam/hageavfall). 
 

De anleggene som ble kontaktet er vist i Tabell 1. Informasjon fra anleggene er 
supplert med informasjon som er tilgjengelig på anlegges hjemmesider. 
 
 
Tabell 1: Anlegg som ble kontaktet i forbindelse med kartlegging av dagens praksis 

Anlegg Plassering Prosess Råvarer 

IVAR Rogaland Biogass Slam, næringsavfall, 
matavfall (to anlegg) 

Greve Biogass (Lindum) Vestfold Biogass Matavfall, husdyrgjødsel 

HIM Rogaland Kompost Matavfall, hageavfall 

IRS Miljø IKS Vest Agder Kompost Matavfall, hageavfall 

Ecopro Nord Trøndelag Biogass Matavfall, næringsavfall, 
slam 

FIAS Sør Trøndelag Kompost Hageavfall, slam 

Oslo Kommune REN Oslo Kompost Hageavfall, slam 

Oslo Kommune EGE Oslo (Akershus) Biogass Matavfall 

IRIS Salten Nordland Kompost Matavfall, næringsavfall, 
hageavfall 

Avfallsservice AS Troms Kompost Matavfall 

ØRAS Akershus Kompost Hageavfall, biogjødsel 
(biorest), slam, 
hestegjødsel 

 
Spørsmålene som ble stilt i e-post er vist i tekstboksen under. Dokumentasjonen vi 
mottok fra selskapene var varierende. Dette skyldes nok både at bedriftene i ulik grad 
har etablert KS-systemer, men også at de i ulik grad var villige til å dele sine 
prosedyrer med prosjektet. Våre konklusjoner er basert på den dokumentasjon vi har 
mottatt. Det er ikke lagt vekt på videre oppfølging av dem som ikke gav respons 
umiddelbart, da dette ikke ble ansett å være kritisk i forhold til å skaffe seg den 
oversikt som er nødvendig i denne fasen av prosjektet. 
 
Det anbefales likevel en grundig gjennomgang av forslag til norm og aktuell praksis i 
et større utvalg av anleggene før den endelige normen fastsettes. 
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3.3 Erfaringer fra komposteringsanleggene  

Avfall Norge gav i 2016 ut rapporten «beste praksis for kompostering av hageavfall». 
Denne rapporten hadde som formål å identifisere viktige produksjonsbetingelser som 
må oppfylles for å kunne lage en god hageavfallskompost. Selv om ingen av de 
anleggene vi har vært i kontakt med i forbindelse med arbeidet med bransjenormen 
kun komposterer hageavfall, er denne rapporten relevant med tanke på kompostering 
generelt. Den gir også en god innføring i de kvalitetskrav som stilles til god kompost.   
 
Komposteringsanleggene hadde i ulik grad kjennskap til rapporten. De påpekte også 
at den ikke var dekkende da de ikke kun komposterer hageavfall. Hageavfall er ofte 
bruket som strukturmateriale ved kompostering av andre substrat som matavfall og 
slam. Det er kun ett av anleggene som hovedsakelig komposterer hage- og parkavfall. 
De var kjent med rapporten.  

Spørsmål som ble sendt til representanter på anleggene: 
 

 Hvilke råvarer går inn i kompost/biogassproduksjonen? Tilsettes det innsatsmidler 
som er av relevans for kvalitet på produksjonsprosessen eller sluttprodukt?  

 For anlegg som tar imot slam – har dere implementert bransjenormen for slam og 
hvilke erfaringer dere har med denne? 

 For komposteringsanlegg – er dere kjent med Avfall Norges veileder Beste praksis for 
kompostering av hageavfall og hvilke erfaringer dere har med denne?  

 Hvordan gjennomføres mottakskontroll for innkommende råvarer?  

 Hvordan kontrolleres produksjonsprosessen? 

 Hva er sluttproduktene fra prosessen, og blandes det med andre materialer før det 
distribueres til sluttbruker?  

 Hvordan kontrolleres sluttproduktene? 

 Hva er bruksområdet for sluttproduktene? Selges de til næringskunder eller 
privatkunder, og kan produktene brukes i matproduksjon? Selger dere eller kan det 
være relevant for dere å selge til et marked utenfor Norge? 

 Produseres det avfall i prosessen? Hvis ja – hvilke typer avfall og hvordan håndteres 
det videre? 

 Er det utslipp til avløpsnett eller miljø, og finnes det en utslippstillatelse? Hvilke krav 
stiller i så fall denne, og behandles avløpsvannet før utslipp?  

 Vi setter stor pris på om dere har mulighet til å sende oss kopi av 
internkontrollrutinene deres. Det er relevant med prosedyrer som omhandler blant 
annet mottakskontroll (kvalitet og sporbarhet), forbehandling, hygienisering, utråtning, 
avvanning, andre kvalitetskrav i produksjonsprosessen, HMS, produktkontroll av 
sluttprodukt og prosedyre for prøvetaking inkludert analysespekter. Hvis dere har 
egne prosedyrer for overvåkning av utslipp, f.eks. basert på krav fra en 
utslippstillatelse, ønsker vi også innsyn i denne. Det samme gjelder overordnede 
prosedyrer for internkontroll, som sikrer at prosedyrer og risikovurderinger oppdateres 
jevnlig.  

 Sitter dere på annen informasjon dere tenker er relevant for en bransjenorm setter vi 
stor pris på tilbakemeldinger og innspill.  
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Fra et anlegg ble det påpekt at regelverk for hagekompostering bør revideres og 
kontrolleres i større grad enn i dag. Spesielt med tanke på spredning av fremmede 
arter. Mange kommuner har i dag mottak av hageavfall og leier knusing 1 - 2 ganger 
per år. Komposten blir ikke behandlet med kontroll av temperatur og vending. Dette 
gir kompost med dårlig kvalitet som mange ganger ble gitt bort til lokale 
jordprodusenter. Det ble også påpekt at jordprodusenter som bønder og 
entreprenører i liten grad blir kontrollert av Mattilsynet, da detter ikke blir definert som 
avfall. Denne komposten blir blandet med sand og solgt som vekstjord eller 
anleggsjord uten noe dokumentasjon. Dette gjør at deler av markedet som produserer 
og selger jordprodukt ikke blir kontrollert. Det var ingen slike produsenter blant 
referanseanleggene i denne undersøkelsen, men dette sier noe om hvilke produkter 
det er kvalitetskompost konkurrerer med.  
 
Prosessen i et komposteringsanlegg kan overordnet beskrives som vist i Figur 2. 

 
Figur 2: Prosessen i et komposteringsanlegg 

3.3.1 Råvarer og mottakskontroll 

Hvilke mengder av ulike avfallstyper et anlegg har tillatelse til å ta imot, mellomlagre 
og behandle, er beskrevet i utslippstillatelsen gitt av forurensningsmyndigheten.  
 
De avfallstypene som normalt behandles med kompostering er hageavfall/parkavfall, 
slam fra kloakkrenseanlegg, hestegjødsel, matavfall og næringsavfall. Det finnes også 
komposteringsanlegg som lager kompost av biogjødsel fra biogassproduksjon i 
blanding med hageavfall og annet strukturmateriale.  
 
Hageavfall brukes som strukturmateriale ved kompostering av andre produkter, det 
samme gjelder for trevirke.  
 
Mottakskontroll: 

 Hageavfall - visuell inspeksjon. 

 Trevirke (strukturmateriale) - Kvernes og analyseres. Instruksene sier at det 
ikke skal anvendes trykkimpregnert og kreosotholdig materiale 

 Slam – innhold av tungmetaller  
 

Biorest fra biogassanlegg som leveres til annet anlegg for kompostering og 
produksjon av hagejord behandles som innsatsmiddel/råvare. 
 
Vi har ikke fått oversendt noen rutiner som viser hvordan anleggene sikrer at det kun 
tas imot godkjente råvarer og hva som skal gjøres med råvarer som avvises. Dette er 
likevel ikke en bekreftelse på at dette ikke er tilfelle. 

Mottak
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ering
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3.3.2 Prosesskontroll 

Prosesskontrollen skal sikre at komposteringen gjennomføres på en måte som gir et 
hygienisert, stabilt og luktfritt sluttprodukt. 
 
Alle anlegg som var med i undersøkelsen hadde prosedyrer for blanding av råvarene 
slik at råvaremiksen kan bli en god kompost. Faktorer som er viktig for en god 
komposteringsprosess er: 

 Regulering av varme gjennom rankens oppbygging – størrelse, vendefrekvens 

 Regulering av fuktinnhold – vanning 

 Regulering av lufttilgang – struktur og porer bestemmes av sammensetting av 
partikkelstørrelse 

 
For eksempel er det beskrevet at det skal legges ut en seng av kvernet trevirke eller 
hageavfall før det tilsettes slam eller slakteriavfall. Dette sikrer at væsken fra det 
fuktige avfallet forblir i komposten og ikke renner ukontrollert til omgivelsene. Når vått 
materiale blandes med strukturmateriale på denne måten, vil også komposten få 
struktur som sikrer luftgjennomstrømning. 
 
Komposten vendes ukentlig eller hver annen uke i den perioden hygieniseringen 
pågår. Deretter sjeldnere. 
 
Mattilsynet har godkjent behandling ved 55°C i 4 uker som hygienisering av animalske 
biprodukter. Det er dette som er den mest utbredte metoden for å sikre at produktene 
blir hygienisert. Denne metoden er validert i regi av Avfall Norge (Avfall Norge 2015) 
 
Det finnes også komposteringsanlegg som hygieniserer ved 70°C i en time. Dette 
gjelder kun for anlegg som komposterer matavfall sammen med strukturmateriale.  
 
Slam anses også som hygienisert dersom det er under behandling i inntil 2 år før det 
forlater anlegget. Dette skal også dokumenteres ved analyse av mengden 
termotolerante koliforme bakterier (TKB).  
 
Etter at komposteringen av avsluttet siktes den for å fjerne fremmedlegemer før 
ettermodning. I ettermodningen vendes og luftes det til temperaturen har sunket til < 
40°C. 
 
Temperatur kontrolleres manuelt. Noen anlegg har temperaturmålere som er koblet 
opp mot et sentralt monitoreringsprogram, men de fleste bruker manuell avlesning og 
loggføring.   

3.3.3 Sluttprodukt og produktkontroll 

Komposten fra komposteringsprosessen blandes med andre materialer for fremstilling 
av ferdige produkter. Det er vanlig å blande med sand for å få en kompostjord som 
egner seg godt til anleggsjord, parker og private hager. For produkt som skal pakkes i 
poser, kan det være aktuelt å bruke andre, lettere strukturmaterialer. Det produseres 
fortsatt jordblandinger der kompost blandes med torv, men ingen av de anleggene 
som var med i denne kartleggingen bruker torv. Ett av anleggene rapporterer at de 
selger produkter utenfor Norge.  
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Anleggene har ønske om å fremstille et attraktivt produkt og har generelt god 
kunnskap om begrensninger i bruk for sine sluttprodukter. Et eksempel fra en 

driftsinstruks: Sluttproduktet skal framstå som attraktivt å bruke som gjødsel og 

jordforbedring direkte eller som ingrediens i jordblandinger som kan nyttes i park, 
grøntanlegg og private hager, samt landbruk. 

Krav som stilles til sluttproduktet i intern dokumentasjon kan være:  

Kompostproduktet skal framstå som attraktivt for aktuelle sluttbrukere.  

 Innhold av fremmedlegemer skal være under de krav myndighetene setter for 
kompost (0,5 vektprosent av tørrstoff) 

 Komposten skal holde klasse III eller bedre iht. grenseverdier i 
gjødselvareforskriften.  

 Komposten skal holde de krav myndighetene setter til hygienisk kvalitet. 

 Komposten skal ikke ha sjenerende lukt. (Skal lukte matjord) 

 
Produkter som selges fra anleggene blir registrert hos Mattilsynet og har tilgjengelig 
varedeklarasjon.  

3.4 Erfaringer fra biogassanleggene 

Biogassanleggene behandler normalt matavfall, næringsavfall, husdyrgjødsel (fast og 
flytende) og/eller slam. I Figur 3 er prosessen fremstilt skjematisk.  
 

3.4.1 Råvarer og mottakskontroll 

 
Anleggene rapporterer om følgende rutiner for mottakskontroll: 

 Matavfall (husholdning) 
o Visuell kontroll etter at avfallet er tippet i bunker. 
o Plukkanalyser (årlig). 

 Husdyrgjødsel  
o TS prøver av hver leveranse (flytende) 
o Sinkprøver for svinegjødsel.  

 Næringsavfall – Skriftlig avtale om sammensetning. Ikke kontroll på anlegget 
(utover visuell kontroll)  

 Slam 
o Bruk av handelsdokument 

Mottak
Forbehandling og 

miksing
Hygienisering Utråtning Avvanning

Figur 3: Biogassprosess 
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o Eget kontrollskjema 

o Stikkprøver av mottak 

 
Analyseresultater fra eksterne laboratorier foreligger ikke før ca. en uke etter at 
substrat er matet inn i anlegget. 

3.4.2 Prosesskontroll: 

Ingen av biogassanleggene har beskrevet hvordan de innretter produksjonen slik at 
de overholder kravene til hygienisering i animaliebiproduktforskriften i forbindelse med 
denne undersøkelsen. Erfaringsmessig vet vi likevel at anleggene er utstyrt med 
enheter for hygienisering for animalske biprodukter i kategori 2 eller 3. 
Biogassanleggene er prosessanlegg med stor grad av automatisering og 
prosessovervåkning via sentralt kontrollsystem. Der registreres også temperatur og 
oppholdstider. 
 
Partikkelstørrelse kontrolleres ved siler eller presser etter forbehandling. 

3.4.3 Sluttprodukt og produktkontroll 

Fra anleggene produseres det fast (avvannet) eller flytende biogjødsel. Et anlegg 

produserer et biogjødselkonsentrat som er inndampet rejektvann etter avvanning. 

Dette tilsettes til flytende biogjødsel. Ett anlegg produserer biopellets uten tilsetting av 

andre råstoffer, samt et produkt som tilsettes Nitrogen og Kalium i ulike resepter, 

avhengig av bruk. 

 
Sluttprodukt kontrolleres med kjemiske analyser på akkreditert laboratorium. Ett 
anlegg forteller om månedlige analyser, de andre har ikke spesifisert hyppigheten. Da 
kartlegges næringsinnhold, tungmetallinnhold, tørrstoff, pH, og forekomsten av TKB 
og salmonella-bakterier. 
 
Sluttproduktene selges til næringskunder eller privatkunder. Flytende biogjødsel med 
og uten biogjødselkonsentrat benyttes som gjødsel i landbruket. Avvannet biogjødsel 
benyttes til produksjon av torvfrie jordprodukter i samarbeid med andre. 
Bruksområdene er avhengig av råvarene for biogassproduksjonen. Produkter basert 
på matavfall og gjødsel brukes i økologisk landbruk dersom de ligger i klasse 0 i 
henhold til gjødselvareforskriften. 
 
Produktene pakkes i storsekker, småsekker eller selges i bulk. Avvannet biogjødsel 

inngår ofte i jordblandinger. Noe av produksjonen eksporteres også, blant annet til 

kaffe- og risproduksjon i Vietnam.  

 

3.5 Erfaringer fra alle anleggene - internkontroll og 
KS 

Ved tilsynet i 2012 ble det påpekt at anleggene hadde mangler i sin internkontroll og 
KS-systemer. Vi mottok respons fra 9 av 11 anlegg. Alle anleggene som responderte i 
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vår undersøkelse hadde etablert et KS system. Det kan se ut til at omfanget er 
varierende, men at de generelt har en prosedyre/driftsinstruks og planer for 
prøvetaking og registrering av dette. Ett anlegg informerte om at de var ISO 9001 
sertifisert. Et annet er i ferd med å implementere ISO 9001 og er sertifisert etter ISO 
14001. 
 
Noen av anleggene la fram et flytskjema, men ikke alle. Dette var ikke etterspurt ved 
henvendelsen, så vår undersøkelse kan derfor ikke avkrefte eller bekrefte at dette 
mangler. Det samme gjelder for tegninger eller kart som viser anleggenes utforming.  
 
Det utføres mottakskontroll og det finnes rutiner for hvordan eventuelt nye råvarer 
vurderes. Dette er også til en viss grad tatt vare på gjennom kravene til risikovurdering 
ved søknad om endringer i utslippstillatelsen og i registrering av nye sluttprodukt hos 
Mattilsynet.   
 
Det ble ikke spurt spesifikt om rutiner for håndtering av kundeklager eller 
avvikssystem. Noen beskriver likevel at de har systemer for dette. 
 
Anleggene er klar over utfordringene med rene og urene soner og forholder seg til 
dette ved utforming av anlegg, spyling av maskiner og personlig hygiene. 
 
Anleggene har faste åpningstider slik at mottak av avfall (råvarer) skjer mens det er 
betjening til stede.  
 
Anleggene utarbeider prøvetakingsplaner for sluttproduktene. Disse er laget for å 
tilfredsstille kravene til produktmerking, gjødselvareforskriften og 
animaliebiproduktforskriften. Det brukes eksterne laboratorier til analysene. Det er 
ikke gått nærmere inn på hva som har vært kriteriene under utarbeidelsene av disse 
og hvordan de er bygd opp. Resultat fra analysene brukes til å bekrefte at produktene 
er hygienisert og til utarbeidelse av varedeklarasjon eller faktaark for sluttproduktene. 

3.5.1 Bruk av bransjenorm slam 

Ett av anleggene har innført bransjenorm slam på sitt anlegg, og et anlegg er i ferd 

med å implementere den. Erfaringene er at underlaget må oppdateres med ny 

kunnskap. 
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4 METODE FOR TREDJEPARTS GODKJENNING I 
HENHOLD TIL EUS KRAV FOR CE-MERKING  

4.1 Bakgrunn 

EU har sett behov for å modernisere og harmonisere gjødselvareregelverket. EU-
kommisjonen har derfor foreslått en ny gjødselforordning (2016/0084(COD). Forslaget 
er under forhandling i EU. I følge prosedyrefilen på nett for forordningen (EU, 2017) 
har forslaget per 4. desember 2017 gjennomgått første lesing i Parlamentet, hvor det 
ble vedtatt en rekke endringer. I følge foreløpig posisjonsnotat fra departementet 
(Regjeringen, 2016) har Mattilsynet ikke konkludert med hvorvidt forslaget i sin helhet 
er EØS-relevant og akseptabelt. Det er trukket frem i notatet at det særlig er 
vurderinger rundt mulige negative effekter på helse og miljø som krever nærmere 
vurderinger. Dette angår blant annet høyere grenser for tungmetaller uten tilhørende 
bruksbegrensninger.  
 
Forslaget til forordningen er utarbeidet etter «Ny metode» regelverk for produkter. I 
følge departementet innebærer dette kort fortalt: «At kun vesentlige krav som berører 
helse, miljø- og/eller sikkerhetsaspekter ved en vare nedfelles i rettsakten. 
Rettsaktene henviser så til europeiske standarder som utarbeides av europeiske 
standardiserings-organisasjoner på oppdrag fra EU og EFTA. Dersom en vare er i 
samsvar med standardene, oppfylles kravene. Varer som oppfyller kravene påføres 
CE-merking. Ved å påføre CE-merking påtar produsenten seg et ansvar for at 
produktet oppfyller kravene i regelverket. CE-merkede produkter skal i utgangspunktet 
kunne omsettes fritt mellom EØS-landene».  
 
I følge departementet er det «ikke lagt opp til at det skal være obligatorisk å 
markedsføre gjødsel etter dette regelverket, men det vil være et valgfritt alternativ til 
nasjonalt produktregelverk».  Dette betyr i praksis (dersom regelverket blir 
implementert i Norge), at man kan velge om man vil følge dette EU-regelverket eller 
det nasjonale produktregelverket som vil bestå parallelt. Forordningen vil uansett 
implementeres i Norge ved forskrift, og med mulige begrensninger som bruksregler 
eller lignende. Det er heller ikke obligatorisk å ha CE-merket dersom man vil 
markedsføre en vare i EU, men det kan forenkle den byråkratiske prosessen med 
markedsføring i de enkelte bland dersom man har et slikt merke. 
 
Siden det forventes at norske krav blir strengere enn EU-kravene kan det forventes at 
norske produsenter berøres av forordningen primært ved konkurranse fra andre land. 
Disse vil kunne markedsføre produkter som potensielt har høyere innhold av enkelte 
helse- og miljøskadelige stoffer enn det som er tillatt i Norge.  
 

4.2 Om forordningen 

Regelverket deler produktene inn i sju hovedkategorier. Det er angitt krav vedrørende 
funksjonskategorier. Dette er gitt i annex I til forordningen.  I følge departementet er 
kategoriene: «gjødsel, kalk, jordforbedringsmiddel, vekstmedium, agronomisk additiv, 
biostimulanter og mekaniske blandinger. Definisjonene til de ulike kategoriene er ikke 
helt sammenfallende med de som er brukt i norsk regelverk. Det er ulike 
grenseverdier for tungmetaller for ulike produktkategorier. Bakgrunnen for forskjellene 
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er blant annet mengdene forventet brukt og hva som er oppnåelig innenfor de ulike 
kategoriene. Viktige forskjeller til dagens norske regelverk er at det kun er grenseverdi 
for seksverdig krom og ikke krom total. Videre mangler grenseverdier for kobber og 
sink. Det er kun merkekrav for kobber og sink dersom innholdet er over henholdsvis 
200 mg og 600 mg per kg. tørrstoff. De andre grenseverdiene er stort sett i klasse II 
etter gjødselvareforskriften, men bly er i klasse III». Vi har klippet ut de krav som er 
relevante for bransjenormen, og lagt de med i tabell 1 i vedlegg til dette notatet. 
 
Videre stilles det krav til komponentmaterialkategorier. Departementet sier: «Det 
stilles også ulike krav til produktene alt etter hvilke råvarer som benyttes. Minst 
strenge krav er det til jomfruelige material. De strengeste kravene er det til 
ammoniumnitrat, biorest og kompost. For biorest og kompost er det for eksempel 
nevnt spesifikke alternativer for tid og temperatur i hygieniseringsperioden, 
omdanningsgrad og grenseverdi for PAH16 og fremmedlegemer». Vi har klippet ut de 
krav som er relevante for bransjenormen og lagt de i tabell 2 i vedlegget. 
 
Det stilles også merkekrav (annex III til forordningen). Departementet sier: 
«Regelverket inneholder detaljerte merkeregler på bakgrunn av produktkategori og 
råvarekategori. Hovedregel er at komponenter skal oppgis om de utgjør minst fem 
prosent av totalvekten. Det skal også merkes med alle relevante opplysninger om 
anbefalte tiltak som må gjøres for å styre risiko for menneskers, dyrs eller planters 
sunnhet, sikkerheten eller miljøet. En av forskjellene til dagens regelverk er at det 
kreves merking på oksidform for flere av næringsstoffene. I dag krever de nordiske og 
baltiske landene i tillegg til Irland merking på elementform.  
Det er ikke krav til merking av tungmetallinnhold og det er andre krav til merking av 
tilgjengelige næringsstoff». 
 
Det er gitt en prosedyre for samsvarsvurderinger i annex IV til forordningen. Om dette 
sier departementet: «I vurderingen av produkter av enkelte typer og av enkelte 
råvarer, er det krav til at en uavhengig tredjepart er inne og gjør en vurdering av om 
produktene er i overenstemmelse med regelverket. Et slikt organ for uavhengig 
tredjepartvurdering av gjødsel finnes ikke i Norge i dag og er i tilfelle noe nytt som må 
etableres. Bransjen er selv ansvarlig for å betale kostnaden ved en slik vurdering. Blir 
det liten etterspørsel fra norske produsenter er det usikkert på om det er et norsk 
organ som ønsker å gjøre slike vurderinger. Mattilsynet tror ikke etterspørsel vil være 
så stor siden det er få nasjonale produsenter av de produktene som krever 
tredjepartsvurdering som satser på eksport, og fordi en har som utgangspunkt at 
nasjonalt produktregelverk vil bestå parallelt med det nye EU-regelverket. Dersom det 
ikke er norske organ som er interessert i denne oppgaven, vil konsekvensene være at 
norske produsenter må kjøpe denne tjenesten i et annet EØS-land. 
Virksomheten som skal vurdere om gjødselprodukter oppfyller kravene må ha en 
offisiell anerkjennelse av organisasjonens kompetanse og evne til å utføre angitte 
oppgaver i samsvar med kravene. Norsk akkreditering er det eneste organ i Norge 
som utfører teknisk akkreditering, og et sannsynlig alternativ er at utpeking av 
overenstemmelsevurderingsorganer blir lagt til dem. Norsk akkreditering er en 
upartisk og uavhengig organisasjon, etablert som forvaltningsorgan under Nærings- 
og fiskeridepartementet og tilfredsstiller derfor regelverkets krav til uavhengighet. 
Regelverket stiller også krav til kompetanse, med det er foreløpig ikke gjort en 
vurdering om dette allerede er oppfylt eller om det må brukes ressurser for å skaffe 
det».  
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Om hvem som blir berørt av forordningen sier departementet: «Vi forventer derfor at 
de norske produsentene i liten grad blir direkte berørt, men at de indirekte vil bli berørt 
via økt konkurranse på markedet av importerte produkt. Det er spesielt i produkter mot 
hagemarkedet og produkter til landbruksmarkedet med begrenset fysisk volum vi 
regner med at importen og konkurransen vil øke …» og videre: «For å nekte 
omsetningen av et CE-merket gjødselprodukt på grunn av helse- og miljøfare må 
Norge kunne dokumentere faren ved produktene. For flere miljøgifter har en 
kunnskapsmangel slik at dette kan være vanskelig å dokumentere faren ved 
produktene på en tilstrekkeliggod måte. Noen negative effekter vil en trolig først kunne 
se etter gjentatte tilførsler over flere år».  
 
Prosedyrer for samsvarsvurdering utdypes ytterlige i neste kapittel om metode for 
tredjeparts godkjenning. 
 

4.3 Metode for tredjeparts godkjenning i henhold til 
EUs krav for CE-merking 

I følge departementet er det «fire alternative måter å dokumentere at produktene er i 
tråd med regelverket. Hvilken måte som skal benyttes er avhengig av den antatte 
risikoen ved produktene. De strengeste kravene er det til kompost og biorest, der det 
er krav til at en uavhengig tredjepart er inne for å gjøre en vurdering av om 
produktene er i overenstemmelse med regelverket. Et slikt organ for uavhengig 
tredjepartvurdering av gjødsel finnes ikke i Norge i dag, og er i tilfelle noe nytt som må 
etableres. Bransjen er selv ansvarlig for å betale kostnaden ved en slik vurdering. Det 
ligger også en del oppgaver på myndighetene blant annet med å utpeke et organ som 
skal vurdere og overvåke disse aktørene som gjør tredjepartsvurderinger av CE-
merkede gjødselprodukt». 
 
I følge EU beskrives prosedyrer for overensstemmelsesvurdering som gjelder for CE-
merkede produkter i detalj i annex IV til forordningen. Prosedyre for 
overensstemmelsesvurdering avhenger av komponentmaterialkategorier som definert 
i annex II til forordningen, og produktfunksjonskategorier som definert i annex I til 
forordningen. 
 
Den som produserer gjødsel av kompost eller biorest og ønsker CE-merket på 
produktet, må søke om vurdering av sitt kvalitetssikringssystem til et akkreditert 
teknisk kontrollorgan som er utpekt av myndighetene. Alle kravene som skal 
tilfredsstilles til overensstemmelsesvurderingen er gitt i Modul D1 for produkter tillaget 
av biorest og kompost. Vi har lagt med hele modul D1 for overensstemmelses-
vurderinger i dansk oversettelse i vedlegg til dette notatet. 
 
Det tekniske kontrollorganet skal blant annet vurdere at systemer for kvalitetssikring er 
i tråd med angitte krav og i tillegg utføre revisjoner for å sikre at fabrikanten følger 
kvalitetsstyringssystemet. For biorest og kompost skal kontrollorganet på revisjoner 
også ta prøver av outputmaterialet. Produsenten som vil ha CE-merket må selv bære 
kostnadene av sertifiseringen. Det er produsenten alene som har ansvaret for at 
produktet tilfredsstiller kravet i forordningen. 
 
Det er viktig å legge til at kravene til og prosedyren for tredjeparts godkjenning er gitt i 
detalj i vedlegg IV i forordningen. Det er derfor ikke rom for å anbefale en metode for 
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tredjeparts godkjenning, prosedyren som er gitt i vedlegg 1 modul D1 må følges for 
tredjepartsgodkjenningen av kompost og biorest. 
 

5 ANBEFALTE ANALYSEMETODER  

Mattilsynets tilsyn i 2012 av 55 bedrifter som behandlet organisk avfall, avdekket blant 
annet ulik tolking av og usikkerhet rundt regelverket når det gjelder prøvetaking og 
analyser.  Mattilsynet utga i 2012 en «Veileder for prøvetaking av slam, kompost og 
andre avfallsbaserte gjødselvarer». Den er meget grundig og går systematisk 
gjennom hele problemstillingen knyttet til prøvetaking.  

 
Avfall Norge utga videre i 2016 en rapport med tittel «Beste praksis for kompostering 
av hageavfall». Siden hageavfallet som regel behandles i en åpen, aerob prosess, 
stilles det litt spesielle krav til homogenitet og dokumentasjonen av produktet. Spesiell 
oppmerksomhet må rettes mot forekomsten av spiredyktige frø fra planter vi ikke 
ønsker å få inn til landet, samt mulige planteskadegjørere (eksempel 
potetcystenematode). 
 
Veilederens mål er å hjelpe anleggseiere til å produsere produkter av høy kvalitet 
tilpasset den bruken produktet er tiltenkt. 

 
Bransjenormen for slam fra 2009 omhandler ikke spesifikt utfordringene knyttet til 
prøvetaking, men viser til 7 faktaark om ulike temaer som ble belyst gjennom 
slamprosjektet til Norsk Vann.  Det er ingen henvisning til prøvetakingsmetodikk  
 
I den svenske SPCR 120 er det i bilag 2 «Provtagning och analys av biogjødsel» (side 
32) beskrevet tre ulike momenter: 

1. Provtagning och analysefrekvens 
2. Provtagningsmetoder 
3. Analysemetoder för biogjødsel 

 
Prøvehyppighet er her godt beskrevet i vedlagte tabell som skiller mellom store (> 
10 000 tonn/år og små anlegg (<5000 t/år).  
 
 

 
Figur 4: Prøvehyppighet i henhold til SPCR 120. Kilde: SPCR120 (2018) 
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Vårt inntrykk etter å ha studert det foreliggende materiale er at det foreligger mye bra 
og grundig materiale som bør kunne gi et godt grunnlag for å sette opp et godt 
prøvetakings-/analyseprogram. Vi har ikke faglig grunnlag for å vurdere de ulike 
analysemetodene opp mot hverandre, men anbefaler at det som en del av 
implementeringen av bransjenormen settes krav om at det skal utarbeides et eget 
prøvetakings-/analyseprogram for hvert enkelt anlegg. Da ingen anlegg er like 
hverken når det gjelder råvarer, utforming, kvalifikasjoner eller bemanning, må det 
lages et spesifikt program for hvert anlegg med utgangspunkt i tilgjengelige ressurser 
og gjeldende krav.  Programmet må omfatte hele prosessen fra mottak til ferdig 
produkt og basere seg på den risikoanalysen som bedriften uansett må utarbeide.  

6 DRØFTINGER OG ANBEFALINGER 

 
I en ønsket utvikling hvor bransjen opplever økt etterspørsel etter organiske 
gjødselprodukt, er det viktig at bransjen fremstår med et solid fundament når det 
gjelder kvalitetssikring av sine produkter. Målet er å lage en bransjenorm som skal 
være en lettfattelig veileder og gi bransjen klare retningslinjer og felles minimumskrav 
for behandling av organisk avfall. Bransjenormen skal også bidra til å skape trygghet 
for brukere av produktene. Ved all markedsføring og varesalg, vil det være positivt å 
kunne vise til bransjenormen. 
 
Det er et stort spekter av virksomheter og anleggstyper som skal omfattes av normen. 
Det er fornuftig at det utarbeides en norm for alle typer anlegg, men at det må 
differensieres på kravene ut fra anleggenes størrelse og nedslagsfelt for råvarer og 
sluttprodukter. 

 

Gjødselvareforskriften og animaliebiproduktforskriften representerer det regelverket 
som i størst grad setter rammene for produksjon av biogjødsel og kompost fra 
biologiske avfallsprodukter. Ved Mattilsynets gjennomgang i 2012 ble det påpekt at 
anleggene hadde god kontroll på kvaliteten på sine produkt, men at dokumentasjonen 
kunne være mangelfull. Våre erfaringer under dette prosjektet, bekrefter i stor grad 
dette. 
 
Alle de anleggene vi var i kontakt med, har prosedyrer som beskriver prosess-
overvåkning og prøvetaking. De hadde også gjennomgående god kontroll på 
anvendelsesområdene for sine produkter. Vårt inntrykk er likevel at en standardisering 
av minimumskrav til dokumentasjon for anleggene vil være positivt i forbindelse med 
intern opplæring, og for de kontrollerende myndigheter. Det er også viktig å merke seg 
at vi kun har vært i kontakt med et lite utvalg av anleggene. Det er grunn til å tro at de 
som engasjerer seg i et prosjekt som dette, er blant dem som allerede har fokus på 
god styring av sine prosesser. Det er godt mulig at det finnes anlegg med mye mindre 
grad av kontroll. Ved å innføre en norm vil det være mulig å gi produkter fra anlegg 
som har valgt å følge standarden en fordel gjennom en bekreftelse på at de følger 
normerte krav til kvalitetssikring. Ved å gjøre forbrukerne oppmerksomme på at 
normen finnes, vil dette på sikt kunne gi disse produktene en markedsmessig fordel. 
 
Normen bør beskrive hvordan man gjør seg kjent i gjeldene regelverk, men kan ikke 
erstatte at anleggene selv må sette seg inn i regelverket. Det er også viktig at normen 
legger til rette for kontroll med kvalitetsegenskaper som kundene etterspør. Ulike 
sluttbrukere har ulike behov. Det finnes derfor ikke en kvalitet som er den rette, men 
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det er viktig at anleggene har kontroll på sitt eget produkt. Variasjon i 
sammensetningen over tid for kompostbaserte produkter er for eksempel en utfordring 
for gartneriene som ønsker stabile produkter og fullstendig kontroll over 
næringsstoffene i sine vekstmedier. 
 
Noen forslag til dokumentasjon som anleggene bør utarbeide:  

 Prosessbeskrivelse 

 Flytskjema 

 Oversiktstegninger 

 Prøvetakingsplan og analysemetoder 

 Oversikt over råvarer 

 Beskrivelse av sluttproduktene og anvendelse for disse 

 Analyseresultat for sluttprodukter 
 

Regelverket stiller ikke spesifikke krav til prøvehyppighet eller spesifikke 
analysemetoder. Før utarbeidelse av en norm, bør bransjen drøfte hvilke 
minimumskrav som skal stilles her.  
 
Det finnes i dag ikke fastsatte End-Of-Waste kriterier for kompost og biogjødsel. 
Dersom EU-forordningen for gjødselprodukter med organisk opphav innføres, vil CE-
merkede produkter ha End Of Waste status. Hvordan overgangen fra avfall til produkt 
formaliseres i dag, er uklart.  
 

 
Vi tror at framtida for gjenvinning av organisk avfall vil bli preget av flere faktorer: 
 

1. Et økt befolkningspress og mer handel på tvers av landegrensene og 
en medfølgende økende risiko for spredning av smitte gjennom 
organisk avfall vil måtte medføre enda strengere restriksjoner og 
begrensinger. 

2. Samtidig vil mangelen på fosfor og økte kostnader knyttet til utvinning 
av fosfor gjøre det lønnsomt å gjenvinne næringsstoffer i avfallet 

3. Overgangen fra fossilbaserte energikilder til mer fornybare energikilder 
vil legge et økende press på all biomasse for framstilling av drivstoff. 

4. Mer biomasse vil gå til forbrenning og som råvarer til kjemisk industri. 
5. Vi blir i nær framtid også sannsynligvis nødt til å innføre mer 

karbonnegative tiltak (Carbon Capture and Storage, CCS) der f.eks. 
biomasse gjennom pyrolyse kan bli anvendt for å framstille tungt 
nedbrytbart biokull som lagres i jordsmonn. 

6. Utfasing av jordprodukter basert på torvblandinger vil åpne for nye 
markedsmuligheter for gjenvunnet organisk avfall 

 
Skal bransjen stå seg i denne konkurransen, må den både vise vilje til faglig utvikling 
samtidig som den må være åpen for å kunne gå inn i ledige nisjer som måtte komme 
som følge av klimaendringene.  

6.1 Koordinering med bransjenorm slam 

I løpet av den perioden vi har jobbet med denne utredningen, har det kommer flere 
innspill fra medlemmer i referansegruppen om at arbeidet må samordnes med 
bransjenorm for slam. Flere anlegg behandler slam sammen med matavfall eller 
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hageavfall, noen har linjer eller anlegg som behandler ulike typer substrat. For alle 
disse anleggene vil en samordning av disse normene være en fordel. 

6.2 Implementering 

Om bransjenormen skal få den ønskede kvalitetshevende effekten innad i bransjen, vil 
være avhengig av hvordan Avfall Norge selv velger å implementere normen. Det 
vedlagte utkastet til norm må bearbeides videre, f.eks. ved at noen anlegg tester den 
ut internt. Vi tror også det er rett å la normen «sette seg» litt før den får en offentlig 
lansering. Usikkerheten rundt den reviderte gjødselvareforskriften tilsier det samme da 
normen høyst sannsynlig uansett må revideres etter at ny forskrift er lansert. Vårt 
forslag er derfor at normen ferdigstilles av Avfall Norge, basert på tilbakemeldinger fra 
referansegruppen og andre potensielle brukere. Deretter brukes den internt hos noen 
utvalgte bedrifter før den justeres på bakgrunn av erfaringene/ tilbakemeldingene fra 
deltakerne.  
 
Det må utarbeides en kommunikasjonsplan for de målgruppene man ønsker å treffe.  
 
Når normen til slutt skal implementeres, vil opplæring av anleggenes medarbeidere 

være viktig. 
 

6.3 Opplæring og kompetansebevis 

Med dagens mulighet for digital kommunikasjon, vil vi tro at kursing enklest kan 
legges opp som godt forberedte samtaler over nettet der en ansvarlig, godt kvalifisert 
fagperson går igjennom normen med kursdeltakerne i f.eks. 10 kurstimer over 5 
arbeidsdager. Med maksimalt 5 deltakere pr kurstime, bør det være mulig å få i stand 
en god dialog mellom deltakerne. Hvis opplegget faller heldig ut, kan kurset gi et 
tidsbegrenset kompetansebevis som også bedriften vil dra nytte av.  
 
Det er flere andre interaktive opplæringsplattformer som seinere kan vurderes etter at 
normen har funnet sin endelige form. Her kan man f.eks. se på det 
opplæringsopplegget som bransjenorm for slam bruker, og det de omtaler som e-
læring med egenstudier på nettet. Studiet, som også inkluderer en samling, gir et 
kompetansebevis med 3 års gyldighet. Blir det rapportert avvik på anleggets drift, må 
de ansatte gjennomgå et revidert kurs der lukkingen av avviket også inngår.  

 
Mye av utfordringene for f.eks. driftsoperatører tror vi ligger i å bli kjent med 
regelverket og hvor de ulike forskriftene er å finne. For bedriftens interne bruk ligger 
gevinsten helt opplagt i å heve kunnskapen om, begrunnelsen for og betydningen av 
kvalitetsarbeidet. 
 
Som det har vært nevnt i referansegruppemøtene bør bransjenormen ha et godt navn 
ved ikrafttredelsen. Ressursene vi har hatt tilgjengelig har dessverre ikke kunne vært 
prioritert til å bruke på navneforslag. Vi ser likevel nytten av at normen gis et godt 
navn og anbefaler at det inviteres til en konkurranse blant Avfall Norges medlemmer 
og/eller en konkurranse til studentene om å komme opp med det beste 
navneforslaget. I den sammenheng kan det være av interesse å vise til den svenske 
sertifiseringsordningen REVAQ for slam som markedsføres som et 
sertifiseringssystem for en bærekraftig tilbakeføring av næringsstoffer, redusert 
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tilførsel av farlige forbindelser til renseanleggene og risikoer tilknyttet gjenvinningen. 
Sertifiseringen innebærer at et renseanlegg bedriver et aktivt oppstrømsarbeide, 
arbeider med kontinuerlige forbedringer av renseanlegget og informerer åpent om sin 
virksomhet.  
 

6.4 Veien videre 

Bransjenormen bør være et levende, digitalt dokument som oppdateres årlig. Det 
anbefales at normen inkluderer en liste med forklaring på ulike begreper som brukes i 
denne typen prosesser. Dette kan eventuelt erstattes med et godt stikkordsregister. 
 
Det er laget en veileder for kompostering av hageavfall. Det vil være naturlig å lage 
flere slike praktiske veiledere for eksempel for kompostering av matavfall og slam og 
for biogassproduksjon. Normen vil da kunne vise til disse veilederne for alle 
prosessene og unngå detaljbeskrivelser for enkelte prosesser. 
 
Både gjødselvareforskriften og animaliebiproduktforskriften stiller krav til 
analysemetodikk for verifikasjon av hygienisering. Dette innebærer analyse av 
salmonella, Termotolerante Koliforme Bakterier (TKB) og Enterobecteiacae. Krav til 
analyser og posisjoner for uttak av prøver bør kartlegges videre før normen 
ferdigstilles.  
 
Gjødselvareforskriften er under revisjon og forventes å komme på høring i løpet av 
2018. Endringer i forskriften vil kunne medføre behov for endringer normens innhold. 
Dette er likevel ikke et hinder fra å jobbe videre med de andre utfordringene vi ser før 
en bransjenorm kan lanseres.  
 
En skisse til mulig oppbygging av normen er vedlagt. Denne er tenkt som et 
utgangspunkt for videre bearbeiding av Avfall Norge. Utkastet er til en viss grad 
detaljert ut over det som er beskrevet i denne rapporten. Disse detaljene bør 
videreføres i en norm eller tilhørende veiledere. Det er en utfordring at det er stor 
variasjon i anleggenes størrelse, prosess, tekniske utforming, bemanning og 
kompetanse. Det er derfor stor variasjon i hva de ulike anleggene har behov for og 
hva de ønsker å få ut av en norm. Referansegruppa, og hele bransjen bør reflektere 
over denne utfordringen før normen ferdigstilles.  
 
En sertifiseringsordning i henhold til en norm krever vedlikehold. Dersom bransjen 
ønsker å etablere en slik ordning, må den ta stilling til hvem som skal ha ansvaret for 
dette og hvordan kostnadene skal dekkes inn. Den må også ta stilling til om det skal 
være en inspeksjon ved sertifisering, eller om det dette skal baseres på kontroll av 
systemer for internkontroll og kvalitetssikring. 
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6.5 Oppsummering 

Vi har gått igjennom det som utlysingen anbefalte for å gi en vurdering av behovet for 
innføring av en norsk bransjenorm for kompost og biogjødsel. Det omfatter en 
gjennomgang av: 

 Gjeldende norsk regelverk på området 

 Gjeldende EU regelverk med spesiell vekt på nye signaler fra EU 

 Behovet for en tredje parts godkjenning som grunnlag for en CE merking av 
gjenvunnede produkter 

 Gjennomgang av den svenske SPCR 120 som er godt kjent av i alle fall større, 
norske bedrifter 

 Status for nivået i norske gjenvinningsbedrifter ved Mattilsynets kontrolltilsyn i 
2012 med særlig fokus på de rapporterte forbedringspunktene og påfølgende 
anbefalinger 

 Sammenholde dette med dagens status for å se om forbedringspunktene er 
tilfredsstillende fulgt opp 

 
På grunnlag av dette har vi utformet et forslag til en bransjenorm for å gi bransjen et 
enkelt verktøy som kan motivere og veilede alle ansatte til å kunne gjøre en god jobb.  
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VEDLEGG 1 – PRODUKTFUNKSJONSKATEGORIER OG 

MODUL D1 FOR OVERENSSTEMMELSESVURDERINGER 
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