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Abstract 

Swedish Waste Management is the owner of two quality assurance systems: SPCR 120 
Digestate and SPCR 152 Compost. These two quality assurance systems are used to certify 
digestate facilities and compost facilities. The certification assures that digestate and compost 
have a high quality and can be used for example within agriculture. The quality assurance 
systems have been in use since 1999 and have so far resulted in eight certified digestate 
facilities and three certified compost facilities. SP Technical Research Institute of Sweden 
carries out the inspections at the different facilities and is responsible for issuing the 
certificates.  
 
This report was preceded by a reading of the certifying rules SPCR 120 Digestate and SPCR 
152 Compost, and a briefing of all inspection reports from 2005 and forward.  Thereafter a 
database was built up where non-conformities, from the certification rules that have been 
found under the inspections, could be entered under the respective inspection and facility. 
Information regarding the facilities and inspectors can also be retrieved from the database like 
name, address and telephone number. 
 
Finally the non-conformities have been visualized in different diagrams to demonstrate which 
areas in the quality assurance systems that have generated the most non-conformities. Main 
focus in this report was placed on the diagrams, in conjunction with underlying facts about 
biological treatment and information regarding the certification rules SPCR 120 Digestate and 
SPCR 152 Compost. The result indicates that the major problem areas are collection and 
transport along with the self-monitoring of the end product. 
 
Key-word: SPCR 120, SPCR 152, Digestate, Compost, Certification, Database
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Sammanfattning 
 
Avfall Sverige äger två certifieringssystem: SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost. 
Dessa två certifieringssystem används för att certifiera biogasanläggningar och 
kompostanläggningar. Certifieringen säkerställer att biogödseln respektive komposten har en 
hög kvalité och kan användas inom till exempel jordbruk. Certifieringssystemen har varit i 
bruk sedan 1999 och har än så länge resulterat i åtta certifierade biogasanläggningar och tre 
certifierade kompostanläggningar. Det är SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut som 
genomför besiktningarna ute hos de olika anläggningarna samt ansvarar för utfärdandet av 
certifikaten. 

Denna rapport föregicks av en inläsning på certifieringsreglerna SPCR 120 Biogödsel och 
SPCR 152 Kompost, samt genomgång av samtliga besiktningsrapporter från 2005 och framåt. 
Därefter byggdes en databas upp där avvikelser, från certifieringsreglerna som påträffats vid 
besiktningarna, kunde registreras under respektive besiktning och anläggning. Från databasen 
kan också information om anläggningarna och besiktningsmännen fås ut såsom namn, adress 
och telefonnummer. 

Slutligen har avvikelserna sammanställts i olika diagram för att visa vilka områden i 
certifieringssystemen som genererat flest avvikelser. Det är dessa diagram som fått störst 
fokus i denna rapport, utöver bakgrundsfakta om biologisk behandling och information om 
certifieringsreglerna SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost. Resultatet visar att de 
största problemområdena är insamling och transport samt egenkontrollen av slutprodukten. 

Nyckelord: SPCR 120, SPCR 152, Biogödsel, Kompost, Certifiering, Databas
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1. Inledning 

1.1 Syfte 

Syftet med det här examensarbetet var att skapa en lättanvänd databas över de biogas- och 
kompostanläggningar som är certifierade enligt Avfall Sveriges certifieringssystem SPCR 120 
Biogödsel och SPCR 152 Kompost. Databasen skall också visa vilka avvikelser som har 
uppkommit vid certifieringsbesiktningar och till vilket avsnitt i certifieringsreglerna 
avvikelserna är kopplade. Från detta skall statistik kunna tas fram som visar vilka områden 
som genererat flest avvikelser genom åren. Det är tänkt att databasen skall användas i 
utbildningssyfte för att visa områden där det ofta förekommer avvikelser. Databasen gjordes 
på uppdrag av Avfall Sverige tillsammans med SP. 

1.2 SP 

SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut är ett statligt ägt bolag som har sitt 
huvudkontor i Borås. SPs företagsidé är att vara internationellt ledande när 
det gäller kompetens för att utveckla och utvärdera teknik, material, produkter 
och processer. I SP-koncernen ingår även sex dotterbolag som är 
specialiserade inom olika områden: CBI (betong), Glafo (glas), JTI 
(jordbruks- och miljöteknik), SIK (livsmedel och bioteknik), SMP 
(maskinprovning), YKI (ytkemi) [SP, 2009].  

1976 flyttade SP, som då hette Statens Provningsanstalt, från Stockholm till 
Borås. Vid den tidpunkten arbetade SP till största delen med provning, men 
allt eftersom har inriktningen förskjutits mer och mer mot forskning. 1993 
bytte de namn till Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut för att 2007 ta det nuvarande 
namnet Sveriges Tekniska Forskningsinstitut [Wikipedia, 2009]. 

Figur 1 SPs logotyp 

1.3 Avfall Sverige 

Avfall Sverige är den svenska 
branschorganisationen när det 
gäller avfallshantering och 
återvinning. Av de nästan 400 
medlemmarna är de flesta 
kommuner och kommunbolag, men också en hel del företag. Avfall Sverige representerar sina 
medlemmar gentemot politiker, myndigheter och EU. Mycket kontakt sker till exempel med 
Naturvårdsverket och Miljödepartementet. Avfall Sverige bevakar allt som sker inom 
avfallsbranschen både i Sverige och i övriga världen, detta för att kunna ge branschen den 
rätta utbildningen och kunskapen.  

Figur 2 Avfall Sveriges logotyp 

Avfall Sveriges mål är att allt avfall skall hanteras så att människor och miljö inte kommer till 
skada, både på kort och på lång sikt. För att få till stånd en hållbar utveckling måste alla 
råvaror, material och energi används så effektivt som möjligt, men det är också nödvändigt att 
det sker till en skälig kostnad. Hela avfallskedjan täcks in, från insamling och transport till 
diverse behandlingar som kompostering, rötning, återvinning, förbränning och deponi.  
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Avfall Sverige grundades 1947 och hette tidigare Svenska Renhållningsverksföreningen 
(RVF), innan de bytte namn den 1 januari 2007. Huvudkontoret ligger i Malmö och där finns 
handläggare för de åtta arbetsgrupperna: avfallsförbränning, biologisk avfallsbehandling, 
beställarfrågor, deponering, farligt avfall, information och kommunikation, logistik och 
transport samt återvinning [Avfall Sverige, 2007a]. 

2. Biologisk behandling 

Mycket av vårt avfall är biologiskt lättnedbrytbart och kan därför rötas eller komposteras för 
att få ut energi och näring. Med biologisk behandling menas att man tar hjälp av olika 
mikroorganismer för att utföra arbetet, i detta fall bryta ner avfallet. År 2007 sorterade 133 av 
290 kommuner ut sitt matavfall och omkring 10 % av hushållsavfallet i Sverige behandlas 
biologiskt. Ett av Sveriges miljömål är att andelen matavfall som behandlas biologiskt skall 
ha ökat till 35 % år 2010 [Avfall Sverige, 2007b]. 

2.1 Rötning och biogödsel 

Rötning är en process där organiskt material bryts ned anaerobt med hjälp av 
mikroorganismer för att bilda biogas (metan + koldioxid). Nedbrytningen sker i flera steg där 
olika mikroorganismers metabolism skiljer sig från varandra och därav bildas en slags 
kedjereaktion. Den ena mikroorganismens anabolit blir nästas katabolit och så vidare. 
Råvaran (avfallet) som kommer in till en biogasanläggning består av kolhydrater, proteiner 
och fett. Det som sedan händer med avfallet i biogasanläggningen kan i huvudsak delas in i 
tre steg: 

• Hydrolys: Sker med hjälp av extracellulära enzymer vilka produceras av bakterier. 
Hydrolys innebär att de stora polymererna bryts ner. Kolhydraterna bryts ner till enkla 
sockerarter, proteinerna till aminosyror och fettet till fettsyror och glycerol. Detta gör 
att det organiska materialet blir mer lösligt och kan då tas upp av bakterier för vidare 
nedbrytning.  

• Syrabildning: När de lösliga produkterna har tagits upp av bakterier fortsätter 
nedbrytningen så att organiska syror bildas tillsammans med alkoholer, koldioxid och 
vätgas. Även en del organiska väte- och svavelföreningar bildas vid nedbrytningen av 
aminosyror. Bildning av ättiksyra är viktigast eftersom det är den förening som 
metanogenerna, de metanbildande bakterierna, främst använder för att bilda metan. 

• Metanbildning: Det slutliga steget är när metanogener bildar biogas från främst 
ättiksyra eller koldioxid + väte. Även format, metanol och metylamin kan användas 
direkt av metanogenerna. Biogasen innehåller inte bara metan utan också koldioxid 
samt mindre mängder av vattenånga, kvävgas och svavelväte.  

Alla stegen pågår parallellt och för att metanbildningen skall bli effektiv krävs det att de olika 
stegen är i jämvikt, att lika mycket går åt i metanbildningen som det produceras i 
syrabildningen och så vidare. Om inte de olika nedbrytningsstegen är i jämvikt kommer 
ämnen att ackumuleras, som då kan inhibera processen. Till exempel gör en för stor bildning 
av syror att pH i reaktorn sänks, vilket gör att bakterierna fungerar sämre. 
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Det finns många parametrar att ta hänsyn till för att få en optimal produktion av metan. Varje 
rötkammare har sin unika sammansättning av bakterier som fungerar bäst när för dem 
gynnsamma förhållanden råder i rötkammaren. Det finns dock riktlinjer som anger i vilka 
storleksområden parametervärdena ligger. Råvaran bör ha en kol/kväve-kvot på ungefär 30, 
vilket innebär att man kan behöva blanda olika råvaror i rätt proportioner. Vid en annan kvot 
är det lätt att för mycket koldioxid bildas eller att det blir en hög celltillväxt på bekostnad av 
lägre metanproduktion. Ett pH nära 7,0 (neutralt) är det värde som gynnar flest bakterier. Det 
är också viktigt med en bra omrörning så att materialet kommer i kontakt med bakterierna. Att 
finfördela materialet är ytterligare ett sätt att öka kontakten. Temperaturen i en rötkammare 
kan ligga vid två olika värden ~37ºC eller ~55ºC. En mesofil rötning (~37ºC) innebär en 
stabilare men långsammare bildning av biogas, medan den termofila rötningen (~55ºC) ger en 
snabbare biogasproduktion men där bakterierna är känsliga för ändringar i temperaturen 
[Gerardi, 2003]. Eftersom energin i råvaran omlagras till metan och inte så mycket blir till 
värme, krävs det att värme tillförs rötkammaren. Omkring 90 % av den frigjorda energin 
anses ombildas till metan [Naturvårdsverket, 2003]. Uppehållstiden för materialet i 
rötkammaren beror på temperatur och sammansättning, men är vanligtvis mellan 10 och 30 
dagar [Gerardi, 2003].  

När energin väl har utvunnits i form av metangas (biogas), blir det en rötrest kvar. Denna 
rötrest kallas för biogödsel och kan ersätta konstgödsel inom lantbruket. Biogödsel har många 
goda egenskaper; eftersom rötningen skett i ett slutet system finns alla näringsämnen och 
spårämnen kvar i biogödseln när biogasen har avskiljts. Biogödseln är således rik på kväve 
och fosfor, men också på andra mineraler och för jorden nyttiga bakterier. Patogena bakterier 
har dödats vid hygieniseringen, så biogödseln kan användas i odling av grödor för 
livsmedelsproduktion. Andra fördelar med biogödseln är att den är lätt att sprida och luktar 
mindre än stallgödsel. För att säkerställa kvalitén på biogödseln och göra den mer attraktiv 
kan den certifieras enligt SPCR 120 Biogödsel [Avfall Sverige et al., 2007]. 

2.2 Kompostering och kompost 

Om man istället låter mikroorganismer bryta ner materialet i en aerob miljö kallas det 
kompostering. Det är en komplex nedbrytningsprocess med många organismer inblandade, 
främst bakterier och svampar men också maskar och insekter. Kolhydrater, fett och proteiner 
som finns i råvaran bryts ner till koldioxid och vatten, samtidigt som det bildas humus 
(mullämnen) och värme. Kvävet som finns i råvaran byggs in i de växande organismerna eller 
omsätts till ammonium och nitrat. Innehåller råvaran för mycket kväve i förhållande till kol, 
kan förlusten av kväve bli stor då kvävet avgår till luften i form av ammoniak. Även för 
kompost bör kol/kväve-kvoten ligga nära 30. 

De olika organismerna är verksamma inom olika temperaturintervaller. När komposten startar 
upp är bakterierna mest aktiva och bryter ner de lättillgängliga kolhydraterna. Den intensiva 
processen gör att mycket värme alstras och temperaturen i komposten ökar till ~70 ºC. Detta 
blir den hygienisering som dödar växtpatogener och ogräsfrön. Allt eftersom processen får 
fortsätta kommer temperaturen att sjunka, vilket inträffar när mikroorganismerna förbrukat all 
för dem tillgänglig energi. Maskar och insekter är mest verksamma i ytan av komposten där 
temperaturen inte är så hög, eller i en kompost som är färdig och inte producerar värme. Syre- 
och vattentillgången är viktig för att komposten skall fungera optimalt. Därför är det viktigt 
att vända komposten ibland och att inte lägga upp för stora högar, där det då lätt kan bli 
anaerob miljö i mitten. Om komposten är för torr eller för blöt kommer processen att stanna 
av. Genom att styra hur mycket syre och vatten komposten får kan man också styra 
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temperaturen. Detta är viktigt för att få en bra hygienisering, men också för att temperaturen 
inte skall skena iväg. Händer det kan komposten bli så varm att den fattar eld [Persson, 1996]. 

Hur lång tid komposteringen tar beror på olika faktorer, exempelvis temperatur, kompostens 
storlek, behandlingsteknik samt vad komposten är matad med. En kompost med 
lättnedbrytbart matavfall kan vara klar efter ett år. Vid stora anläggningar med grönkompost 
(park- och trädgårdsavfall) tar det ofta ett par år plus några månaders efterkompostering 
[SYSAV, 2009]. Den färdiga komposten består av mull med näring bunden i 
mikroorganismer och annat organiskt material. För att kunna användas som planteringsjord 
måste komposten blandas med jord eller liknande material innan användning, annars kommer 
växterna att skadas av den alltför koncentrerade näringen. När jord blandas med kompost blir 
jorden mer porös och har lättare för att hålla kvar vatten. Näringen i komposten är svårlöslig 
och frigörs i en takt där växterna hinner ta upp den och näringen riskerar inte att lakas ur 
jorden lika lätt, som med konventionella gödselmedel [Olausson, 2003]. Komposten kan 
certifieras enligt SPCR 152 Kompost. 

3. Certifiering 

Med certifiering menas att en tredjepart, ett certifieringsorgan, granskar att en produkt, 
process eller tjänst överensstämmer med de regler och standarder som finns. Certifieringen 
skall utföras i enlighet med det certifieringssystem som tagits fram med bestämda regler och 
ledning för verksamheten [Nationalencyklopedin, 2009]. Certifieringsorganet i sin tur 
behöver ackrediteras av ett opartiskt ackrediteringsorgan, som bekräftar att 
certifieringsorganet har den kompetens som krävs för att utföra certifieringen 
[Nationalencyklopedin, 2009]. 

3.1 SPCR 120 och SPCR 152 

För certifieringssystemen SPCR 120 Biogödsel och SPCR 152 Kompost, så är det Avfall 
Sverige som äger certifieringssystemen. Ansvaret för tredjepartsbesiktningar inom dessa två 
certifieringssystem har SP. Detta gör att det är SP som är certifieringsorganet och de i sin tur 
är ackrediterade av SWEDAC.  

SPCR står för SPs Certifieringsregler. SPCR 120 och SPCR 152 är baserade på projektet 
”Kvalitetssäkring av kompost och biogödsel från organiskt avfall” som Avfall Sverige höll i. 
Certifieringsreglerna är skrivna så att EU:s och Sveriges lagar följs men är på flera områden 
hårdare än vad lagen kräver. SPCR 120/152 togs i bruk 1999, men det tog ett par år innan den 
första anläggningen ansökte om att få bli certifierad. Fler anläggningar följde efter och 
lämnade in ansökan, så idag är åtta biogasanläggningar och tre komposteringsanläggningar 
certifierade och ytterligare några anläggningar befinner sig i kvalifikationsåret.  

Certifieringsreglerna för de båda systemen är väldigt likartade, då det i stort rör sig om 
processer med liknande egenskaper. Nedan följer en mer ingående beskrivning av de olika 
kapitlen i certifieringsreglerna och i fall då kapitlen skiljer mellan SPCR 120 och SPCR 152 
kommer detta att framgå. För de fullständiga reglerna se hänvisning i referenserna. 

3.1.1 Kapitel 1 – Inledning 
SP Certifiering är en enhet skild från provning och kontroll. Till SP Certifiering skickas 
rapporterna från besiktningarna och efter att de har blivit granskade utfärdas ett certifikat, om 
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anläggningen anses uppfylla kraven i certifieringsreglerna. Certifieringen är frivillig och tar 
hänsyn till hela kedjan från råvaror till slutprodukt. Dock kan inte biogödsel/kompost 
tillverkad av avloppsslam från reningsverk certifieras enligt SPCR 120/152. Dessa produkter 
faller under en annan lagstiftning och har ett annat certifieringssystem. 

Kapitel 1 innehåller också definitioner av ord som är relevanta för förståelsen av 
certifieringsreglerna. 

3.1.2 Kapitel 2 – Villkor för certifiering av biogödsel/kompost 
En ansökan till SP om att bli certifierad skall innehålla tekniskt underlag, beskrivning av 
tillverkarens egenkontroll och förslag till märkning. I det tekniska underlaget skall det finnas 
innehållsdeklaration, råd och anvisningar för användning av biogödsel/kompost, 
provningsrapport och en processbeskrivning. Alla 
produkter som är certifierade enligt systemen har rätt att 
bära märket ”Certifierad återvinning”. Det gäller även 
jordblandningar där den certifierade produkten har 
blandats ut med t.ex. sand, matjord eller konstgödsel 
innan paketering. Är så fallet måste det tydligt framgå 
att det bara är biogödseln/komposten som är certifierad 
och hur stor del den utgör av den färdiga produkten.  

När ansökan granskats och SP utfört den första 
besiktningen startar kvalifikationsåret. Under detta år får 
produkten inte bära märkningen, men betraktas som en 
certifierad produkt. Skulle produkten bli underkänd 
under året börjar kvalifikationsåret om.  

Alla anläggningar delas in i klasser (A, B och C) med olika 
krav på smittskydd. Vilken klass en anläggning hör till beror på vilka råvaror den tar emot, 
vilken process som används och vad produkten skall användas till. En A-klassad anläggning 
tar emot ABP (animaliska biprodukter), såsom gödsel och slakteriavfall och har det högsta 
kravet på smittskydd. För biogödsel skall en första hygieniseringsbesiktning göras under 
kvalifikationsåret om anläggningen är A- eller B-klassad. Detsamma gäller för kompost om 
den är A-klassad, men inga sådana anläggningar finns för tillfället. För kompost som är B 
eller C-klassad görs ingen särskild hygieniseringsbesiktning, utan kraven för hygienisering 
faller under den vanliga besiktningen; komposten måste hålla en viss temperatur under en viss 
tid. Till exempel 55 ºC i 7 dygn eller 70 ºC i 1 dygn. Denna temperaturökning är en naturlig 
del av komposteringsprocessen. Det görs heller inte någon hygieniseringsbesiktning för en C-
klassad biogasanläggning. 

Figur 3 Certifieringsmärket 

Giltighetstiden för ett certifikat är fem år, varefter anläggningen kan ansöka om förlängning.  

3.1.3 Kapitel 3 – Systemkrav och tekniska krav 
Vilka råvaror/avfall som får användas är noga beskrivet i certifieringsreglerna, och alla ämnen 
som är potentiellt skadliga för återvinningssystemet och/eller slutprodukten skall undvikas. 
Tillverkaren måste ha tillräcklig kontroll för att kunna hindra skadliga ämnen från att komma 
in i processen. Vissa tillsatsmedel och processhjälpmedel får användas i processen. Dessa 
skiljer sig mellan SPCR 120 och SPCR 152 på grund av att olika processer tillämpas, vilka 
kräver olika medel. Skillnaden mellan en tillsats och processhjälp är att tillsatsen är till för att 
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ge slutprodukten rätt egenskaper medan processhjälpen är till för att få processen att fungera 
optimalt eller hindra bildningen av oönskade ämnen. Ett exempel på tillsatsmedel för kompost 
är kalk som används för att höja pH, och ett exempel på processhjälpmedel för biogödsel är 
järnklorid. Järnkloriden tillsätts för att reducera innehållet av svavelväte i biogasen och har 
egentligen inget med biogödseln att göra. 

På vägen mellan källan för avfallet och anläggningen är det viktigt att kvalitén säkerställs. 
Leverantörer skall erhålla information om vilka råvaror som är godkända och hur sorteringen 
skall gå till. Vidare måste transportörer dokumentera hämtningsställen och mängd avfall och 
känna till de åtgärder som måste vidtas för att undvika kontamination av skadliga ämnen. 
Dessa åtgärder är till exempel utsortering av skadliga fraktioner samt rengöring av fordon och 
utrustning. Vid mottagningen av råvarorna skall vikt registreras och råvarorna skall 
kontrolleras i den utsträckningen att skadliga ämnen kan sorteras bort. Vikten som registrerats 
skall överensstämma med den vikt som angetts vid hämtningsstället för att visa att annat, 
eventuellt skadligt material ej tillkommit. 

Den biologiska behandlingen, själva processen, skall ske under kontrollerade former där 
risken för kontaminering och sammanblandning med ej certifierat material minimeras. 
Relevanta driftparametrar skall mätas och dokumenteras. Driftparametrar som det är krav på 
att redovisa är: 

SPCR 120/biogödsel SPCR 152/kompost 

• Typ och mängd av råvaror och 
tillsatsmedel 

• Temperatur och pH i reaktorn 

• Tid mellan beskickningar 

• Hydraulisk uppehållstid 

• Kombinerad tid- och temperatur i 
hygieniseringstank 

• Organisk belastning 

• Volymbelastning 

• Åtgärder mot återkontaminering 

• Eventuella driftstörningar 

• Typ och mängd av råvaror och 
tillsatsmedel 

• Längd och tvärsnittsyta för sträng 
eller bädd 

• Sträng- och/eller bäddbeteckning 

• Komposteringstid 

• Kombinerad tid- och temperatur 

• Vatteninnehåll 

• Vändnings- och bevattningstillfällen 

• Eventuella driftstörningar 

• Åtgärder mot återkontaminering 

• Optisk bedömning (t.ex. ogräs, 
svamp) 

 

Slutprodukten skall uppfylla ställda krav på kvalitén för att bli godkänd. Det innebär att den 
inte får ha för höga metallhalter [se tabell 1] och att den måste uppfylla kraven vad gäller 
smittskydd, synliga föroreningar (högst 0,5 vikt% av torrsubstansen), grobara frön (≤2 st/l) 
och organisk substans (minst 20 %). 
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Metall Maximal halt [mg/kg TS]

Bly 100 

Kadmium 1 

Koppar 600 

Krom 100 

Kvicksilver 1 

Nickel 50 

Zink 800 

Tabell 1 Riktvärden för metallhalter 

Den certifierade produkten skall ha en innehållsdeklaration som uppdateras minst en gång per 
år. Värdena skall vara medelvärden av analyser för de senaste 12 månaderna. Det skall också 
finnas ett dokument kallat ”råd och anvisningar för användning av biogödsel/kompost”. Detta 
dokument skall ange hur mycket biogödsel/kompost som får spridas på åkermark och baseras 
på Jordbruksverkets bestämmelser om hur mycket växtnäring och metaller som får tillföras 
åkermark per hektar och år. 

3.1.4 Kapitel 4 – Tillverkarens egenkontroll 
För att säkerställa att produkten uppfyller kraven i certifieringsreglerna måste tillverkaren ha 
en fortgående egenkontroll. Egenkontrollen skall finnas beskriven i en kvalitetsmanual eller 
motsvarande som omfattar kraven i certifieringsreglerna. Det skall bland annat finnas en 
kvalitetspolicy, beskrivning av olika befattningars ansvar och befogenheter och namn på 
tillverkarens representant. Denna representant skall ha genomgått en certifieringsutbildning 
och det är också viktigt att övrig personal har erforderlig utbildning för deras respektive 
uppgifter. 

När det gäller själva processen från råvaror hos leverantör till färdig produkt hos kund skall 
det finnas rutiner för hur all kontroll och provning utförs och behandlas. Alla avvikelser skall 
dokumenteras, likaså vilka åtgärder som vidtagits för att åtgärda och förebygga liknande 
avvikelser. En eventuellt avvikande produkt skall avskiljas och får inte märkas med 
certifieringsmärket. Det skall finnas rutiner för hur märkningen skall ske då det är en godkänd 
produkt eller inte.  

Utrustningen som används vid provtagningarna skall kalibreras av ett ackrediterat 
laboratorium. Det är viktigt att kalibreringen sker vid det mätområde som utrustningen skall 
användas vid.  

3.1.5 Kapitel 5 – SPs övervakande kontroll 
SP gör vanligtvis 1-2 besiktningar per år av anläggningen för att se till att kraven för SPCR 
uppfylls. Frekvensen och omfattningen av besiktningarna avgörs främst av hur bra 
egenkontrollen fungerar och om produkterna klarar de uppsatta kraven. Den första 
hygieniseringsbesiktningen görs, som tidigare nämnts, under kvalifikationsåret. Därefter görs 
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den var femte år för att följa upp eventuella förändringar av anläggningen. Rapporten som 
skrivs utifrån besiktningen skall också skickas till tillverkaren.  

3.1.6 Kapitel 6 – Övriga villkor för certifiering 
SP har rätt att ändra i certifieringsreglerna efter beslut i styrgruppen. Styrgruppen har 
medlemmar både från Avfall Sverige och SP, men också från andra organisationer i 
branschen [Bilaga 1]. Om tillverkaren vill ha förlängning av sitt certifikat krävs det att 
tillverkaren förbinder sig att följa de reviderade reglerna.  

SP har också rätt att med omedelbar verkan återkalla certifikatet om anläggningen inte 
uppfyller kraven i certifieringsreglerna. För att få tillbaka certifikatet gäller samma sak som 
vid certifikatets första utfärdande. Har det inte gått mer än ett år från att certifikatet 
återkallades behövs dock inte ett nytt kvalifikationsår. 

Alla uppgifter som SP tar del av och alla rapporter är sekretesskyddade, men alla certifierade 
anläggningar läggs upp på hemsidan med namn och certifieringsnummer. SP har också rätt att 
offentliggöra ett eventuellt missbruk av certifikat eller märke. 

3.1.7 Bilagor 
Båda certifieringsreglerna innehåller bilagor där mer detaljerade beskrivningar av vissa 
moment finns, exempelvis hur provtagningar skall gå till och hur hygieniseringsbesiktningen 
skall utföras. Där finns också listor på godkända råvaror, tillsatsmedel och processhjälpmedel. 
En bilaga visar hur märket skall utformas, både i färg och i gråskala.  

4. Databasen 

4.1 Modellering 

Uppbyggnad av en databas bör föregås av modellering. Uppbyggnaden utförs utifrån 
kravspecifikationen och den kännedom som finns om besiktningsrapporter. För att införskaffa 
grundläggande kunskaper om besiktningsrapporter gjordes förstudier i SPCR 120/152. Utifrån 
detta kunde en rapportmodell upprättas. Rapportmodellen kvantifierades och överfördes sedan 
till en relationsmodell med tabeller med unika nycklar. Tabellerna utgör grunden i databasen 
[Bilaga 2]. 

4.2 Mål  

Systemet skall ge möjlighet för användaren att ta fram statistik om avvikelser (t.ex. flest 
förekommande avvikelser, senaste besiktningens avvikelser) och få information om kunden. 
Användaren skall även kunna göra sökningar, till exempel ”Vilken anläggning har flest 
förekommande avvikelser”.  

Målet kan delas upp i delmål:  

– Samla in data över ett besiktningsområde  

– Bygga upp en databas i Access 2007  
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Efter förstudien med avseende på SPCR, insamlades information ur 70 stycken 
besiktningsrapporter och fördes in i databasen. Varje informationspunkt (avvikelse) går under 
kontrollpunkter (avsnitt ur SPCR), [Bilaga 3]. Till denna information medföljer en notering 
som förklarar utförligare om avvikelsen.  

4.3 Uppbyggnad  

Efter insamling av information var det dags att skapa en databas. Först av allt är det viktigt att 
ha detaljerade tabeller. 

Databasen består av tabeller som är relaterade till varandra. Informationen i tabellerna kan 
presenteras i formulär och rapporter som bygger på frågor och tabeller. Målet var att skapa en 
enkel och lättanvänd databasapplikation. I applikationen skall användaren kunna erhålla och 
mata in information om besiktning, kunder/anläggning, SPs representant (besiktningsman) 
och avvikelser över en bestämd tid. Applikationen bygger på att man använder knappar för att 
förflytta sig mellan olika formulär och rapporter [Bilaga 4]. Till knapparna kopplas makron, 
som utför olika önskade åtgärder, t.ex. stänger, öppnar, tar bort ett formulär eller dess 
innehåll. Rapporterna visar information om önskad besiktning på olika sätt, t.ex. ”Vilka 
avvikelser är flest förkommande?” och ”Vilka anläggningar är besiktigade mellan 2005 och 
2009?”. Sådana rapporter baseras på parameterfrågor. Användaren får ange 
parameter/parametrar, till exempel 050101 och 090101. Sedan visas den valda informationen 
i rapportform. 

En tabell innehåller data om ett visst objekt, t.ex. SPs representant eller besiktning. Varje post 
i en tabell innehåller information om ett element, t.ex. en viss SP representant. En post kan 
bestå av flera fält, såsom namn, adress och så vidare. Databasen kan innehålla många tabeller, 
där var och en innehåller information om olika objekt. Varje tabell kan innehålla många fält 
av olika format, bland annat text, tal och datum. 

Efter att ha skapat en tabell för varje ämne i databasen, måste informationen sammankopplas. 
Det görs genom att placera gemensamma fält i tabeller som är relaterade, och genom att 
definiera relationer mellan tabellerna. Detta används vid ”skapa frågor”, formulär och 
rapporter som visar information från flera tabeller samtidigt.  

Det finns tre typer av tabellrelationer som används vid olika tillfällen: 

4.3.1 1:N-relation  
En besiktningshantering som innehåller tabellen Kunder och tabellen Besiktningar. En kund 
kan ha flera besiktningar. Relationen mellan tabellen Kunder och tabellen Besiktningar är 
därför en 1: N-relation. 

4.3.2 N:N-relation  
En enda besiktning kan omfatta flera noteringar, men en notering kan finnas på flera 
Besiktningar. Relationen mellan tabellen Besiktningar och tabellen Kontrollpunkter är därför 
en N: N-relation. 
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4.3.3 1:1-relation  
I en 1:1-relation kan en post i den första tabellen bara ha en enda matchande post i den andra 
tabellen och omvänt. 

5. Avvikelser från certifieringsreglerna 

Vid varje besiktningstillfälle skrivs en rapport med noteringar om vilka avvikelser från 
certifieringsreglerna som påträffats under besiktningen. Det finns tre nivåer på avvikelserna 
beroende på hur allvarliga de anses vara; Större, Mindre eller Notering. Notering behöver inte 
vara en avvikelse utan kan beskriva förändringar av anläggningen eller vara tips på 
förbättringar. Därför har Notering inte tagits med i statistiken. Större och Mindre avvikelser 
måste åtgärdas inom en utsatt tid annars kan märkningsrätten dras in. En Mindre avvikelse 
kan även flyttas upp och bli en Större om den inte åtgärdas inom utsatt tid.  

Samtliga avvikelser från och med år 2005 har gåtts igenom i detta examensarbete. 
Avvikelserna har kopplats till respektive anläggning där de påträffats samt till det år då 
besiktningen gjordes. Varje avvikelse har förts in under det avsnitt i certifieringsreglerna som 
den avviker ifrån och om den är Större eller Mindre. Till exempel skulle en stor avvikelse 
som lyder ”provtagningsplan ej dokumenterad” ha förts in under avsnitt ”4.6.4 Slutprodukt” 
som en Större avvikelse. De olika anläggningarnas avvikelser har sedan sammanställts till ett 
totalt resultat. Till sist har olika diagram tagits fram som tydligt visar över vilka områden som 
avvikelser är vanligast vid och hur avvikelserna har förändrats under åren. På grund av 
sekretessen får inga anläggningsnamn skrivas ut eller på annat sätt kopplas till avvikelserna, 
därför har anläggningarna tilldelats bokstäver istället. Detta gäller bara i denna rapport, i SPs 
interna databas står anläggningsnamnen med. 

5.1 Vanligaste avvikelserna 

Avvikelserna har delats upp mellan SPCR 120 och SPCR 152 eftersom anläggningarna för 
biogödsel respektive kompost skiljer sig en del i uppbyggnad och funktion. Därför är det inte 
säkert att de vanligaste avvikelserna för SPCR 120 är desamma som de vanligaste för SPCR 
152, vilket också syns i resultaten. Totalt för de båda certifieringssystemen har det under 
perioden 2005 till 1:a kvartalet 2009 påträffats 583 avvikelser, där 37 % har varit klassade 
som Större. Siffrorna inom parentes efter avsnittets namn hänvisar till avsnittets placering i 
SPCR 120, till exempel Råvaror (3.1). 

5.1.1 SPCR 120 
I diagram 1 visas det totala antalet avvikelser som uppkommit för de 14 biogasanläggningar 
som blivit besiktigade under åren 2005 – 1:a kvartalet 2009. Åtta av dessa anläggningar har 
certifikat utfärdade, övriga är antingen i kvalifikationsåret eller har fått sitt certifikat indraget 
tills de åtgärdat sina brister. De röda staplarna visar hur stort antal avvikelser som varit större 
och de gröna visar hur många som varit mindre. Siffrorna på x-axeln motsvarar avsnitt ur 
SPCR 120. 
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Diagram 1 Totala antalet avvikelser från SPCR 120 under åren 2005-2009 för fjorton biogasanläggningar 

I diagram 1 syns det att de två avsnitt som har fått flest Större avvikelser är Insamling och 
transport (3.3) och Slutprodukt (4.6.4) med elva respektive nio Större avvikelser. Efter dem 
kommer Mottagning (4.6.2), Anvisningar för märkning (4.8), Korrigerande åtgärder (4.12) 
med vardera sju avvikelser.  

För att tydligare visa vilka områden som har genererat flest avvikelser, oberoende av om 
avvikelserna var Större eller Mindre, räknades avvikelserna för varje avsnitt ihop och delades 
med det totala antalet avvikelser för att få en procentsats.  

Räkneexempel: Det totala antalet avvikelser för alla anläggningar är 431, under avsnitt 
Slutprodukt (4.6.4) finns det nio Större och 22 Mindre avvikelser. Procentsatsen blir då: 

2,7100
431

)229(
≈⋅

+  % 

Alla avsnitt som hade mer än 4 % av avvikelserna togs med i resultatet, som visas i diagram 
2.  
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Diagram 2 Avsnitt i SPCR 120 som genererat flest avvikelser 

Nedan följer en närmare förklaring av avsnitten som genererat flest avvikelser, placerade i 
storleksordning. Anläggningsnamn som nämns i exemplen har bytts ut mot X, på grund av 
sekretessen.  

Slutprodukt (4.6.4): Kontrollen av den färdiga produkten måste utföras i den omfattning som 
krävs för att säkerställa att hela produkten uppfyller de specificerade krav som finns i 
certifieringsreglerna. Detta innebär att det måste finnas en provtagningsplan med 
instruktioner, metoder, provtagningsfrekvens, analyser samt åtgärder som skall vidtas vid 
underkänd produkt. Exempel på avvikelser är ”En provtagningsinstruktion saknas för 
provtagning av näringsämnen och metaller, samt för provtagning av bakterier” och 
”Provtagningsrutin hänvisar ej till provtagningsplan eller analysprotokoll. Tillåtna värden är 
ej definierade. Åtgärder vid värden utanför tillåtet intervall är ej angivna.” Oftast finns det 
rutiner för kontrollen som den berörda personalen vet om, men det brister i att rutinerna inte 
är dokumenterade och styrda. 

Insamling och transport (3.3): Transportören skall förutom att dokumentera 
hämtningsställen och mängd avfall också vidta åtgärder för att undvika försämring av 
avfallets kvalité vid transport. Detta innebär dels att avfallet måste vara fritt från oönskade 
fraktioner, dels att fordon måste tvättas invändigt om de innan har fraktat last som innehåller 
för den biologiska behandlingen skadliga ämnen. Även när fordon är på biogasanläggningen 
måste de tvättas invändigt och utvändigt innan de fyller på biogödsel och kör därifrån. Detta 
för att de inte skall bära smitta med sig mellan gårdar. Vissa undantag finns, till exempel om 
transportfordonet kör biogödsel/gödsel mellan anläggningen och en och samma gård, men då 
skall det framgå i handelsdokumentet som medföljer transporten att biogödseln anses vara 
obearbetad. Två typiska avvikelser är ”Oklara och ej dokumenterade instruktioner till de 
chaufförer som samlar in det biologiska avfallet. Hur mycket fel (och vilken typ av fel) kan 
accepteras i den biologiska fraktionen? Var går gränsen för att inte ta emot avfallet?” och 
”Enligt X:s kvalitetsmanual skall bil tvättas i två fall, varav det förstnämnda är ”bil som skall 
leverera biogödsel till lantbruket skall vara tvättad och desinficerad invändigt och utvändigt 
innan den fylls på med biogödsel för uttransport till lantbruket”. Detta följs ej då bil 
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levererat råvaran slakteriavfall in till anläggningen, utan biogödsel fylls på direkt utan 
mellanliggande rengöring. Detta innebär i princip att hygieniseringssteget ”kopplas bort”.” 
En av anledningarna till att anläggningarna ofta har brister inom transportområdet är att det är 
kostsamt både när det gäller tid, kontroll, material och planering.  

Behandlingsprocess (3.5): I kapitel 3.1.3 visades listan på vilka driftparametrar som måste 
mätas och dokumenteras för att säkerställa att processen sker på ett kontrollerat sätt. Det är till 
exempel viktigt att hygieniseringen blir fullständig i hela materialet. Området på 
anläggningen måste också vara uppmärkt på ett sätt som förhindrar sammanblandning mellan 
hygieniserat och icke hygieniserat material, så att smitta på anläggningen kan undvikas. 
Sammanblandning mellan certifierat och icke certifierat material skall också förhindras. 
Märkning gäller även tappkranar och kopplingspunkter för transportfordon. Avvikelser som 
förekommer under detta avsnitt är: ”Rena respektive orena zoner med avseende på 
smittoaspekten är ej klart definierade eller utmärkta.” och ”Organisk belastning ej 
dokumenterad.” Det är vanligare att avvikelserna rör bristfällig märkning än att de rör 
otillfredsställande mätning/dokumentering av driftparametrar.   

Styrning av dokument (4.5): Alla dokument som finns på anläggningen skall finnas i en 
förteckning och det skall finnas en distributionslista för dokumenten. En rutin skall finnas för 
framtagning av nya dokument, insamling av gamla dokument och ändring av dokument. Detta 
för att det endast skall finnas aktuella utgåvor tillgängliga för personalen och för att de lätt 
skall hitta det relevanta dokumentet. Instruktioner angående arbetsmoment på anläggningen 
kan ändras, men också regler och förordningar. Då är det viktigt att all personal följer den nya 
utgåvan. Exempel på avvikelser är: ”Rutin för dokumenthantering saknar arkiveringstid, 
uppgift om var originalhandling finns, indragning, backup, skrivskydd och distribueringslista 
för dokument som skickas utanför X.” och ”Hantering av icke godkänd biogödsel” hänvisar 
ej till dokument som rör vad man skall göra om problemet är av hygienisk karaktär. 
Instruktion för tvättning av bil hänvisar ej till ”mikrobiell provtagning”.”.  

Utrustning och metoder (4.6.5): Alla instrument och all utrustning som används på 
anläggningen måste underhållas, kalibreras, justeras och kontrolleras. Rutiner skall finnas för 
hur ofta kalibrering skall ske och kalibreringen skall utföras av ett ackrediterat laboratorium. 
Metoder som används vid analyser av råvaror och biogödseln måste var desamma eller 
fastställt likvärdiga med de metoder som anges i SPCR 120. Avvikelser som uppkommit på 
detta område är: ”Kalibreringsrutiner och förteckning över instrument som skall kalibreras 
skall ingå i ”Uppföljningsplan”. Denna är ej färdig för implementering.” och ”Metoden för 
analys av fosfor utförs av laboratorium med annan metod än den i SPCR 120 angivna. 
Överensstämmelse mellan metoderna kunde inte redovisas vid besiktningstillfället”. 

Leverantörer (3.2): Anläggningen måste se till att alla leverantörer av råvaror (avfall) får 
information om vilka råvaror som får finnas med och om hur sorteringen skall gå till. Allt för 
att slutprodukten skall kunna hålla den kvalité som krävs för certifiering. Avvikelser som 
uppkommer inom detta avsnitt innebär oftast att ingen andrapartsrevision har gjorts hos 
leverantören eller att anläggningen inte kan påvisa hur information om godkända råvaror når 
ut till leverantören. Avvikelserna kan låta: ”Rutin för 2:apartskontroll saknas” och ” X kunde 
inte visa att de har säkerställt att information når ända ut till avfallslämnaren i kommun A 
och i  kommun B. Informationen som avses är vad som får lämnas och inte får lämnas till 
biogasanläggningen.” 
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Råd och anvisningar för användning av biogödsel (3.8): Det skall finnas ett dokument 
kallat ”Råd och anvisningar för användning av biogödsel” för biogödseln. Detta dokument 
skall innehålla information om hur mycket biogödsel som får spridas ut vid olika 
användningsområden.  För spridning på åkermark skall Jordbruksverkets begränsningar 
tillämpas, se maxgränser i tabell 2.  

Ämne Årlig maximal mängd [g/ha]

Totalfosfor 22 000 

Ammoniumkväve 150 000 

Bly 25 

Kadmium 0,75 

Koppar 300 

Krom 40 

Kvicksilver 1,5 

Nickel 25 

Zink 600 

Tabell 2 Begränsningar vid spridning av biogödsel 

Många anläggningar tycks ha missat att SPCR 120 och SPCR 152 har ändrat till ett hårdare 
krav på totalfosfor; innan var begränsningen satt till 35 kg för vissa typer av jordar. Två 
exempel på avvikelser inom detta avsnitt är: ”Råd och anvisningar för användning… hänvisar 
ej till SJVFS 2004:62. Uppgift om att 35 kg P/ ha, år får spridas stämmer ej med SJVFS 
2004:62.” och ” Dokument ”Råd och anvisningar för användning av biogödsel” saknas.” 

Mottagning (4.6.2): Råvaran som kommer in till anläggningen skall kontrolleras enligt 
dokumenterade rutiner så att eventuellt oönskat material kan sorteras bort. Kontrollen måste 
ske i en omfattning så att inkommande råvara med säkerhet stämmer överens med de 
specificerade krav som finns i råvarulistan i SPCR 120. Exempel på avvikelser: ”Ingen okulär 
besiktning sker enligt uppgift från den som tar emot råvarorna till rötkammaren. Oklart hur 
undermåligt material stoppas från att matas in. Skopan som lastar in råmaterial kontrolleras 
ej vilket lett till att t.ex. brädor legat kvar i skopan och ställt till driftstörningar.” och ”X har 
inte till fullo följt sin egen provtagningsplan på inkommande substrat. Vid ett fåtal tillfällen 
har X missat att ta ut prov.”  

Ledningens genomgång av tillverkningen (4.3): En gång om året skall ledningen för 
anläggningen eller tillverkarens representant hålla dokumenterade genomgångar av 
egenkontrollen. Då skall resultat från interna revisioner, avvikelserapportering, provningar 
och handlingsplan gås igenom för att se att anläggningen uppfyller ställda krav och mål. Ofta 
påträffade avvikelser är: ”Rutin som motsvara ”ledningens genomgång” saknar definition av 
vilka som ingår i ledningen. Punkter angående handlingsplan, revisionsresultat, m.m. saknas 
på dagordningen, liksom genomgång av målsättning, måluppfyllelse och målens lämplighet” 
och ” Interna revisioner har ej skett. Det fanns ej heller någon plan för dessa” 
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5.1.2 SPCR 152 
Tre kompostanläggningars totala antal avvikelser över åren 2005-1:a kvartalet 2009 har 
sammanställts nedan, se diagram 3. Alla tre kompostanläggningarna har certifikat utfärdade. 
På samma sätt som i diagram 1, utgör stapelns höjd antalet avvikelser och stapelns färg anger 
avvikelsens klassificering.  

 

Diagram 3 Totala antalet avvikelser under åren 2005-2009 för tre kompostanläggningar 

Det avsnitt som genererat överlägset flest Större avvikelser är Slutprodukt (4.6.4) med 11 
avvikelser. Efterföljande avsnitt Innehållsdeklaration (3.1), Råd och anvisningar för 
användning av kompost (3.8) och Behandling av avvikande produkter (4.7) har knappt hälften 
så många Större avvikelser: fem vardera. 

Även för SPCR 152 kan de vanligaste avvikelserna visas enklare i ett annat diagram, se 
diagram 4, som anger hur stol del i procent som avvikelserna utgör.  
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Diagram 4 Avsnitt ur SPCR 152 som genererat flest avvikelser 

Flera av avsnitten i diagram 4 har samma rubrik och innehåll som avsnitten i diagram 2, så för 
dem följer ingen ytterligare förklaring. Detta gäller Slutprodukt (4.6.4), Utrustning och 
metoder (4.6.5) och Råd och anvisningar för användning av kompost (3.8). För kvarvarande 
två avsnitt kommer här en beskrivning: 

Krav på Slutprodukt (3.6): Som nämndes tidigare (kapitel 3.1.3) måste slutprodukten 
uppfylla ställda krav vad gäller kvalitén; metallhalter, smittskydd etc. Vanligast är att 
anläggningen missat att utföra analyser på någon av kontrollpunkterna så som:”Analyser på 
glödförlust och grobara frön och växtdelar samt synliga föroreningar ej utförda.”  

Tillverkarens representant (4.2.3): Hos anläggningen (tillverkaren) skall det finnas en 
person som representerar anläggningen när det gäller egenkontrollen. Personen i fråga skall 
ha tillräcklig befogenhet och ansvar för att kunna säkerställa att certifierade produkter 
uppfyller de krav som finns. Exempel på avvikelser som påträffats är: ”Oklart vem som är 
eller kommer att vara tillverkarens representant” och ”Begreppet tillverkarens representant 
saknas i kvalitetssystemet.” 

5.2 Anläggningars förbättringar 

Flest avvikelser uppkommer då anläggningen är under sitt kvalifikationsår eller om den går 
igenom omfattande personalbyten eller organisationsförändringar. Vid efterföljande 
besiktningar tenderar avvikelserna att minska då anläggningarna fått reda på var deras brister 
finns så att de lättare kan åtgärda dem.  
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För att visa att anläggningar är bra på att åtgärda sina brister har två anläggningar valts ut och 
deras avvikelser över tiden visas i diagram 5 och 6 nedan. 

 

Diagram 5 Förändring av avvikelser för anläggning A 

 

Diagram 6 Förändring av avvikelser för anläggning B 

Det finns också anläggningar som inte gör förbättringar, och för anläggningen som beskrivs i 
diagram 7 nedan har inte heller något certifikat utfärdats ännu. 
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Diagram 7 Förändring av avvikelser för anläggning C 

6. Diskussion 

Det är bara tre kompostanläggningar som är certifierade medan det är åtta biogasanläggningar 
som har certifikat. Ändå finns det många fler kompostanläggningar i Sverige än 
biogasanläggningar. Dels kan det bero på att det är svårare för en kompostanläggning att nå 
upp till kraven för certifiering. Dels kan det bero på att marknaden för certifierad kompost 
inte är lika stor som för certifierad biogödsel, och att det då inte finns någon anledning för 
kompostanläggningar att lägga pengar på att få sin kompost certifierad. 

Vi anser inte att kraven är för höga i certifieringsreglerna. Certifieringen görs ju för att visa att 
produkten har en bra kvalité och är säker att använda utan att man riskerar att förorena 
marken. Skulle man sänka kraven bara för att flera anläggningar skall kunna klara 
certifieringen tappar man certifieringens slagkraft. Däremot kan certifieringsreglerna vara lite 
dåligt anpassade för olika anläggningars utformning och förutsättningar.  

Hur många Mindre avvikelser som varje anläggning får är ibland beroende på vem som har 
utfört besiktningen ute på anläggningen, alltså hur ”petig” besiktningsmannen är och hur 
han/hon tolkar certifieringsreglerna. Det gäller att kunna certifieringsreglerna bra och förstå 
dem. Vi har läst mycket i certifieringsreglerna under det här examensarbetet och ibland är 
reglerna väldigt luddiga i formuleringarna samt att samma sak står på fler ställen. 
Certifieringsreglerna skulle behöva skrivas om så att de blir tydligare och lättare att följa. Då 
skulle det också bli enklare för besiktningsmännen att göra likvärdiga bedömningar vid 
besiktningar av anläggningar.  
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6.1 Resultatet av avvikelserna 

Till vilket avsnitt i certifieringsreglerna en del avvikelser skall kopplas är inte helt självklart, 
på grund att vissa avsnitt innehåller snarlika krav eller att avvikelsen är skriven så att den kan 
placeras under två olika avsnitt. Vi valde då att placera avvikelsen under det avsnitt ur 
certifieringsreglerna som vi ansåg att den mest var kopplad till. Vi har försökt att vara så 
konsekventa som möjligt med hur vi tolkat avvikelserna. 

Diagrammen som visas i den här rapporten är bara några av diagrammen som man kan ta 
fram ur databasen. Genom att välja olika år, anläggningar eller avvikelser kan man få fram 
olika samband och andra förändringar över tiden än dem vi har visat i denna rapport.  

6.2 Databasen 

Vi valde att skapa databasen i Access dels för att programmet är lätt att använda och dels för 
att verktygen är bra. För den sorts databas vi byggde upp stötte vi inte på några begränsningar 
eller omöjliga problem i Access. Det finns möjligheter att bygga vidare på databasen och 
koppla ihop den med en SQL-server. SQL-servern ökar databasens tillgänglighet för 
användare från olika datorer. 

7. Slutsats  

I detta examensarbete har vi sammanställt och tagit fram de olika avvikelser som förekommit 
vid besiktningar hos respektive anläggning. Detta har resulterat i statistik över de vanligaste 
avvikelserna från certifieringssystemen som påträffats. De vanligaste avvikelserna ligger 
således under avsnitten Insamling och transport (3.3) samt Slutprodukt (4.6.4). Dessa två 
avsnitt omfattar stora områden och därmed är också många olika parter inblandade. Då många 
parter är iblandade kräver att det finns avtal/rutiner, för att all inblandad personal skall kunna 
arbeta mot ett gemensamt mål. På grund av detta; att det är stora områden, mycket personal 
och många dokument, brister anläggningarna oftare under avsnitten Insamling och transport 
samt Slutprodukt för att det krävs en väl fungerande egenkontroll samt att det är 
kostnadskrävande. 

Det är bara i ett fåtal fall som det är den direkta kvalitén på biogödseln eller komposten som 
är orsaken till påträffade avvikelser. Vilket visar att kraven på slutprodukten inte är för högt 
satta.  
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Bilaga 1 
Styrgruppens medlemmar (Maj 2009) 

Bo von Bahr, SP (adj.)  

Rut Björling, Aranea Cert (adj.)  

Angelika Blom, Avfall Sverige (adj.)  

Claes Bohlin, Hasselfors Garden  

Ingemar Börjesson, Lantmännen  

Helena Elmquist, Svenskt Sigill  

Sunita Hallgren, LRF  

Katarina Hansson; NSR (adj.)  

Hanna Hellström, Avfall Sverige (sekr.)  

Gunilla Henriksson, SP (adj.)  

Erik Norin, Sweco  

Ola Palm, JTI (ordf.)  

Mikael Pell, SLU (vice ordf.)  

Per-Erik Persson, Vafab Miljö (adj.)  

Stig Widell, SJV (adj.)  

Catarina Östlund, Naturvårdsverket (adj.)

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 2 
Tabell 

 

 Post eller rad 

 Fält eller kolumn 
En tabell innehåller data om ett visst subjekt, t.ex. företag. Varje post i en tabell innehåller information 
om ett element, t.ex. en viss anställd. En post består av flera fält, t.ex. namn. En post kallas ibland också 
för rad, och ett fält för en kolumn. 

 
Relationer 
 

 
 
Tabellrelationer används för att koppla tabeller för att användas i databasobjekt som t.ex. formulär, 
frågor och rapporter.  

 



Bilaga 3 
Kontrollpunkter (Avsnitt ur SPCR) 
 

 
 
Kontrollpunnkter i tabell används till beskiningsrapporter.

 



Bilaga 4 

Formulär 
 
 
 

 
 
Formulär med fler underfromulär, skapad för att enkelt flytta sig mellan underformulärer. Användaren 
skall gemom knapptryckning flytta sig till och från meny och underformulär. 
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