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Godkännande av insamlingssystem för källsorterat matavfall 
där rötresterna ska användas som gödselmedel i ekologisk 
produktion 
 

Jordbruksverkets beslut 

Jordbruksverket bifaller din ansökan och godkänner därmed att rötresterna, som slutprodukt 

från fermenteringen av det källsorterade matavfallet från ditt insamlingssystem, används som 

gödselmedel på mark i ekologisk produktion. Beslutet gäller till den 31 oktober 2026. 

Villkor för beslutet 

Som villkor för beslutet gäller: 

 Insamlingen får endast göras i Söderhamns kommun. 

 Ni ska göra en kompletterande ansökan om insamlingssystemets uppsamlingsområde 

utökas eller minskar, eller om ni gör organisatoriska förändringar så att ansvaret för in-

samlingssystemet övergår till någon annan. 

Dessutom gäller följande villkor för insamlingssystemet enligt 2 kap. 11 och 12 §§ Statens 

jordbruksverks föreskrifter (SJVFS 2015:29) om ekologisk produktion och kontroll av eko-

logisk produktion: 

 Insamlingen är begränsad till fraktionen matavfall av vegetabiliskt och animaliskt ur-

sprung, från restauranger, storkök och andra typer av kök, inbegripet hushållskök.  

 Sorteringen ska vara frivillig, det vill säga det ska alltid finnas ett alternativ som innebär 

att abonnenten inte källsorterar sitt avfall. 

 Villkoren i bilaga 7 till verkets föreskrifter SJVFS 2015:29 ska följas. Den bilagan bifo-

gas detta beslut. 

Beslutet kan återkallas om villkoren inte följs, reglerna ändras eller att andra omständigheter 

gör att beslutet inte längre är relevant. 
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Beskrivning av ärendet 

Du har den 13 juli 2021 kommit in med en ansökan om godkännande av insamlingssystem 

för källsorterat matavfall som ska fermenteras för biogasproduktion och där rötat matavfall 

från insamlingssystemet ska användas som gödselmedel i ekologisk produktion. 

Motivering 

Sammanfattning 

Vi anser utifrån uppgifterna i ansökan och kompletteringarna att förhållandena för det aktu-

ella insamlingssystemet är sådana att insamlingssystemet kan godtas och att det finns förut-

sättningar för att villkoren i beslutet kan följas. 

Enligt 1 § första stycket förordningen (2013:1059) om ekologisk produktion har Jord-

bruksverket bemyndigande att utföra de uppgifter som en behörig myndighet eller en 

medlemsstat har bland annat i fråga om produktion och hantering av produktion av in-

satsvaror för användning i ekologisk jordbruksproduktion enligt EU:s bestämmelser. 

En produkt från källsorterat matavfall som genomgått anaerob fermentering för biogas-

produktion, nedan kallad rötrester, får användas som gödselmedel i ekologisk produkt-

ion, enligt artikel 4, 5, och 12.1 i rådets förordning (EG) nr 834/20071. De villkor som 

finns i artikel 16 samma förordning, samt artikel 3 och bilaga I i kommissionens för-

ordning (EG) nr 889/20082 ska följas vid användning av rötresten. 

Matavfallets ursprung 

Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008, bilaga I, använder begreppet ”hushålls-

avfall” och anger som villkor att det endast får ha vegetabiliskt och animaliskt ur-

sprung. Det finns ingen mer förklaring i förordningen till vad som avses med begrep-

pet ”hushållsavfall”. 

Jordbruksverket bedömer att regeln i EG-förordningen för hushållsavfall endast gäller 

för källsorterat matavfall från restauranger, storkök och andra typer av kök, inbegripet 

hushållskök. Andra former av hushållsavfall omfattas inte. 

Slutet och övervakat system 

Med tanke på konsumentförtroendet för ekologiska produkter ska inte ämnen, som inte 

är tillåtna för användning i ekologisk produktion, komma in som föroreningar i den 

ekologiska produktionen. Rötresten ska alltså inte innehålla föroreningar, som på kort 

eller lång sikt, påverkar produkterna från mark som gödslas med rötresten. Kommiss-

ionens förordning (EG) nr 889/2008, bilaga I, anger därför som villkor att rötresten ska 

vara producerad i ett slutet och övervakat insamlingssystem som godtagits av med-

lemsstaten. Ett slutet system i bemärkelsen ett helt fysiskt tillslutet system längs hela 

insamlingskedjan är dock inte möjlig vid insamling från exempelvis bostadsområden.  

                                                 

1 Rådets förordning (EG) nr 834/2007 av den 28 juni 2007 om ekologisk produktion och märkning av ekolo-

giska produkter och om upphävande av förordning (EEG) nr 2092/91. (EGT L 189, 20.7.2007, s. 1) 
2 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets 

förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på 

ekologisk produktion, märkning och kontroll. (EGT L 250, 18.9.2008, s. 1) 
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Olika kontrollpunkter, identifiering av kritiska punkter, rutiner och åtgärder ska istället 

garantera att syftet med ett slutet system uppnås. Alla delarna i insamlingskedjan ska 

vara övervakade. Spårbarheten är en avgörande del i övervakningen av hela kedjan. 

Hushållen 

Syftet med ett slutet system, att inte få in föroreningar i systemet genom t ex felsorte-

ring, uppnås i hushållen genom tydlig och regelbundet återkommande information och 

återkoppling, negativ såväl som positiv, till hushållen. De flesta boende i området ska 

kunna förstå informationen, även de som inte förstår svenska.  

Verksamheter som exempelvis storkök ska också informeras på ett sätt som passar för 

dem. 

Med tanke på konsumentförtroendet för ekologiska produkter bygger insamling av matavfall 

på frivillighet och en hög motivation hos hushållen. Detta minskar risken för att oönskade 

ämnen, som inte är tillåtna för användning i ekologisk produktion, kommer in som förore-

ningar i den ekologiska produktionen. Hög kvalitet i matavfallet ska prioriteras när verksam-

heten planeras.  

Villkoren för information till hushåll och allmänhet framgår av del A, i bilaga 7 till SJVFS 

2015:29, som bifogas. 

Rutiner för insamlingskedjan 

Krav på slutet system och övervakning uppnås genom att beskrivna rutiner följs. Ruti-

nerna ska identifiera kritiska punkter och vilka åtgärder och motåtgärder som görs för 

att inte oönskade ämnen och föroreningar ska komma in i matavfallet eller slutproduk-

ten. Beskrivningen ska precisera hur spårbarheten från mottagningsanläggning och till-

baka till insamlingskärl möjliggörs. Av beskrivningen ska framgå vem eller vilka som 

är ansvariga för insamlingssystemet. Egenkontroll ska genomföras och dokumenteras. 

Villkoren som gäller rutinerna framgår av del B i Bilaga 7 till (SJVFS 2015:29). 

Mottagningsanläggningen 

Rutiner för att förhindra att oönskade ämnen och föroreningar kommer in i systemet 

ska även finnas i mottagningsanläggningen. Vidare ska kontinuerlig visuell inspektion 

och plockanalyser vid mottagningen ge möjlighet att upptäcka oönskade ämnen och 

föroreningar i matavfallet. Mängd, när och varifrån materialet är hämtat är viktig in-

formation för spårbarhet. Rutiner och system ska finnas för snabb återkoppling bakåt i 

kedjan när oönskade organismer eller oönskade ämnen och föroreningar upptäcks. An-

svarig person ska finnas för övervakning av mottagningssystemet. Vi kräver doku-

mentation av rutiner och dokumentation av rutinerna för egenkontroll i mottagningsan-

läggningen. 

Det ska finnas rutiner för alternativ hantering av felsorterat avfall. 

Planerade kvalitetskontroller i insamlingskedjan ska ingå i rutinerna och ska dokumen-

teras. 

Tidsbegränsning 

Beslutet är tidsbegränsat till den 31 oktober 2026. Vill du fortsätta med verksamheten efter 

det behöver du ansöka på nytt i god tid, gärna sex månader innan dess. 

Godkänd 2021-10-08 av Carin Bunnvik
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Övriga upplysningar 

Detta beslut gäller endast matavfall. Andra råvaror eller produkter som finns förtecknade i 

bilaga I i kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 kan också tillföras som substrat till 

anläggningen. Det kan innebära ytterligare villkor för hur slutprodukten får användas. 

Om rötresterna från det källsorterade matavfallet ska användas som gödselmedel i ekologisk 

produktion ska biogasanläggningen uppvisa analyser av innehållet av tungmetaller i slutpro-

dukten till köparen. De får endast leverera rötrester för användning i ekologisk produktion 

om det har ett tungmetallinnehåll med högst gränsvärdena i bilaga I i kommissionens förord-

ning (EG) nr 889/20083. 

Från och med den 1 januari 2022 ska den nya förordningen (EU) 2018/848 för ekologisk 

produktion4 tillämpas. Det innebär sannolikt att vi inte längre kan tillåta att källsorterat 

matavfall från storkök och restauranger får ingå i insamlingssystemet. Jordbruksverket har 

ansökt till kommissionen om att även det matavfallet ska vara tillåtet.  

 

I detta ärende har enhetschefen Carin Bunnvik beslutat. Anna Pettersson har varit föredra-

gande. 

 

Carin Bunnvik 

 

Anna Pettersson 

 

Detta beslut har fattats elektroniskt och saknar därför namnunderskrifter. 

 

Jordbruksverket skickar kopia för kännedom till 

Avfall Sverige, Malmö, Caroline Steinwig, caroline.steinwig@avfallsverige.se 

HS Certifiering AB, info@hscertifiering.se 

Kiwa Sverige AB, se.info@kiwa.com 

SMAK AB, certifiering@smak.se 

Länsstyrelsen i Gävleborgs län, gavleborg@lansstyrelsen.se 

 

 

  

                                                 

3 Kommissionens förordning (EG) nr 889/2008 av den 5 september 2008 om tillämpningsföreskrifter för rådets 

förordning (EG) nr 834/2007 om ekologisk produktion och märkning av ekologiska produkter med avseende på 

ekologisk produktion, märkning och kontroll. (EGT L 250, 18.9.2008, s. 1). 
4 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/848 av den 30 maj 2018 om ekologisk produktion och 

märkning av ekologiska produkter och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 834/2007, (EUT L 150, 

14.6.2018, s. 1) 
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Bilaga 7 till SJVFS 2015:29 

 

A. INFORMATION 

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att 

1. hushållen återkommande och dessutom vid behov informeras för att skapa motivation 

och för att ge kunskap att sortera på ett riktigt sätt, 

2. fastighetsägare och nyttjanderättshavare återkommande och dessutom vid behov in-

formeras om vikten av att felsortering inte sker i utrymmen för insamling och insam-

lingskärl, 

3. information om insamlingssystemet och biogas- eller komposteringsanläggningen 

finns tillgängligt för allmänheten, och 

4. informationsinsatserna dokumenteras. 

 

B. RUTINER FÖR EN SÄKER INSAMLINGSKEDJA 

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att 

1. det finns en fullständig beskrivning av rutiner för hela insamlingskedjan, det vill säga 

hämtningen och transporten från de olika insamlingskärlen i insamlingsturerna och 

mottagningen vid anläggningen, 

2. det finns en beskrivning av rutiner för kritiska punkter och för hur spårbarheten bakåt 

i kedjan från mottagning tillbaka till insamlingskärl kan garanteras, 

3. det finns dokumentation av ansvariga personer för övervakning av hela kedjan i in-

samlingssystemet, och 

4. egenkontroll av att rutinerna fungerar utförs och dokumenteras. 

 

C. KRAV KOPPLADE TILL AVFALLETS KVALITET 

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att  

1. avfallets vikt eller volym registreras vid mottagning på anläggningen, 

2. kvaliteten på avfallet kontrolleras genom kontinuerlig visuell kontroll, dels vid töm-

ning av insamlingskärlet och dels vid tömningen i anläggningen efter insamlingsrun-

dan, 

3. det återkommande och dessutom vid behov genomförs planerade, dokumenterade 

kvalitetskontroller i insamlingskedjan,  

4. det genomförs plockanalyser enligt de rutiner som har upprättats, 

5. det finns rutiner och system för snabb återkoppling bakåt i kedjan om felsortering 

upptäcks, och 

6. det finns rutiner för hantering av felsorterat avfall. 

 

D. KONTROLL AV JORDBRUKSVERKET 

Den som har fått godkännandet är ansvarig för att  

1. Jordbruksverket tas emot på inbokade besök för uppföljning av att insamlingssyste-

met och anläggningen följer villkoren, och 

2. handlingar som Jordbruksverket behöver för att följa upp villkoren för godkännande 

skickas, när Jordbruksverket begär det. 

Godkänd 2021-10-08 av Carin Bunnvik
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