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Vad är EBC
D.t Eerrot.iska Birokrol C.rtikat.t tEBCB har etv.cklats av v.t.nskatsmän för at bli d.n frivilliga
.errot.iska standard.n för d.nna indestriw EBC säk.rställ.r .n hållbar birokroltrrodektron roch
anvädning m.d låg risk i agrronromiska syst.mw D.t är bas.rad tå d.n s.nast. v.t.nskatliga datan,
d.n är .kronromiskt g.nromförbar roch är nära t.kniska roch agrronromiska förfarand.nw D. srom
använd.r birokrol roch trrodekt.r bas.rad. tå birokrol kromm.r at få nyta av .n g.nromskinlig roch
v.rii.rbar krontrroll samt rob.rro.nd. kvalit.tskrontrrollw
Birokrol srom trrodec.ras .nligt EBCs standard ettfyll.r alla krav tå hållbar trrodektron roch för .t
trositvt kroldiroxidavtryckw D.ssa standard.r garant.rar .krolrogiskt hållbar anskaffning roch trrodektron
av biromassaråvara tll birokroltrrodektron, at etslättsstandard.r följs roch miljömässigt säk.r lagringw
Kvalit.t.n tå birokrol g.nromgår .n romfatand. krontrroll roch drokem.ntatronw Alla gränsvärd.n
mrotsvarar värd.n .nligt Ordinanc. ron Sroil Prrot.ctronw

Pelare för EBC







Ob.rro.nd. krontrroll.r tå tlats tstatligt grodkändaB
Enh.tliga analysm.trod.r tackr.dit.rad. labroratroriemB
Årliga r.visiron.r av standard etörda av EBCs v.t.nskatliga styr.l.s.
Laglig ettbackning
Ekronimiskt g.nromförbart
Nära .rkända riktlinj.r roch gränsvärd.n

EBC garanterar
1w
2w
3w
4w

Hållbar försörjning roch trrodektron av biromassaråvara
En.rgi.ff.ktvt, låga etslätt tyrrolyst.knik
Birokrollvalit.t – låg förror.ningsnivå
Låg risk vid användning roch attlic.ring av birokrol

EBC etv.cklad.s för at, .nligt bästa v.t.nskatliga kenskat.n, minska risk.n vid användning av
birokrol roch för at hjälta användar. roch trrodec.nt.r av birokrol at för.bygga .ll.r åtminstrond. minska
hälsro- roch miljörisk.r m.dan man trrodec.rar roch använd.r birokrolw
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Mål med EBC






Skata .t krontrrollsyst.m bas.rat tå s.nast. frorskning.n roch tllvägagångssätw
Möjliggöra roch garant.ra hållbar birokroltrrodetronw
G. tllv.rkar. möjligh.t.n at b.visa at d.ras trrodekt når ett tll väl d.inini.rad.
kvalit.tsstandard.rw
G. d.n bästa kenskatsöv.rföring.n srom .n grod grend för framtda lagstiningw
Förhindra missbrek roch farrorw
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Några av riktlinjerna för EBC Certifiering
Råvaror




Fri från tlast, gemmi, .l.ktrronikd.lar, färg, lösningsm.d.l roch andra rororganiska ämn.nw
Skrog .ll.r annan rodling srom används srom råvara måst. vara .krolrogiskt hållbart rodladw
Fellständiga r.gist.r ska föras öv.r alla råvarrorw

Olika analysvärden
Analys.r skall etöras av .t ackr.dit.rat labroratroiem roch trrovtagning skall sk. i .nligh.t m.d
gälland. instrektron.rw









Krolinn.håll
Karbronisatronsnivå
Mängd.n av fyktga rorganiska ämn.n
Näringsämn.n
o kväv.
o frosfror
o kaliem
o magn.siem
o kalciem
Gränsvärd.n för tengm.tall.r
tH
.tcw

Tillverkningsprocessen





Ext.rn .n.rgianvändning får int. öv.rskrida vissa värd.nw
Pyrrolysgas.rna måst. insamlas roch brännasw
Natron.lla gränsvärd.n måst. följasw
Värm.n från trrodektron.n ska åt.rvinnasw

Lagring och leverans



Följ.s.d.ln måst. inn.hålla användningsintrektron.r samt hälsro- roch säk.rh.tsvarningarw
Brand- roch dammskydd ska tllämtas i h.la k.djanw

