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Bilag 2 

Bestemmelser og bilag, som gennemfører artikel 6 i direktiv om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr (WEEE)  
 
1. § 13, stk. 1 i bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed 

§ 13. Godkendelsesmyndigheden må ikke meddele godkendelse efter lovens § 33, stk. 1, medmindre  
1) virksomheden har truffet de nødvendige foranstaltninger til at forebygge og begrænse forureningen 

ved anvendelse af den bedste tilgængelige teknik, og  
2) virksomheden i øvrigt kan drives på stedet uden at påføre omgivelserne forurening, som er 

uforenelig med hensynet til omgivelsernes sårbarhed og kvalitet, jf. lovens kapitel 1.  
 
2. §§ 34-35, § 36, stk. 3, § 37, stk. 3 samt bilag 3 og 4 til bekendtgørelse om markedsføring af elektrisk 
og elektronisk udstyr samt håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr 
(Elektronikaffaldsbekendtgørelsen) 

§ 34. Det påhviler enhver, herunder producenter og importører eller den, der handler på deres vegne, 
der etablerer ordninger til behandling af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 8, at 
anvende de bedste til rådighed værende behandlings-, nyttiggørelses- og genanvendelsesteknikker. 

§ 35. Ved håndtering af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 8, og affald af andet 
elektrisk og elektronisk udstyr, jf. § 3, stk. 1, nr. 9, skal følgende krav opfyldes: 

1) affaldet skal håndteres miljømæssigt forsvarligt, således at krav til behandling, jf. nr. 2-5, kan 
overholdes, 
2) der skal ske udtagning af alle væsker samt de i bilag 3 nævnte komponenter m.v., 
3) udtagning af stoffer, materialer og komponenter nævnt i bilag 3 skal foregå indendørs på et 
impermeabelt areal med udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvis nødvendigt, skille- samt rensnings- 
og affedtningsanordninger, 
4) de i bilag 3 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal håndteres efter retningslinjerne i 
bilag 4, 
5) pladser til oplagring, herunder midlertidig oplagring, forud for behandling af affald af elektrisk 
og elektronisk udstyr, skal ske under tag og på passende arealer med impermeable belægninger og 
vandtæt overdækning, udslipsindsamlingsfaciliteter og, hvis nødvendigt, skille- samt rensnings- og 
affedtningsanordninger, og 
6) enhver, der foretager udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. nr. 2, skal have 
etableret vægte til vejning af de udtagne affaldsfraktioner. 

§ 36. Producenter, importører eller den, der er ansvarlig for håndtering af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr, skal sikre, at der ved håndtering heraf sker nyttiggørelse af: 

1) mindst 80 % af affald af det i bilag 1, kategori 1 og 10, nævnte udstyr, 
2) mindst 75 % af affald af det i bilag 1, kategori 3 og 4, nævnte udstyr, og 
3) mindst 70 % af affald af det i bilag 1, kategori 2, 5, 6, 7 og 9, nævnte udstyr. 

Stk. 2. Nyttiggørelsesandelen opgøres på grundlag af den tilbagetagne mængde i kg af affald pr. 
kalenderår, og den andel heraf, der efter håndtering er nyttiggjort. 
Stk. 3. For så vidt angår eksport af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr til tredjelande regnes dette 
affald kun med, hvis de i stk. 1 fastsatte krav og mål er opfyldt, og såfremt eksportøren kan forelægge 
dokumentation for, at affaldet er nyttiggjort i overensstemmelse med reglerne i denne bekendtgørelse. 
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§ 37. Producenter, importører samt enhver, der er ansvarlig for håndtering af affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr, skal sikre, at der ved håndtering heraf genbruges eller genanvendes: 

1) mindst 75 % af affald af det i bilag 1, kategori 1 og 10, nævnte udstyr, 
2) mindst 65 % af affald af det i bilag 1, kategori 3 og 4, nævnte udstyr, 
3) mindst 50 % af affald af det i bilag 1, kategori 2, 5, 6, 7 og 9, nævnte udstyr, og 
4) mindst 80 % af affald af udstyr i form af gasudladningslamper. 

Stk. 2. Genbrugs- eller genanvendelsesandelen opgøres på grundlag af den tilbagetagne mængde i kg 
af affald pr. kalenderår og andelen heraf, der efter håndtering er genbrugt eller genanvendt. 
Stk. 3. For så vidt angår eksport af affald af elektrisk eller elektronisk udstyr til tredjelande regnes dette 
affald kun med, hvis de i stk. 1 fastsatte krav og mål er opfyldt, og såfremt eksportøren kan forelægge 
dokumentation for, at affaldet er genbrugt eller genanvendt i overensstemmelse med reglerne i denne 
bekendtgørelse. 

Bilag 3 

Følgende stoffer, materialer og komponenter skal udtages ved selektiv behandling af affald af de i bilag 
1 nævnte former for elektrisk og elektronisk udstyr (affald af elektrisk og elektronisk udstyr): 

– Asbest og asbestholdige komponenter. 
– Batterier og akkumulatorer. 
– Billedrør. 
– Elektrolytkondensatorer, med højde > 25 mm og diameter > 25 mm eller et dertil svarende 
volumen. 
– Gasser, der er ozonlagsnedbrydende eller har et drivhuspotentiale (GWP) > 15, herunder CFC, 
HCFC, HFC og HC. 
– Gasudladningslamper og lysstofrør. 
– Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB). 
– Kviksølvholdige komponenter, såsom kontakter og lamper til baggrundsbelysning. 
– LCD-skærme (med indfatning, hvis det er hensigtsmæssigt) med et areal på over 100 cm2. 
– LCD-skærme, der baggrundsbelyses med gasudladningslamper. 
– Plast indeholdende bromerede flammehæmmere. 
– Printkort fra mobiltelefoner. 
– Printkort fra andet udstyr, hvis printkortets overflade er på over 10 cm2. 
– Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige tonere, såvel som farvetoner. 
– Komponenter indeholdende ildfaste keramiske fibre som beskrevet i del 3 i bilag VI til forordning 
(EF) nr. 1272/2008. 
– Udvendige elektriske kabler. 

Bilag 4 

Nedenstående komponenter m.v. skal håndteres efter følgende retningslinier: 

Asbest og asbestholdige komponenter, der indeholder asbest: 

Asbestholdigt affald skal opbevares i hertil godkendte beholdere eller sække. 
Asbestholdigt affald skal afleveres til bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende 
regler om håndtering af asbestholdigt affald. 

Batterier og Akkumulatorer: 

Batterier skal opbevares indendørs i syrefaste beholdere. 
Batterier skal afleveres til virksomheder, der håndterer batterier med henblik på genanvendelse eller 
bortskaffelse i overensstemmelse med de til enhver tid gældende regler om håndtering af affald af 
batterier. 
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Billedrør: 

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr der indeholder billedrør skal foregå 
således at brud på billedrør undgås. 
Den fluorescerende belægning skal udtages med henblik på genanvendelse eller deponering i 
specialdeponi. 
Den fluorescerende belægning skal opbevares i lukkede beholdere. 
Glas fra billedrør skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til lov om miljøbeskyttelse 
§ 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet til oparbejdning af blyholdigt glas med henblik på 
genanvendelse. 
Såfremt blyindholdet ikke udtages effektivt ved oparbejdningen, må glasset kun anvendes som råvare 
ved fremstilling af billedrør el. lign., hvor bly indgår som en nødvendig og godkendt bestanddel. 

Gasudladningslamper og lysstofrør: 

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af gasudladningslamper og lysstofrør skal foregå 
således at brud og udslip af kviksølv undgås. 
Gasudladningslamper og lysstofrør skal opbevares i hertil egnede beholdere og afleveres til 
virksomheder, der er godkendt til oparbejdning af kviksølvholdige lyskilder. 
Kviksølvet skal udtages og afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af kviksølv i 
henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. 
Kviksølvindholdet i glas- og metalfraktionen må maksimalt udgøre 10 ppm. 

Kondensatorer: 

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af PCB-holdige kondensatorer skal foregå således 
at udslip af PCB undgås. 
Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB) skal opbevares i hertil egnede 
beholdere. 
Kondensatorer, der indeholder polychlorerede biphenyler (PCB), skal afleveres til virksomheder, der 
er godkendt til at håndtere PCB-affald med henblik på bortskaffelse i henhold til lov om 
miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. 
Jern og andre metaller fra kondensatorer kan, såfremt restindholdet af PCB er mindre end 50 ppm, 
afleveres til oparbejdning og genanvendelse på virksomheder, der er godkendt i henhold lov om 
miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. 

Kviksølvholdige komponenter: 

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af kviksølvholdige komponenter skal foregå således, 
at brud og udslip af kviksølv undgås. 
Kviksølvholdige komponenter skal opbevares i hertil egnede beholdere. 
Kviksølvholdige komponenter skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til deponering af 
kviksølvholdigt affald i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. 

LCD-skærme: 

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr der indeholder LCD-skærme skal foregå 
således, at brud på skærme undgås. 
LCD-skærme, der umiddelbart kan indgå som en integreret del af et nyt produkt kan frasepareres og 
genbruges til dette formål. 
LCD-skærme der ikke kan genbruges skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere 
affald af LCD-skærme med henblik på genanvendelse eller bortskaffelse i henhold til lov om 
miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. 
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Gasudladningslamper skal udtages og afleveres til virksomheder jf. ovenstående. 

Ozonlagsnedbrydende gasser og drivhusgasser: 

Håndtering (indsamling, opbevaring og transport) af udstyr der indeholder ozonlagsnedbrydende 
gasser eller drivhusgasser skal foregå således at lækager undgås. 
Udstyr, der indeholder gasser, som er ozonnedbrydende eller har et GWP (global warming potential) 
på over 15, f.eks. i skum og kølekredsløb, skal afleveres til virksomheder, der er godkendt i henhold til 
lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet, til oparbejdning. 
Gasserne skal udtages og opsamles under anvendelse af de bedst tilgængelige teknologier. 
Dokumentation for anvendelse af bedst tilgængelig teknologi skal foreligge i form af RAL-certificering 
eller test gennemført af tilsvarende anerkendte prøvningsorganer, der dokumenterer, at der ved 
behandling af husholdningsapparater (køleskabe og frysere) opsamles og destrueres gennemsnitligt 
mindst 115 gr. gasser fra kølesystemer og gennemsnitligt mindst 300 gr. gasser fra isolationsskum, 
samt at restindholdet af gasser i isolationsskum og kompressorolie maksimalt udgør 0,2 % som vægt. 
Gasserne skal destrueres på anlæg, der er godkendt hertil i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 
eller tilsvarende lovgivning i udlandet. 

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere: 

Plast indeholdende bromerede flammehæmmere skal afleveres til virksomheder, der er godkendt til at 
håndtere bromholdigt affald i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i 
udlandet. 
Plast med bromindhold på mindre end 5 ppm kan afleveres til oparbejdning og genanvendelse hos 
virksomheder, der er godkendt i henhold lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i 
udlandet. 

Printkort: 

Printkort, der ikke genbruges, skal efter demontering af kondensatorer, batterier, akkumulatorer og 
kviksølvholdige komponenter, herunder LCD-skærme med gasudladningslamper, afleveres til anlæg, 
der er godkendt til håndtering af metalholdigt affald, der indeholder bromerede flammehæmmere, 
PCB og beryllium i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. 

Tonerpatroner, til flydende og pastaagtige toner, såvel som farvetoner: 

Tonerpatroner, der ikke genbruges, afleveres til forbrænding på affaldsforbrændingsanlæg, der er 
godkendt i henhold til lov om miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. 

Elektriske kabler: 

Elektriske kabler afleveres til virksomheder, der mekanisk oparbejder elektriske kabler med henblik på 
genanvendelse af metalindholdet, og som er godkendt til at håndtere kabelaffald i henhold til lov om 
miljøbeskyttelse § 33 eller tilsvarende lovgivning i udlandet. 
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Bilag 3 

Bestemmelser og bilag, som gennemfører artikel 6 i direktiv om udrangerede køretøjer  
 
1. § 33 i lov om miljøbeskyttelse 

§ 33. Virksomheder, anlæg eller indretninger, der er optaget på den i § 35 nævnte liste 
(listevirksomhed), må ikke anlægges eller påbegyndes, før der er meddelt godkendelse heraf. 
Listevirksomhed må heller ikke udvides eller ændres bygningsmæssigt eller driftsmæssigt, herunder 
med hensyn til affaldsfrembringelsen, på en måde, som indebærer forøget forurening, før udvidelsen 
eller ændringen er godkendt. 

Stk. 2. Den godkendende myndighed kan dog tillade, at bygge- og anlægsarbejder til anden 
listevirksomhed end anlæg for deponering af affald påbegyndes, før der er givet godkendelse, hvis de 
anlægges i overensstemmelse med en lokalplan eller byplanvedtægt. Bygge- og anlægsarbejder sker på 
bygherrens ansvar. 

Stk. 3. Miljøministeren kan for bestemte listevirksomheder fastsætte regler, der begrænser 
godkendelsesmyndighedens adgang til at meddele tilladelse efter stk. 2 i tilfælde, hvor risikoen for 
større uheld med farlige stoffer ændres. 
 
2. Bilag 5, afsnit 1 til bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed  

K 209: Autoophugning (autogenbrug)  

1.1 Anvendelsesområde  

Dette afsnit omfatter:  
1. Virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne køretøjer, jf. 

bekendtgørelse nr. 480 af 19. juni 2002 om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer og 
affaldsfraktioner herfra (herefter kaldet bilskrotbekendtgørelsen). 7)  

2. Virksomheder, der efterbehandler særskilt behandlede køretøjer.  

1.2. Beskrivelse af de væsentligste miljøforhold  

 
Væsentligste miljøforhold  Kilder til forurening eller gene  
Spildevand  – Afløb til kloaksystem af overfladevand eller vand 

fra vask af befæstede arealer, hvor der sker spild 
af olie eller kemikalier.  

– Vask af olieholdige motorer eller andre løsdele.  
– Overfyldte eller dårligt fungerende olieudskillere. 

Støj  – Intern transport og rangering af udtjente 
køretøjer m.v. med truck eller andet 
arbejdsredskab.  

– Flatning af særskilt behandlede biler.  
– Brug af vinkelsliber samt forskelligt trykluftdrevet 

værktøj (kompressor).  
– Kørsel til og fra virksomheden.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13040#B105_SN507#B105_SN507�
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Risiko for forurening af 
jord, grundvand eller 
overfladevand  

– Udslip af olie og kemikalier ved oplag og 
håndtering af ikke-miljøbehandlede køretøjer og 
ved miljøbehandling af køretøjer samt ved 
håndtering og oplag af farligt affald.  

– Udslip af olie og kemikalier i forbindelse med 
oplag af miljøbehandlede køretøjer og 
olieforurenede dele som bilmotorer mv.  

– Overfladevand fra befæstede eller impermeable 
arealer, hvor der ligger spild af olie og kemikalier. 

– Utætte befæstede arealer.  
– Utætte olieudskillere eller afløbssystemer knyttet 

hertil.  

   

1.3 Oplysningskrav ved ansøgning  
Hvis ansøgningen om godkendelse vedrører en virksomhed, der er omfattet af bilag 5, afsnit 1, skal 

ansøgningen indeholde nedennævnte oplysninger, jf. dog § 6, stk. 5 og 6.  
Ved udformningen af ansøgningen skal der tages udgangspunkt i de aktiviteter, der findes på 

virksomheden, jf. afsnit 1.4.1 og 1.4.2.  
Litreringen nedenfor følger inddelingen i bilag 4.  

A. Ansøger og ejerforhold  
1) Ansøgerens navn, adresse, telefonnummer.  
2) Virksomhedens navn, adresse, matrikelnummer og CVR- og P-nummer.  
3) Navn, adresse og telefonnummer på ejeren af ejendommen, hvor virksomheden er beliggende eller 

ønskes opført, hvis ejeren ikke er identisk med ansøgeren.  
4) Virksomhedens kontaktperson: Navn, adresse og telefonnummer.  

B. Oplysninger om virksomhedens art  
5) Virksomhedens listebetegnelse, jf. bilag 1 og 2, for virksomhedens hovedaktivitet og eventuelle 

biaktiviteter.  
6) Kort beskrivelse af det ansøgte projekt. Angivelse af, om der er tale om nyanlæg eller om 

driftsmæssige udvidelser/ændringer af bestående virksomhed. Hvis der er tale om udvidelse af en 
ikke tidligere godkendt virksomhed, som bliver godkendelsespligtig på grund af udvidelsen, skal der 
gives oplysninger om hele virksomheden incl. udvidelsen.  

7) Hvis det ansøgte projekt er midlertidigt, skal det forventede ophørstidspunkt oplyses.  

C. Oplysninger om etablering  
8) Oplysning om, hvorvidt det ansøgte kræver bygningsmæssige udvidelser/ændringer.  
9) Forventede tidspunkter for start og afslutning af bygge- og anlægsarbejder og for start af 

virksomhedens drift. Hvis ansøgningen omfatter planlagte udvidelser eller ændringer, jf. lovens § 36, 
oplyses tillige den forventede tidsmæssige horisont for gennemførelse af disse.  

D. Oplysninger om virksomhedens placering og drifttid  
10) Oversigtsplan i passende målestok (f.eks. 1:4.000) med angivelse af virksomhedens placering. 

Planen forsynes med en nordpil.  
11) Redegørelse for virksomhedens lokaliseringsovervejelser.  
12) Virksomhedens daglige driftstid. Der angives desuden driftstid og –tidspunkter for de enkelte 

forurenende anlæg, herunder støjkilder, hvis de afviger fra den samlede virksomheds driftstid. Hvis 
virksomheden er i drift på lørdage eller søn- og helligdage, skal dette oplyses.  

13) Oplysninger om til- og frakørselsforhold samt en vurdering af støjbelastningen i forbindelse 
hermed.  
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E. Tegninger over virksomhedens indretning  
14) Den tekniske beskrivelse, jf. punkt F og H, skal ledsages af tegninger, der viser følgende:  

– Placering af alle bygninger og andre dele af virksomheden på ejendommen.  
– Produktions- og lagerlokalers placering og indretning, herunder placering af produktionsanlæg 

m.v.  
– Placering af område for miljøbehandling 8)  af udtjente køretøjer.  
– Placering af modtageplads og oplagsplads for ikke-miljøbehandlede køretøjer. 9)  
– Placering af oplagsplads for miljøbehandlede køretøjer.  
– Placering af evt. vaskeplads.  
– Hvis der foretages arbejde udendørs, angives placeringen af dette.  
– Placeringen af skorstene og andre luftafkast.  
– Placeringen af støj- og vibrationskilder, herunder af evt. plads eller anlæg til flatning af 

karosserier.  
– Virksomhedens afløbsforhold, herunder kloakker, sandfang, olieudskillere, brønde, 

tilslutningssteder til offentlig kloak og befæstede arealer, samt oplysninger om nedgravede 
rørforbindelser og tanke/beholdere.  

– Interne transportveje, herunder til ikke-miljøbehandlede køretøjer og/eller andet farligt affald.  
– Placering af oplag af hjælpestoffer og affald.  

Tegningerne skal forsynes med målestok og nordpil.  

F. Beskrivelse af virksomheden  
15) Oplysninger om,  

– hvor mange udtjente køretøjer til særskilt behandling, 10)  der forventes modtaget årligt, opdelt på 
henholdsvis person- og varebiler og på øvrige køretøjer,  

– hvor mange særskilt behandlede køretøjer, der forventes modtaget årligt,  
– hvor mange udtjente køretøjer til særskilt behandling, der maksimalt forventes oplagret,  
– hvor mange miljøbehandlede køretøjer, der maksimalt forventes oplagret, samt  
– hvor mange særskilt behandlede køretøjer, der maksimalt forventes oplagret (kun relevant for 

virksomheder, der udelukkende efterbehandler særskilt behandlede køretøjer).  
16) Oplysning om, hvorvidt der foretages særskilt behandling af udtjente køretøjer, eller om der 

udelukkende foretages efterbehandling af særskilt behandlede køretøjer. Oplysning om evt. 
vaskeanlæg.  

H. Oplysninger om forurening og forureningsbegrænsende foranstaltninger  

Luftforurening  
17) Oplysning om, hvilke arbejdsprocesser mv. der knytter sig til virksomhedens skorstene og 

luftafkast, jf. punkt 14.  

Spildevand  
18) Hvis der søges om tilladelse til at aflede spildevand, skal virksomheden udarbejde en 

spildevandsteknisk beskrivelse. Beskrivelsen skal indeholde:  
– Oplysning om spildevandets oprindelse, herunder om der er tale om vaskevand, overfladevand 

og/eller husspildevand.  
– For hver spildevandstype oplysninger om spildevandsmængde, sammensætning og afløbssteder 

for det spildevand, virksomheden ønsker at aflede, herunder oplysninger om temperatur, pH og 
koncentrationer af forurenende stoffer.  

– Maksimal mængde af spildevand afledt pr. døgn og pr. år samt variationen i afledningen over 
døgn, uge, måned eller år.  

– Oplysning om størrelse på sandfang og olieudskillere.  

https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13040#B105_SN508#B105_SN508�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13040#B105_SN509#B105_SN509�
https://www.retsinformation.dk/Forms/R0710.aspx?id=13040#B105_SN510#B105_SN510�
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– Oplysning om, hvorvidt virksomheden anvender bedste tilgængelige teknologi med henblik på at 
begrænse eller undgå afledningen af stoffer, som er uønskede i spildevandet, herunder en 
beskrivelse af de valgte rensningsmetoder og rensningsgraden for de enkelte tilførte stoffer.  

19) Oplysning om, hvorvidt spildevandet skal afledes til kloak eller udledes direkte til vandløb, søer 
eller havet eller andet. Ansøgning om tilslutning til offentligt spildevandsanlæg indsendes særskilt til 
kommunen, jf. miljøbeskyttelseslovens § 28.  

20) Hvis der søges om tilladelse til direkte udledning til vandløb, søer eller havet, skal der indsendes 
oplysning om opblandingsforhold i det modtagende vandområde.  

Støj  
21) Beskrivelse af støj- og vibrationskilder, herunder intern kørsel og transport samt udendørs arbejde, 

jf. punkt 14, og af planlagte støj- og vibrationsdæmpende foranstaltninger.  

Affald  
22) Oplysninger om sammensætning og årlig mængde af virksomhedens affald, herunder farligt affald. 

For farligt affald opgives tilhørende EAK-koder.  
23) Oplysninger om, hvordan affaldet håndteres på virksomheden (herunder affald der indgår i 

virksomhedens produktion) og om mængden af affald og restprodukter, der oplagres på 
virksomheden. Oplysning om det forventede maksimale oplag af nedenstående affaldsarter:  
   

Affaldsart  Forvente
t max. 
oplag  

EAK-
kode  
(ny)  

EAK-
kode  
(gammel) 

Blyakkumulatorer     160601  16060100 
Bremsevæske og koblingsvæske     160113  13010800 
Dieselolie     130701  16019800 
Dæk     160103  16010300 
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, 
navigationsudstyr og mobiltelefoner)     160213  20012400 
Frostsikringsvæske (kølervæske)     160114  16019800 
Glasruder     160120  20010200 
Kviksølvkontakter     160108  20012100 
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 
fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC)     140601  14040100 
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 
fryseanlæg (andre halogenerede 
opløsningsmidler og 
opløsningsmiddelblandinger)     140602  16019800 
Motorbenzin     130702  16019800 
Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater 
med akkumulator)     160602  16060200 
Olie (hydraulikolie)     130113  13010300 
Olie (motor- gear- og smøreolie)     130208  13020200 
Oliefiltre     160107  13060100 
Plastkofangere og spoilere     160119  -  
Sprinklervæske     160114  16019800 

   

Jord og grundvand  
24) Oplysning om, hvorvidt nedenstående arealer er befæstede eller ej, samt om arten af belægning for 

de forskellige typer arealer. Oplysningerne gives for arealer til  
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– transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer og/eller andet farligt affald,  
– modtagelse og oplag af ikke-miljøbehandlede køretøjer,  
– oplag af miljøbehandlede køretøjer,  
– miljøbehandling af køretøjer og/eller afmontering af dele forurenet med olie,  
– oplag af brændstof, olie og kemikalier,  
– oplag af farligt affald og  
– flatning af karosserier.  

I. Andet  
25) Hvis der er standardvilkår, som vurderes at være irrelevante for virksomheden, skal dette oplyses, 

idet der samtidig gives en begrundelse herfor.  
26) Hvis der er standardvilkår, som virksomheden ikke mener at kunne overholde, skal dette oplyses, 

idet der samtidig gives en begrundelse herfor.  
27) Øvrige oplysninger af miljømæssig betydning, som ikke er belyst via standardvilkårene.  

1.4. Standardvilkår  

1.4.1. Standardvilkår for virksomheder, der foretager særskilt behandling af udtjente motordrevne 
køretøjer.  

Generelt  
1. En kopi af denne godkendelse skal til enhver tid være tilgængelig på virksomheden for de personer, 

der har ansvaret for virksomhedens indretning og drift.  

Indretning og drift  
2. Skadede køretøjer, der på grund af en retssag eller en forsikringssag endnu ikke er frigivet til 

affaldshåndtering af ejeren, skal opbevares på impermeabelt areal. Arealet skal være indrettet med 
fald mod sump eller afløb. Ved impermeabelt areal forstås et område med en tæt belægning, der kan 
modstå olie- og benzinprodukter samt andre forurenende stoffer, der er bestanddele i udtjente 
køretøjer, således at disse produkter og stoffer ikke kan sive ned til jord og grundvand gennem 
belægningen.  

3. Ikke-miljøbehandlede køretøjer må kun opbevares i ét lag eller i et dertil indrettet reolsystem, hvor 
der kun er ét lag køretøjer på hver reol. Ved ikke-miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente og 
skadede køretøjer.  

4. Transport af ikke-miljøbehandlede køretøjer, hvor eventuelle lækager endnu ikke er håndteret, og 
transport af andet farligt affald, skal ske på befæstede arealer. Ved befæstet areal forstås et område 
med fast belægning, der giver mulighed for opsamling af spild og kontrolleret afledning af nedbør.  

5. Udendørs oplag af miljøbehandlede køretøjer må kun ske  
– på befæstet areal med fald mod afløb, eller  
– på ubefæstet, befæstet eller impermeablet areal uden opsamling af overfladevand, såfremt det 

sikres, at motorer, gearkasser, bagtøj og andre tilbageværende dele, som fortsat kan give 
anledning til udvaskning af olie m.v., er afskærmet mod nedbør.  

Ved miljøbehandlede køretøjer forstås udtjente køretøjer, der har fået udtaget de stoffer, materialer og 
komponenter, som er omfattet af bilag 1 i bilskrotbekendtgørelsen.  

6. Miljøbehandling af køretøjer skal foregå under tag beskyttet mod vejrlig.  
7. Demontering af olieforurenede dele som motorer, gearkasser og bagtøj skal ske på impermeabelt 

areal med fald mod sump eller afløb og under tag beskyttet mod vejrlig.  
8. Flatning af karosserier skal enten foregå i lukket container med opsamling af spild eller på et 

impermeabelt areal med fald mod afløb. Såfremt flatning foregår indendørs, kan dette ske på 
impermeabelt areal uden afløb.  
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9. Vaskeplads for motorer og andre løsdele skal være indrettet under tag beskyttet mod vejrlig og på et 
impermeabelt areal med opkant og afskærmning, således at vaskevand, aerosoler m.v. ikke spredes 
uden for vaskepladsen.  

10. Der må maksimalt oplagres [antal] ikke-miljøbehandlede køretøjer og [antal] miljøbehandlede 
køretøjer på virksomheden. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter antallet].  

Luftforurening  
11. Afkast fra rumudsug, udsug af svejserøg, udsug af udstødningsgas og udsug af rensemiddeldampe 

skal være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.  
12. Maskinel skæring og andre støvfrembringende aktiviteter må kun foregå indendørs og med 

etableret udsugning. Afkast fra støvfrembringende aktiviteter skal være opadrettede og føres mindst 
1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret. Koncentrationen af total støv i den 
afkastede luft må ikke overstige 20 mg/normal m3.  

13. Afkast fra udsugninganlæg ved arbejdspladser, hvor der håndteres asbestholdige dele, skal være 
forsynet med absolutfilter dimensioneret med en udskilningsgrad på mindst 99,97 %. Afkast skal 
være opadrettede og føres mindst 1 meter over tagryg på det tag, hvor afkastet er placeret.  

Beskyttelse af jord, grundvand og overfladevand  
14. Brændstof, olie og kemikalier skal opbevares i egnede beholdere, der er placeret under tag og 

beskyttet mod vejrlig på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal 
være indrettet således, at spild af brændstof, olie og kemikalier kan holdes inden for et afgrænset 
område og uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand og kloak. Området skal 
kunne rumme indholdet af den største opbevaringsenhed i området.  

15. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. 
lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal køretøjet straks tømmes for de 
væsker, der lækker.  

16. Flydende og fast farligt affald, hvor der ikke er fastsat krav til opbevaring i bilskrotbekendtgørelsen, 
skal opbevares i egnede beholdere. Beholdere med farligt affald skal mærkes, så det tydeligt fremgår, 
hvad beholderen indeholder.  

17. Alle beholdere med farligt affald skal opbevares under tag og beskyttet mod vejrlig på en 
oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Oplagspladsen skal være indrettet således, at 
spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største 
opbevaringsenhed i området.  

18. Olieforurenede dele som bilmotorer, gearkasser og bagtøj, skal opbevares  
– i beholdere/containere, som kan tilbageholde olie og lign. spild fra disse dele, eller  
– på et afgrænset impermeabelt areal uden mulighed for afløb til jord, grundvand, overfladevand -

eller kloak, og indrettet således, at spild kan opsamles.  
De opbevarede dele skal være beskyttet mod vejrlig ved hjælp af tag, låg eller presenning.  
19. Impermeable og befæstede arealer skal være i god vedligeholdelsesstand. Utætheder skal udbedres 

så hurtigt som muligt, efter at de er konstateret.  
20. [Godkendelsesmyndigheden indsætter de relevante vilkår, jf. § 3 i bekendtgørelse om indretning, 

etablering og drift af olietank, rørsystemer og pipelines.]  

Affald  
21. Spild af olie og kemikalier skal opsamles straks.  
22. Spild og øvrigt affald fra flatning af karosserier skal, uanset vilkår 21, opsamles, så snart aktiviteten 

er afsluttet.  
23. Spild i sumpe, spildbakker og lignende opsamlingsområder skal, uanset vilkår 20, opsamles efter 

behov, dog mindst en gang i kvartalet. Opsamlingsområderne skal til stadighed kunne rumme 
indholdet af den største opbevaringsenhed med brændstof, olie, kemikalier eller farligt affald i 
området jf. vilkår 14 og 17.  
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24. Alt opsamlet spild indeholdende olie og kemikalier (herunder grus, savsmuld eller lignende 
anvendt til opsugning) skal opbevares og bortskaffes som farligt affald. Der skal til enhver tid 
forefindes opsugningsmateriale på virksomheden.  

25. Der må til enhver tid højst opbevares de mængder af affald, som er angivet i tabel 1.  
   

Tabel 1.  
Affaldsart  Max. oplag  

[ 
Godkendelsesmy
ndigheden 
fastsætter de 
maksimale 
oplag]  

EAK-
kode  
   

Blyakkumulatorer  [ ]  160601  
Bremsevæske og koblingsvæske  [ ]  160113  
Dieselolie  [ ]  130701  
Dæk  [ ]  160103  
Elektronisk udstyr (audio- og videoudstyr, 
navigationsudstyr og mobiltelefoner)  

[ ]  160213  

Frostsikringsvæske (kølervæske)  [ ]  160114  
Glasruder  [ ]  160120  
Kviksølvkontakter  [ ]  160108  
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 
fryseanlæg (CFC, HCFC og HFC)  

[ ]  140601  

Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og 
fryseanlæg (andre halogenerede opløsningsmidler 
og opløsningsmiddelblandinger)  

[ ]  140602  

Motorbenzin  [ ]  130702  
Ni-Cd akkumulatorer (herunder apparater med 
akkumulator)  

[ ]  160602  

Olie (hydraulikolie)  [ ]  130113  
Olie (motor- gear- og smøreolie)  [ ]  130208  
Oliefiltre  [ ]  160107  
Plastkofangere og spoilere  [ ]  160119  
Sprinklervæske  [ ]  160114  

26. Enhver form for afbrænding/forbrænding af affald, herunder olieaffald, er forbudt.  

Egenkontrol  
27. Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden får foretaget emissionsmålinger for total støv 

med henblik på at dokumentere overholdelse af vilkår 12, dog højst en gang årligt. Målingen skal 
foretages som en præstationskontrol efter retningslinjerne i afsnit 8.2.4. i Miljøstyrelsens 
Luftvejledning (Vejledning nr. 2/2001) og skal gennemføres af et firma/laboratorium, der er 
akkrediteret hertil af Den Danske Akkrediterings- og Metrologifond eller af et tilsvarende 
akkrediteringsorgan, som er medunderskriver af EA’s multilaterale aftale om gensidig anerkendelse. 
Rapport over målingerne skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter, at disse er 
foretaget.  

28. Virksomheden skal mindst en gang i kvartalet kontrollere alle impermeable og befæstede arealer. 
Tilsynsmyndigheden kan kræve, at virksomheden lader en uvildig sagkyndig foretage et eftersyn af 
de impermeable og befæstede arealer med henblik på dokumentation af vilkår 19, dog højst en gang 
årligt. Inden eftersynet iværksættes, skal planen herfor godkendes af tilsynsmyndigheden. Rapport 
over resultatet af eftersynet skal indsendes til tilsynsmyndigheden senest 1 måned efter eftersynet.  
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29. I medfør af § 10 i bilskrotbekendtgørelsen skal der føres register over modtagne køretøjer og 
produceret affald m.v. Dette register skal suppleres med følgende oplysninger:  
– Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for 

miljøbehandling af disse køretøjer.  
– Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer.  
– Ved udgangen af hvert kvartal registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede køretøjer, jf. 

vilkår 10, samt mængden af hver af de oplagrede affaldsarter, for hvilke der er fastsat vilkår om 
maksimalt oplag i vilkår 25.  

– Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede miljøbehandlede køretøjer.  
Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt 

tilsynsmyndigheden anmoder om det.  

1.4.2. Standardvilkår for virksomheder, der udelukkende efterbehandler særskilt behandlede køretøjer, 
og som evt. har oplag af ikke-miljøbehandlede køretøjer med henblik på viderelevering  

Standardvilkårene omfatter de i afsnit 1.4.1. nævnte vilkår 1-5, 7-9, 11-12, 14, 17-24 og 26-28 og 
derudover:  
30. Virksomheden må ikke foretage særskilt behandling af køretøjer eller demontering af dele fra 

køretøjer, der ikke er særskilt behandlet.  
31. Der må maksimalt oplagres 5 ikke-miljøbehandlede køretøjer og [antal] særskilt behandlede 

køretøjer på virksomheden. [Godkendelsesmyndigheden fastsætter antallet af særskilt behandlede 
køretøjer].  

32. Alle ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldshåndtering af ejeren, må højst 
opbevares en måned på virksomheden.  

33. Ikke-miljøbehandlede køretøjer skal straks efter ankomsten til virksomheden kontrolleres for evt. 
lækager. Såfremt der konstateres eller er mistanke om lækager, skal der indsættes spildbakker til 
opsamling af de væsker, der lækker.  

34. Flydende og fast farligt affald skal opbevares i egnede beholdere under tag og beskyttet mod vejrlig 
på en oplagsplads med impermeabel belægning uden afløb. Beholdere med farligt affald skal 
mærkes, så det tydeligt fremgår, hvad de indeholder. Oplagspladsen skal være indrettet således, at 
spild af farligt affald kan holdes inden for et afgrænset område og uden mulighed for afløb til jord, 
grundvand, overfladevand eller kloak. Området skal kunne rumme indholdet af den største beholder 
i området.  

35. Der skal føres driftsjournal over:  
– Dato for modtagelse af ikke-miljøbehandlede køretøjer, der er frigivet til affaldsbehandling, og for 

videresendelse af disse køretøjer.  
– Dato for og resultatet af eget eftersyn af impermeable og befæstede arealer.  
– Ved udgangen af hvert kalenderår registreres antallet af oplagrede ikke-miljøbehandlede 

køretøjer, jf. vilkår 31, og antallet af oplagrede særskilt behandlede køretøjer, jf. vilkår 31.  
Dokumentationen skal opbevares på virksomheden i mindst 5 år og skal fremvises, såfremt 

tilsynsmyndigheden anmoder om det.  
 
3. §§ 5-6, §§ 8-9 og § 12 i bekendtgørelse om håndtering af affald i form af motordrevne køretøjer 
(bilskrotbekendtgørelsen) samt bilag 1-4 til samme bekendtgørelse 
 
§. 5. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, jf. § 9, skal have 
etableret et miljøstyringssystem i overensstemmelse med ISO 14001 eller et kvalitetsstyringssystem i 
overensstemmelse med ISO 9001, eller skal være registreret som deltager i den europæiske 
fællesskabsordning for miljøstyring og miljørevision (EMAS). 
Stk.2. Det efter stk. 1 etablerede miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal omfatte alle aktiviteter, der er 
reguleret i denne bekendtgørelse. 
Stk.3. Det i stk. 1 nævnte miljø- eller kvalitetsstyringssystem skal certificeres af en akkrediteret 
virksomhed. 
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Stk.4. Hvis den certificerede virksomhed får inddraget sit certifikat, skal virksomheden inden otte dage 
sende meddelelse herom til Miljøstyrelsen og tilsynsmyndigheden.  
 
§ 6. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, er forpligtet til at 
lade sig registrere hos Miljøstyrelsen. 
Stk.2. Anmodning om registrering skal indeholde  
1) oplysninger om virksomhedens navn, adresse, CVR-nummer og virksomhedens anslåede årlige 
kapacitet (angivet som antal biler), 
2) en erklæring fra tilsynsmyndigheden om, at virksomheden har godkendelse til at foretage 
affaldsbehandling af biler i henhold til miljøbeskyttelseslovens § 33, og at virksomheden har efterlevet 
godkendelse og eventuelle påbud, og 
3) dokumentation for, enten at virksomheden er certificeret, eller at virksomheden har etableret et 
kvalitets- eller miljøstyringssystem og har indgået kontrakt om certificering med et akkrediteret 
certificeringsselskab, jf. § 5. 
Stk.3. Anmodningen skal være underskrevet af virksomhedens ansvarlige ledelse. 
Stk.4. Miljøstyrelsen bekræfter registreringen over for virksomheden senest tre uger efter modtagelsen 
af en anmodning, der opfylder betingelserne i stk. 2. 
Stk.5. Såfremt anmodningen ikke er vedlagt dokumentation for, at virksomheden er certificeret, 
meddeler Miljøstyrelsen en tidsbegrænset registrering af virksomheden på højst fire måneder, såfremt 
de øvrige betingelser for registrering er opfyldt. 
Stk.6. Hvis der sker ændringer af de forhold, som er nævnt i stk. 2, skal den registrerede virksomhed 
inden fjorten dage sende meddelelse herom til Miljøstyrelsen. 
Stk.7. Såfremt tilsynsmyndigheden nedlægger forbud mod virksomhedens fortsatte drift, eller såfremt 
certifikatet inddrages, træffer Miljøstyrelsen afgørelse om at ophæve registreringen.  
 
§ 8. Den, der erhvervsmæssigt forhandler person- eller varebiler, kan modtage udtjente køretøjer i 
form af person- eller varebiler på vegne af en affaldsbehandlingsvirksomhed registreret efter § 6, 
såfremt der er indgået aftale om aflevering af de modtagne køretøjer til særskilt behandling på den 
registrerede virksomhed. 
Stk.2. Antallet af udtjente køretøjer omfattet af stk. 1, der opbevares hos forhandleren, må ikke 
overstige fem, og køretøjerne skal senest en måned efter modtagelsen afleveres til den registrerede 
affaldsbehandlingsvirksomhed. 
Stk.3. Udtjente køretøjer, der modtages i henhold til stk. 1, skal opbevares på et impermeabelt areal 
med afløb til sandfang og olieudskiller. Såfremt opbevaringen sker indendørs, kan dette ske på et 
impermeabelt areal uden afløb til kloak. 
Stk.4. Den, der modtager udtjente køretøjer i henhold til stk. 1, skal fremsende oplysning om 
virksomhedens navn og adresse samt dokumentation for, at der er indgået en aftale med en registreret 
affaldsbehandlingsvirksomhed til Miljøordning for Biler og til tilsynsmyndigheden. 
Stk.5. Såfremt den registrerede affaldsbehandlingsvirksomhed har sendt oplysning om navn og 
adresse på virksomheder omfattet af stk. 1 til Miljøordning for Biler, finder stk. 4 ikke anvendelse.  
 
§ 9. Det påhviler enhver virksomhed, der modtager udtjente motordrevne køretøjer i medfør af § 4 til 
særskilt behandling, at sikre, at de i bilag 1 og 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter udtages af 
alle køretøjer, der modtages til affaldsbehandling. Håndteringen af de udtagne stoffer, materialer og 
komponenter skal ske efter forskrifterne i bilag 3 og 4. 
Stk.2. Udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foregå på et 
impermeabelt areal. 
Stk.3. Udtagning af de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal foretages inden for de 
frister, der er fastsat i virksomhedens miljøgodkendelse, dog senest en måned efter modtagelsen af det 
udtjente køretøj. 
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Stk.4. Udtagning af de i bilag 1 og 2 nævnte stoffer, materialer og komponenter skal ske inden 
køretøjet afleveres til en virksomhed med henblik på øget genbrug, jf. § 11, eller inden 
restaffaldsfraktionen afleveres til et shredderanlæg, jf. § 13. 
Stk.5. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- eller varebiler, skal endvidere 
udtage og foranledige genbrug eller genanvendelse af tungmetalholdige komponenter og materialer i 
person- og varebiler, der er mærket eller på anden måde gjort identificerbare, jf. bekendtgørelse om 
begrænsning af import, salg samt fremstilling til eksport inden for EU og til EFTA-lande af person- og 
varebiler m.v. 
Stk.6. Såfremt et køretøj indgår som bevismateriale i en retssag eller i en forsikringssag, gælder 
fristerne i stk. 3 først fra det tidspunkt, hvor rådigheden over køretøjet overgår til 
affaldsbehandlingsvirksomheden. 
Stk.7. Opbevaring af udtjente køretøjer skal ske på et impermeabelt areal med afløb til sandfang og 
olieudskiller, indtil de i bilag 1 nævnte stoffer, materialer og komponenter er udtaget. Såfremt 
opbevaringen sker indendørs, kan dette ske på et impermeabelt areal uden afløb til kloak.  
Stk.8. Den, der erhvervsmæssigt foretager særskilt behandling af person- og varebiler, må, medmindre 
andet er fastsat i miljøgodkendelsen, højst opbevare 25.000 kg dæk fra udtjente køretøjer. 
 
§ 12. Enhver virksomhed, der er anmeldepligtig efter reglerne i bekendtgørelse om miljøkrav i 
forbindelse med etablering og drift af autoværksteder m.v., og som frembringer de i bilag 1 eller 2 
nævnte stoffer, materialer og komponenter, skal sikre, at disse håndteres efter forskrifterne i bilag 4. 
 
Bilag 1. Stoffer, materialer og komponenter, som skal udtages ved særskilt behandling, jf. § 9, stk. 1-3, 
eller som frembringes ved reparation og vedligeholdelse, jf. § 12 
 
Olie.  
Bremsevæske.  
Koblingsvæske.  
Frostsikringsvæske (kølervæske).  
Sprinklervæske.  
Kølemidler i airconditionanlæg samt køle- og fryseanlæg.  
Motorbenzin.  
Dieselolie.  
Oliefiltre.  
Blyakkumulatorer.  
Nikkel-Cadmium akkumulatorer.  
Blyholdige balanceklodser.  
Kviksølvkontakter.  
Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere.  
Elektronisk udstyr: Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr, mobiltelefoner. 
 
Bilag 2. Stoffer, materialer og komponenter, som skal udtages, jf. § 9, stk. 1 og 4, eller som 
frembringes ved reparation og vedligeholdelse 
 
Dæk.  
Glasruder.  
Plast-kofangere og –spoilere.  
Katalysatorer.  
Airbags.  
Pyrotekniske selestrammere.  

Udtagningen af glasruder, plastkofangere og plastspoilere kan dog undlades, såfremt 
restaffaldsfraktionen (karosseri m.v.) afleveres til et shredderanlæg, der af Miljøstyrelsen har fået 
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tilladelse til at modtage restaffaldsfraktionen, uden at glasruder, plastkofangere og plastspoilere er 
udtaget, jf. § 13, stk. 2.  
 
Bilag 3. Forskrifter for udtagning af stoffer, materialer og komponenter, jf. § 9, stk. 1 

Olie:  
Motorolie samt gear- og hydraulikolier fra gearkasse, bagtøj, servostyring samt pneumatiske systemer 
skal aftappes.  
Aftapning af olie foretages ved fjernelse af eksisterende bundprop eller om nødvendigt ved 
gennemboring, der udføres således, at den mest effektive tømning opnås.  
Såfremt køretøjet er udstyret med servostyring, tømmes væskebeholder. Rørtilgange på servocylinder 
afmonteres og tømmes effektivt. Tandstangsmanchetter tømmes effektivt for olie og fedt. Tømningen 
kan foretages ved anvendelse af sugesonder eller lignende.  
Såfremt køretøjet er udstyret med oliekøler, afmonteres tilslutningsslanger for at sikre effektiv 
tømning.  
Såfremt køretøjet er udstyret med hydropneumatiske systemer, foretages effektiv tømning ved 
afmontering af væskebeholder. Slanger, pumper m.v. tømmes effektivt ved gennemblæsning eller 
sugning.  
Ved aftapningen af olie anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild. Aftapningen foretages 
i mindst 10 minutter, hvorefter huller tilproppes.  
De nødvendige faciliteter for sugning eller blæsning af olie i slanger, pumper m.v. skal forefindes på 
virksomheden.  
Den aftappede olie opbevares i en egnet beholder.  

Bremsevæske og koblingsvæske:  
Aftapning af bremse- og koblingsvæske foretages ved åbning af eksisterende udluftningsventiler.  
Såfremt en effektiv aftapning ikke opnås herved, afskæres rør og slanger så tæt på kalibre/tromler som 
det er muligt, og der suppleres med sugning eller gennemblæsning af rørforbindelser m.v.  
Bremse- og koblingsvæske i væskebeholder tømmes ved sugning.  
Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild.  
Udluftningsventiler m.v. lukkes efter fuldendt aftapning.  
De nødvendige faciliteter for sugning eller blæsning af bremsevæske og koblingsvæske skal forefindes 
på virksomheden.  
Den aftappede bremse- og koblingsvæske opbevares i en egnet beholder.  

Frostsikringsvæske (kølervæske):  
Aftapning af kølervæske foretages ved åbning af eksisterende aftapningsventiler i køler og motor, eller 
ved anvendelse af sugesonder, som indføres i bunden af de lavest placerede slanger.  
Aftapning foretages i mindst 3 minutter.  
Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild.  
Den aftappede kølervæske opbevares i en egnet beholder.  

Sprinklervæske:  
Aftapning af sprinklervæske foretages ved anvendelse af sugeaggregat eller ved anden tilsvarende 
effektiv metode, som sikrer effektiv tømning.  
Ved aftapningen anvendes tragt, rør m.v., som sikrer effektivt mod spild.  
Den aftappede sprinklervæske opbevares i en egnet beholder.  

Kølemidler:  
Aftapning af kølemiddel foretages ved anvendelse af et hertil indrettet anlæg, hvorved kølemidlet 
overføres i et lukket system til godkendte trykbeholdere.  
Kølemidler opbevares i trykbeholdere godkendt til opbevaring heraf.  
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Motorbenzin og dieselolie:  
Brændstofbeholdere tømmes effektivt ved sugning eller ved gennemhulning af brændstofbeholderen. 
Såfremt brændstofbeholderen ikke kan tømmes effektivt ved ovennævnte metode, skal 
brændstofbeholderen afmonteres for at sikre effektiv tømning.  
Studsen og hullet lukkes efter tømning.  
Aftappet brændstof overføres til opbevaringstank eller beholder godkendt til opbevaring heraf.  

Oliefiltre:  
Oliefiltre afmonteres.  
Studsen tilproppes efter afmontering. Oliefiltre opbevares i egnede lukkede beholdere.  
Oliefiltre kan genmonteres på motorer, der udtages med henblik på genbrug.  

Blyakkumulatorer:  
Blyakkumulatorer afmonteres.  
Blyakkumulatorer opbevares i syrefaste containere.  

Ni-Cd akkumulatorer:  
Nikkel-cadmium batterier afmonteres.  
Nikkel-cadmium batterier opbevares i egnede beholdere.  

Blyholdige balanceklodser:  
Blyholdige balanceklodser på fælge afmonteres.  

Kviksølvkontakter:  
Såfremt der foreligger oplysninger fra producenten m.v. om at bilen kan indeholde kviksølvkontakter 
eller det i øvrigt konstateres, at bilen er udstyret med kviksølvkontakter afmonteres disse.  

Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere:  
Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere udtages.  

Elektronisk udstyr:  
Audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr og mobiltelefoner udtages.  

Dæk:  
Dæk afmonteres med eller uden fælge.  

Glasruder:  
Glasruder afmonteres ved afskæring langs karme eller tilsvarende effektiv udtagning.  

Plastkofangere og -spoilere:  
Såfremt bilen indeholder genanvendelige plastkofangere og -spoilere, afmonteres disse.  

Katalysatorer:  
Katalysatorer afmonteres.  

Airbags og selestrammere:  
Airbags og selestrammere skal enten udløses eller udtages til genbrug efter godkendte forskrifter.  
Ved håndtering af airbags og selestrammere anvendes forskrifterne i branchevejledningen; Airbags og 
selestrammere udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd.  
 
Bilag 4. Affald, der frembringes i forbindelse med affaldsbehandling af udtjente køretøjer, jf. § 9, eller i 
forbindelse med reparation og vedligeholdelse, jf. § 12, skal håndteres på følgende måde: 
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Olie:  
Olie fra motor, gearkasse, bagtøj, oliekøler, servostyring samt pneumatiske systemer afleveres i en 
selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for spildolie eller til virksomheder, hvortil 
affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.  

Bremsevæske og koblingsvæske:  
Bremsevæske og koblingsvæske afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger 
for farligt affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om affald.  

Frostsikringsvæske (kølervæske):  
Kølervæske afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald 
eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med 
bekendtgørelse om affald.  

Sprinklervæske:  
Sprinklervæske kan genbruges i virksomheden. Sprinklervæske, som ikke genbruges i virksomheden, 
afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller til 
virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med 
bekendtgørelse om affald.  

Kølemidler:  
Kølemidler afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald 
eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med 
bekendtgørelse om affald.  

Motorbenzin og dieselolie:  
Brændstof i form af benzin og dieselolie kan genbruges i virksomheden. Brændstof, som ikke genbruges i 
virksomheden, afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald 
eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med 
bekendtgørelse om affald.  

Oliefiltre:  
Oliefiltre afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt affald eller 
til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse med 
bekendtgørelse om affald.  

Blyakkumulatorer:  
Blyakkumulatorer, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer blyakkumulatorer med 
henblik på genanvendelse i henhold til de gældende regler om indsamling af blyakkumulatorer.  

Ni-Cd akkumulatorer:  
Lukkede nikkel-cadmium akkumulatorer afleveres til virksomheder, der håndterer nikkel-cadmium 
akkumulatorer med henblik på genanvendelse i overensstemmelse med de gældende regler om 
indsamling af nikkel-cadmium akkumulatorer.  

Blyholdige balanceklodser:  
Blyholdige balanceklodser afleveres til genvindingsvirksomheder, der håndterer blyholdigt affald med 
henblik på genanvendelse.  
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Kviksølvkontakter:  
Kviksølvkontakter afleveres i en selvstændig fraktion til kommunale indsamlingsordninger for farligt 
affald eller til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i overensstemmelse 
med bekendtgørelse om affald.  

Dæk:  
Dæk, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer dæk med henblik på nyttiggørelse i 
henhold til de gældende regler om indsamling af dæk.  

Glas:  
Glas i form af bilruder, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer glas med henblik 
på genanvendelse.  

Plastkofangere og -spoilere:  
Plastkofangere og -spoilere, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer plast med 
henblik på genanvendelse.  

Katalysatorer:  
Katalysatorer, der ikke genbruges, afleveres til virksomheder, der håndterer katalysatorer med henblik 
på genanvendelse.  

Airbags og selestrammere:  
Airbags og selestrammere, der ikke genbruges, håndteres i overensstemmelse med forskrifterne i 
branchevejledningen; Airbags og selestrammere udgivet af Industriens Branchearbejdsmiljøråd. .  

Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere:  
Trykbeholdere, brandslukkere og gasbeholdere afleveres i overensstemmelse med kommunale regulativer 
eller anvisninger.  

Elektronisk udstyr:  
Elektronisk udstyr i form af audioapparater, videoapparater, navigationsudstyr og mobiltelefoner, der ikke 
genbruges, afleveres til virksomheder, hvortil affaldsproducenten lovligt kan aflevere affaldet i 
overensstemmelse med bekendtgørelse om affald i form af elektrisk og elektronisk udstyr.  
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Bilag 4 

 
Bilag 4 til bekendtgørelse om affald, som gennemfører bilag III til affaldsdirektivet  
 
Egenskaber og procentgrænser der gør affald farligt 
Affald anses for farligt, hvis det udviser en eller flere af følgende egenskaber (tabel 1) i en %-grænse, 
som angivet i tabel 2. Hvis affaldet indeholder en blanding, hvori der indgår en eller flere kemiske 
stoffer, som opfylder egenskaberne, skal der ved vurderingen tages hensyn til det samlede indhold af 
disse stoffer, som anført nedenfor. 
 
Tabel 1: Egenskaber 
 

H1 Eksplosiv: stoffer og præparater, der kan eksplodere under flammepåvirkning, 
eller som er mere følsomme over for stød og gnidning end dinitrobenzen 

H2 Brandnærende: stoffer og præparater, der ved berøring med andre stoffer, især 
brændbare stoffer, reagerer stærkt varmeudviklende 

H3-
A  Letantændelig: 

  – flydende stoffer og præparater, som har et flammepunkt på under 21 °C 
(herunder yderst letantændelige væsker) 

  – stoffer og præparater, som ved kontakt med luften ved normal temperatur 
og uden energitilførsel kan udvikle varme og derefter antændes 

  – 
faste stoffer og præparater, som let kan antændes ved kortvarig påvirkning 
fra en antændelseskilde, og som efter dennes fjernelse fortsætter med at 
brænde eller gløde 

  – gasformige stoffer og præparater, som kan antændes i luften under normalt 
tryk 

  – stoffer og præparater, som ved kontakt med vand eller fugtig luft udvikler 
letantændelige gasser i farlige mængder 

H3-B Antændelig: flydende stoffer og præparater, som har et flammepunkt på mindst 
21 °C og højst 55 °C 

H4  Lokalirriterende: ikke-ætsende stoffer og præparater, der ved direkte, langvarig 
og gentagen berøring med huden eller slimhinderne kan fremkalde betændelse 

H5  Sundhedsskadelig: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller 
hvis de trænger gennem huden kan indebære risici af begrænset farlighed 

H6  
Giftig: stoffer og præparater (herunder meget giftige stoffer og præparater), der 
ved indånding eller indtagelse eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde 
alvorlige akutte eller kroniske skader eller endog døden 

H7  
Kræftfremkaldende: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse 
eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde kræft eller øge forekomsten af 
kræft 

H8  Ætsende: stoffer og præparater, der ved berøring med levende væv kan ødelægge 
dette 

H9  Smitsom: stoffer og præparater, der indeholder levedygtige mikroorganismer 
eller disses toksiner, hvorom det vides eller kan formodes, at de fremkalder 
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sygdom hos mennesket eller andre levende organismer

H10  
Reproduktionstoksiske: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse 
eller hvis de trænger gennem huden kan fremkalde medfødte, ikke-arvelige 
misdannelser eller øge forekomsten heraf 

H11  
Mutagen: stoffer og præparater, der ved indånding eller indtagelse eller hvis de 
trænger gennem huden kan forårsage arvelige genetiske skader eller øge 
forekomsten heraf 

H12 Affald, der ved berøring med vand, luft eller syre frigør giftige eller meget giftige 
luftarter 

H13 

* Allergifremkaldende: stoffer og præparater, der ved indånding eller hvis de 
trænger gennem huden kan fremkalde en overfølsomhedsreaktion, således at der 
ved yderligere eksponering for stofferne eller præparaterne fremkommer 
karakteristiske symptomer 

H14 Økotoksisk: affald, der indebærer eller kan indebære øjeblikkelige eller 
efterfølgende risici for en eller flere miljøsektorer 

H15  affald, der efter bortskaffelse kan resultere i et andet stof, f.eks. et 
udvaskningsprodukt, med en af de ovenfor anførte egenskaber 

    
               * For så vidt der findes afprøvningsmetoder 
    

 
Vurdering for egenskaberne 1 til 14 skal ske efter kriterier fastsat i bekendtgørelse om klassificering, 

emballering, mærkning, salg og opbevaring af kemiske stoffer og produkter eller efter Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om klassificering, 
mærkning og emballering af stoffer og blandinger 

Procentgrænser, der gør affald farligt. 
Ved vurderingen af om affald, som indeholder en blanding af en eller flere kemiske stoffer, er farligt, 
skal der tages hensyn til alle egenskaberne (1 til 15), som er nævnt ovenfor. 
Affald er under alle omstændigheder farligt, hvis: 

– affaldet har et flammepunkt mindre end eller lig med 55° og/eller hvis: 
– summen af det eller de indgående kemiske stoffer, som udviser de ovenfor anførte egenskaber, er 
tilstede i en koncentration, som er lig med eller overstiger følgende procentgrænser (vægtprocent): 

    
Tabel 2: Egenskab  %  
Meget giftig (R26, R27, R28, R39)1) 0,1  
Giftig (R23, R24, R25)1) 3  
Giftig (R48, R39)1) 1  
Sundhedsskadelig (R20, R21, R22)1) 25  
Sundhedsskadelig (R48)1) 10  
Ætsende (R35)1) 1  
Ætsende (R34)1) 5  
Lokalirriterende (R36, R37, R38)1) 20  
Lokalirriterende (R41)1) 10  
Sensibiliserende (R42, R43)1) 12) 
Kræftfremkaldende, kategori 1 eller 2 (R45, R49)1) 0,12) 
Kræftfremkaldende, kategori 3 (R40)1) 12) 
Mutagen, kategori 1 eller 2 (R46)1) 0,12) 
Mutagen, kategori 3 (R68)1) 12) 
Reproduktionsskadende, kategori 1 eller 2 (R60, R61)1) 0,52) 
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Reproduktionsskadende, kategori 3 (R62, R63)1) 52) 
Miljøfarlig, vandmiljøet (R50, R51, R52, R53) og øvrige økosystemer 
(R54, R55, R56, R57, R58, R59)1) ikke fastsat  

Smitsom  ikke fastsat  
Øvrige  ikke fastsat  
    

1)  

Der henvises til bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og 
opbevaring af kemiske stoffer og produkter samt til bilag VI, tabel 3.2. i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1272/2008 af 16. december 2008 om 
klassificering, mærkning og emballering af stoffer og blandinger 

2)  Koncentrationsgrænsen gælder for det enkelte kemiske stof med den pågældende 
egenskab 
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Bilag 5 

Bilag 2 til bekendtgørelse om affald, som gennemfører listen over affald (farligt affald)   
 

Indledning 
Listen over affald gennemfører Det Europæiske Affaldskatalog (EAK), som er udarbejdet i henhold 

til Rådets direktiv 75/442/EØF om affald. Listen er en ikke udtømmende liste over affald. 
Det forhold, at et stof eller en genstand er opført på listen, betyder ikke, at stoffet eller genstanden er 

affald under alle omstændigheder. Der er kun tale om affald, når definitionen af affald i § 2, er opfyldt. 
Affald, som er opført på listen og markeret med fed skrift, betegnes som farligt affald, når kriterierne 

i bilag 4 er opfyldt, jf. § 3, nr. 23. Affaldstyperne i listen må ikke læses uafhængigt af det afsnit, de 
optræder i. 

INDHOLDSFORTEGNELSE 
EAK-
kode 

Affaldstype 

01 Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behandling af 
mineraler  

02 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstilling 
og forarbejdning af levnedsmidler  

03 Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, pap 
og papirmasse  

04 Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien  
05 Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og pyrolyse af kul  
06 Affald fra uorganisk-kemiske processer  
07 Affald fra organisk-kemiske processer  

08 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og 
keramisk emalje samt klæbestoffer, fugemasser og trykfarver  

09 Affald fra den fotografiske industri  
10 Affald fra termiske processer  

11 Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre 
materialer samt affald fra hydrometallurgiske processer  

12 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af 
metal og plast  

13 Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier, 05 og 
12)  

14 Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 og 
08)  

15 Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og 
beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret  

16 Affald ikke andetsteds specificeret i listen  
17 Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde)  

18  
Affald fra læge- eller dyrlægepraksis og/eller hermed forbundne 
forskningsaktiviteter (undtagen storkøkken- og kantineaffald, som ikke har direkte 
tilknytning til patientbehandling)  

19 Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for 
produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug  
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20 Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- 
og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner  

    

01 AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, BRYDNING OG 
FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF MINERALER  

      
01 01 Affald fra brydning af mineraler  
  01 01 01  Affald fra brydning af metalholdige mineraler  
  01 01 02  Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler  
      
01 03 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler  

  01 03 04  Syredannende fast og flydende mineralaffald fra bearbejdning af 
sulfidholdig malm  

  01 03 05  Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende farlige stoffer  

  01 03 06  Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under 01 
03 04 og 01 03 05  

  01 03 07  Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk 
bearbejdning af metalholdige mineraler  

  01 03 08  Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 
03 07  

  01 03 09  Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald henhørende 
under 01 03 07  

  01 03 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
01 04 Affald fra fysisk og kemisk bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler  

  01 04 07  Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk bearbejdning af 
ikke-metalholdige mineraler  

  01 04 08  Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald henhørende 
under 01 04 07  

  01 04 09  Kasseret sand og ler  

  01 04 10  Støv- og partikelholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 01 
04 07  

  01 04 11  Affald fra kalisalt- og stensaltforarbejdning, bortset fra affald 
henhørende under 01 04 07  

  01 04 12  Fast og flydende mineaffald samt andet affald fra vask og rensning af 
mineraler, bortset fra affald henhørende under 01 04 07 og 01 04 11  

  01 04 13  Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald henhørende 
under 01 04 07  

  01 04 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
01 05 Boremudder og andet boreaffald  
  01 05 04  Ferskvandsboremudder og -boreaffald  
  01 05 05  Boremudder og boreaffald indeholdende olie  
  01 05 06  Boremudder og andet boreaffald indeholdende farlige stoffer  

  01 05 07  Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, bortset fra affald 
henhørende under 01 05 05 og 01 05 06  

  01 05 08  Boremudder og boreaffald indeholdende chlorid, bortset fra affald 
henhørende under 01 05 05 og 01 05 06  

  01 05 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

02 AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, 
JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF 
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LEVNEDSMIDLER  
      
02 01  Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri  
      
  02 01 01  Slam fra vask og rengøring  
  02 01 02  Affald i form af animalske vævsdele  
  02 01 03  Affald i form af vegetabilske vævsdele  
  02 01 04  Plastaffald (undtagen emballager)  

  02 01 06  Animalsk fæces, urin og gødning (herunder tilsmudset halm), flydende 
affald opsamlet separat og behandlet uden for produktionsstedet  

  02 01 07  Affald fra skovbrug  
  02 01 08  Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer  

  02 01 09  Landbrugskemikalieaffald, bortset fra affald henhørende under 02 01 
08  

  02 01 10  Metalaffald  
  02 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

02 02  Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af 
animalsk oprindelse  

  02 02 01  Slam fra vask og rengøring  
  02 02 02  Affald i form af animalske vævsdele  
  02 02 03  Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning  
  02 02 04  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet  
  02 02 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

02 03  
Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager, korn, spiseolier, 
kakao, kaffe, te, tobak og konserves samt fra fremstilling af gær og gærekstrakt og 
fra produktion og fermentering af melasse  

  02 03 01  Slam fra vask, rengøring, skrælning, centrifugering og separering  
  02 03 02  Affald fra konserveringsmidler  
  02 03 03  Affald fra opløsningsmiddelekstraktion  
  02 03 04  Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning  
  02 03 05  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet  
  02 03 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
02 04  Affald fra sukkerfremstilling  
  02 04 01  Jord fra rengøring og vask af roer  
  02 04 02  Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne  
  02 04 03  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet  
  02 04 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
02 05  Affald fra fremstilling af mejeriprodukter  
  02 05 01  Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning  
  02 05 02  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet  
  02 05 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
02 06  Affald fra bagerier og sukkervarefabrikker  
  02 06 01  Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning  
  02 06 02  Affald fra konserveringsmidler  
  02 06 03  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet  
  02 06 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
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02 07  Affald fra produktion af alkoholholdige og alkoholfrie drikkevarer (bortset fra 
kaffe, te og kakao)  

  02 07 01  Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer  
  02 07 02  Affald fra spritdestillation  
  02 07 03  Affald fra kemisk behandling  
  02 07 04  Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning  
  02 07 05  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet  
  02 07 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

03  AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING AF 
PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG PAPIRMASSE  

      
03 01  Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer og møbler  
  03 01 01  Bark- og korkaffald  

  03 01 04  Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer 
indeholdende farlige stoffer  

  03 01 05  Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer, 
bortset fra affald henhørende under 03 01 04  

  03 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
03 02  Affald fra træbeskyttelse  
  03 02 01  Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler  
  03 02 02  Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske chlorforbindelser  
  03 02 03  Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske metalforbindelser  
  03 02 04  Uorganiske træbeskyttelsesmidler  
  03 02 05  Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige stoffer  
  03 02 99  Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret  
      
03 03  Affald fra fremstilling og forarbejdning af papirmasse, papir og pap  
  03 03 01  Bark- og træaffald  
  03 03 02  Grønludslam (fra genvinding af kogelud)  
  03 03 05  Slam fra afsværtning af returpapir  
  03 03 07  Mekanisk udskilt rejekt fra opløsning af returpapir og -pap  
  03 03 08  Affald fra sortering af papir og pap beregnet til genbrug  
  03 03 09  Kalkslamaffald  

  03 03 10  Mekanisk udskilt fiberrejekt, fiber-, fyldstof-, og 
bestrygningsrestprodukt  

  03 03 11  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 03 03 10  

  03 03 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
04  AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN  
      
04 01  Affald fra læder- og pelsindustrien  
  04 01 01  Affald fra skavning og spaltning med kalk  
  04 01 02  Affald fra kalkbehandling  

  04 01 03  Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, uden en 
flydende fase  

  04 01 04  Garvelud indeholdende chrom  
  04 01 05  Garvelud uden chrom  

  04 01 06  Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, 
indeholdende chrom  
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  04 01 07  Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, uden 
chrom  

  04 01 08  Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerestøv) indeholdende 
chrom  

  04 01 09  Affald fra beredning og efterbehandling  
  04 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
04 02  Affald fra tekstilindustrien  

  04 02 09  Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer, 
plastomerer)  

  04 02 10  Organiske materialer fra naturlige produkter (som fedt, voks)  
  04 02 14  Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske opløsningsmidler  
  04 02 15  Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under 04 02 14  
  04 02 16  Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer  

  04 02 17  Farvestoffer og pigmenter, bortset fra affald henhørende under 04 02 
16  

  04 02 19  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  04 02 20  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 04 02 19  

  04 02 21  Affald fra uforarbejdede tekstilfibre  
  04 02 22  Affald fra forarbejdede tekstilfibre  
  04 02 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

05  AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF NATURGAS OG 
PYROLYSE AF KUL  

      
05 01  Affald fra olieraffinering  
  05 01 02  Slam fra afsaltning  
  05 01 03  Bundslam fra tanke  
  05 01 04  Surt alkylslam  
  05 01 05  Oliespild  
  05 01 06  Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr  
  05 01 07  Svovlsur tjære  
  05 01 08  Andre former for tjære  

  05 01 09  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  05 01 10  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 05 01 09  

  05 01 11  Affald fra rensning af brændstoffer med baser  
  05 01 12  Olie indeholdende syrer  
  05 01 13  Slam fra kedelfødevand  
  05 01 14  Affald fra køletårne  
  05 01 15  Brugt filterjord  
  05 01 16  Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie  
  05 01 17  Bitumen  
  05 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
05 06  Affald fra pyrolyse af kul  
  05 06 01  Svovlsur tjære  
  05 06 03  Andre former for tjære  
  05 06 04  Affald fra køletårne  
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  05 06 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
      
05 07  Affald fra rensning og transport af naturgas  
  05 07 01  Kviksølvholdigt affald  
  05 07 02  Svovlholdigt affald  
  05 07 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
06  AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER  
      
06 01  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af syrer  
  06 01 01  Svovlsyre og svovlsyrling  
  06 01 02  Saltsyre  
  06 01 03  Flussyre  
  06 01 04  Phosphorsyre og phosphorsyrling  
  06 01 05  Salpetersyre og salpetersyrling  
  06 01 06  Andre syrer  
  06 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
06 02  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af baser  
  06 02 01  Calciumhydroxid  
  06 02 03  Ammoniumhydroxid  
  06 02 04  Natrium- og kaliumhydroxid  
  06 02 05  Andre baser  
  06 02 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

06 03  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af salte og opløsninger 
heraf samt metaloxider  

  06 03 11  Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende cyanider  
  06 03 13  Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende tungmetaller  

  06 03 14  Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende 
under 06 03 11 og 06 03 13  

  06 03 15  Metaloxider indeholdende tungmetaller  
  06 03 16  Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15  
  06 03 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
06 04  Metalholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 03  
  06 04 03  Arsenholdigt affald  
  06 04 04  Kviksølvholdigt affald  
  06 04 05  Affald indeholdende andre tungmetaller  
  06 04 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
06 05  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet  

  06 05 02  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  06 05 03  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 06 05 02  

      

06 06  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af svovlforbindelser, 
kemiske processer, hvori indgår svovlforbindelser, samt fra afsvovlingsprocesser  

  06 06 02  Affald indeholdende farlige sulfider  
  06 06 03  Sulfidholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 06 06 02  
  06 06 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
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06 07  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af halogener og kemiske 
processer, hvori indgår halogenforbindelser  

  06 07 01  Asbestholdigt affald fra elektrolyse  
  06 07 02  Aktivt kul fra chlorproduktion  
  06 07 03  Kviksølvholdigt bariumsulfatslam  
  06 07 04  Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre  
  06 07 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

06 08  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af silicium og 
siliciumderivater  

  06 08 02  Affald indeholdende farlig silicone  
  06 08 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

06 09  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af phosphorforbindelser 
og kemiske processer, hvori indgår phosphor  

  06 09 02  Phosphorslagge  

  06 09 03  Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er forurenet med 
farlige stoffer  

  06 09 04  Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald henhørende under 06 
09 03  

  06 09 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

06 10  
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af kvælstofforbindelser, 
kemiske processer, hvori indgår kvælstof, samt affald fra fremstilling af 
kunstgødning  

  06 10 02  Affald indeholdende farlige stoffer  
  06 10 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
06 11  Affald fra fremstilling af uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler  
  06 11 01  Calciumbaseret reaktionsaffald fra fremstilling af titandioxid  
  06 11 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
06 13  Affald fra uorganisk-kemiske processer, ikke andetsteds specificeret  

  06 13 01  Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, træbeskyttelsesmidler og andre 
biocider  

  06 13 02  Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02)  
  06 13 03  Carbon black  
  06 13 04  Affald fra asbestforarbejdning  
  06 13 05  Sod  
  06 13 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
07  AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER  
      

07 01  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af primære organisk-
kemiske forbindelser  

  07 01 01  Vaskevand og vandig moderlud  
  07 01 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 01 04  Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 01 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 01 08  Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 01 09  Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler  
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  07 01 10  Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 

  07 01 11  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  07 01 12  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 07 01 11  

  07 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

07 02  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af plast, syntetisk gummi 
og kunstfibre  

  07 02 01  Vaskevand og vandig moderlud  
  07 02 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 02 04  Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 02 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 02 08  Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 02 09  Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler  
  07 02 10  Andre filterkager og brugte absorptionsmidler  

  07 02 11  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  07 02 12  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 07 02 11  

  07 02 13  Plastaffald  
  07 02 14  Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer  

  07 02 15  Affald fra tilsætningsstoffer, bortset fra affald henhørende under 07 02 
14  

  07 02 16  Affald indeholdende farlig silicone  
  07 02 17  Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16  
  07 02 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

07 03  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer 
og pigmenter (med undtagelse af 06 11)  

  07 03 01  Vaskevand og vandig moderlud  
  07 03 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 03 04  Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 03 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 03 08  Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 03 09  Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler  
  07 03 10  Andre filterkager og brugte absorptionsmidler  

  07 03 11  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  07 03 12  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 07 03 11  

  07 03 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

07 04  
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske 
plantebeskyttelsesmidler (med undtagelse af 02 01 08 og 02 01 09), 
træbeskyttelsesmidler (med undtagelse af 03 02) og andre biocider  

  07 04 01  Vaskevand og vandig moderlud  
  07 04 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 04 04  Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 04 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 04 08  Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 04 09  Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler  
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  07 04 10  Andre filterkager og brugte absorptionsmidler 

  07 04 11  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  07 04 12  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 07 04 11  

  07 04 13  Fast affald indeholdende farlige stoffer  
  07 04 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
07 05  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af lægemidler  
  07 05 01  Vaskevand og vandig moderlud  
  07 05 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 05 04  Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 05 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 05 08  Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 05 09  Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler  
  07 05 10  Andre filterkager og brugte absorptionsmidler  

  07 05 11  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  07 05 12  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 07 05 11  

  07 05 13  Fast affald indeholdende farlige stoffer  
  07 05 14  Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13  
  07 05 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

07 06  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af fedt, smørelse, sæbe, 
detergenter, desinfektionsmidler og kosmetiske midler  

  07 06 01  Vaskevand og vandig moderlud  
  07 06 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 06 04  Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 06 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 06 08  Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 06 09  Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler  
  07 06 10  Andre filterkager og brugte absorptionsmidler  

  07 06 11  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  07 06 12  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 07 06 11  

  07 06 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

07 07  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af finkemikalier og 
kemiske produkter, uspecificerede  

  07 07 01  Vaskevand og vandig moderlud  
  07 07 03  Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 07 04  Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og moderlud  
  07 07 07  Halogenerede destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 07 08  Andre destillationsremanenser og reaktionsrester  
  07 07 09  Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler  
  07 07 10  Andre filterkager og brugte absorptionsmidler  

  07 07 11  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  07 07 12  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 07 07 11  
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  07 07 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
      

08  
AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG 
BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT 
KLÆBESTOFFER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER  

      
08 01  Affald fra fremstilling, formulering, distribution, brug og fjernelse af maling og lak 

  08 01 11  Maling- og lakaffald indeholdende halogenerede opløsningsmidler eller 
andre farlige stoffer  

  08 01 12  Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11  

  08 01 13  Slam fra maling eller lak indeholdende organiske opløsningsmidler 
eller andre farlige stoffer  

  08 01 14  Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende under 08 01 13 

  08 01 15  Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som indeholder organiske 
opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  

  08 01 16  Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald 
henhørende under 08 01 15  

  08 01 17  Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende organiske 
opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  

  08 01 18  Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende 
under 08 01 17  

  08 01 19  Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, som indeholder 
organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  

  08 01 20  Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra affald 
henhørende under 08 01 19  

  08 01 21  Affald fra fjernelse af maling eller lak  
  08 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

08 02  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af andre 
belægningsmaterialer (herunder keramiske materialer)  

  08 02 01  Affald fra pulverbelægningsmaterialer  
  08 02 02  Vandigt slam indeholdende keramiske materialer  
  08 02 03  Vandige opslæmninger indeholdende keramiske materialer  
  08 02 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
08 03  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver  
  08 03 07  Vandigt slam indeholdende trykfarver  
  08 03 08  Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver  
  08 03 12  Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer  
  08 03 13  Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12  
  08 03 14  Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer  
  08 03 15  Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 14  
  08 03 16  Kasserede ætsevæsker  
  08 03 17  Kasseret toner indeholdende farlige stoffer  
  08 03 18  Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 17  
  08 03 19  Dispergeringsolie  
  08 03 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

08 04  Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af klæbestoffer og 
fugemasser (herunder tætningsmidler)  

  08 04 09  Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske 
opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  
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  08 04 10  Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under 08 
04 09  

  08 04 11  Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske 
opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  

  08 04 12  Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under 08 
04 11  

  08 04 13  Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser og som 
indeholder organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  

  08 04 14  Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra 
affald henhørende under 08 04 13  

  08 04 15  Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser 
indeholdende organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer  

  08 04 16  Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, 
bortset fra affald henhørende under 08 04 15  

  08 04 17  Harpiksolie  
  08 04 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
08 05  Andet affald, ikke specificeret andetsteds i 08  
  08 05 01  Isocyanataffald  
      
09  AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI  
      
09 01  Affald fra den fotografiske industri  
  09 01 01  Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade  
  09 01 02  Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader  
  09 01 03  Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade  
  09 01 04  Fixerbade  
  09 01 05  Blegebade og blege-fixerbade  

  09 01 06  Sølvholdigt affald fra behandling af fotografisk affald på 
produktionsstedet  

  09 01 07  Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser  
  09 01 08  Fotografisk film og papir uden sølv eller sølvforbindelser  
  09 01 10  Engangskameraer uden batterier  

  09 01 11  Engangskameraer indeholdende batterier, som henhører under 16 06 
01, 16 06 02 eller 16 06 03  

  09 01 12  Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald 
henhørende under 09 01 11  

  09 01 13  Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på produktionsstedet, 
bortset fra affald henhørende under 09 01 06  

  09 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10  AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER  
      
10 01  Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19)  

  10 01 01  Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende under 
10 01 04)  

  10 01 02  Flyveaske stammende fra kul  
  10 01 03  Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ  
  10 01 04  Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie  
  10 01 05  Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling  
  10 01 07  Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra røggasafsvovling  
  10 01 09  Svovlsyre  
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  10 01 13  Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som brændsel  

  10 01 14  Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding 
indeholdende farlige stoffer  

  10 01 15  Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, bortset fra 
affald henhørende under 10 01 14  

  10 01 16  Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende farlige stoffer  

  10 01 17  Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald henhørende 
under 10 01 16  

  10 01 18  Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 01 19  Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 01 
05, 10 01 07 og 10 01 18  

  10 01 20  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  10 01 21  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 10 01 20  

  10 01 22  Vandigt slam fra kedelrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 01 23  Vandigt slam fra kedelrensning, bortset fra affald henhørende under 
10 01 22  

  10 01 24  Sand fra fluid bed-forbrænding  
  10 01 25  Affald fra brændselsoplagring og -behandling til kulfyrede kraftværker  
  10 01 26  Affald fra behandling af kølevand  
  10 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 02  Affald fra jern- og stålindustrien  
  10 02 01  Affald fra slaggebehandling  
  10 02 02  Ubehandlet slagge  
  10 02 07  Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 02 08  Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 
02 07  

  10 02 10  Glødeskal  
  10 02 11  Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie  

  10 02 12  Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 
10 02 11  

  10 02 13  Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 02 14  Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende 
under 10 02 13  

  10 02 15  Andet slam og filterkager  
  10 02 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 03  Affald fra termisk baserede aluminiumsværker  
  10 03 02  Anodeaffald  
  10 03 04  Slagger fra ikke-forædlende forarbejdning  
  10 03 05  Aluminiumoxidaffald  
  10 03 08  Saltslagge fra sekundær forarbejdning  
  10 03 09  Sort slagge fra sekundær forarbejdning  

  10 03 15  Afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved kontakt med 
vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder  

  10 03 16  Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15  
  10 03 17  Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling  

  10 03 18  Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald 
henhørende under 10 03 17  

  10 03 19  Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  
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  10 03 20  Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 03 19  

  10 03 21  Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller) 
indeholdende farlige stoffer  

  10 03 22  Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller), 
bortset fra affald henhørende under 10 03 21  

  10 03 23  Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 03 24  Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 
03 23  

  10 03 25  Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 03 26  Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende 
under 10 03 25  

  10 03 27  Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie  

  10 03 28  Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 
10 03 27  

  10 03 29  Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge indeholdende farlige 
stoffer  

  10 03 30  Affald fra behandling af saltslagge og sort slagge, bortset fra affald 
henhørende under 10 03 29  

  10 03 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 04  Affald fra termisk baserede blyværker  
  10 04 01  Slagge fra primær og sekundær forarbejdning  
  10 04 02  Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning  
  10 04 03  Calciumarsenat  
  10 04 04  Støv fra røggasrensning  
  10 04 05  Andet partikelformet materiale og støv  
  10 04 06  Fast affald fra røggasrensning  
  10 04 07  Slam og filterkager fra røggasrensning  
  10 04 09  Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie  

  10 04 10  Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 
10 04 09  

  10 04 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 05  Affald fra termisk baserede zinkværker  
  10 05 01  Slagge fra primær og sekundær forarbejdning  
  10 05 03  Støv fra røggasrensning  
  10 05 04  Andet partikelformet materiale og støv  
  10 05 05  Fast affald fra røggasrensning  
  10 05 06  Slam og filterkager fra røggasrensning  
  10 05 08  Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie  

  10 05 09  Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 
10 05 08  

  10 05 10  Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved 
kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder  

  10 05 11  Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 
10 05 10  

  10 05 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 06  Affald fra termisk baserede kobberværker  
  10 06 01  Slagge fra primær og sekundær forarbejdning  
  10 06 02  Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning  
  10 06 03  Støv fra røggasrensning  
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  10 06 04  Andet partikelformet materiale og støv 
  10 06 06  Fast affald fra røggasrensning  
  10 06 07  Slam og filterkager fra røggasrensning  
  10 06 09  Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie  

  10 06 10  Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 
10 06 09  

  10 06 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 07  Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og platinværker  
  10 07 01  Slagge fra primær og sekundær forarbejdning  
  10 07 02  Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær forarbejdning  
  10 07 03  Fast affald fra røggasrensning  
  10 07 04  Andet partikelformet materiale og støv  
  10 07 05  Slam og filterkager fra røggasrensning  
  10 07 07  Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie  

  10 07 08  Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 
10 07 07  

  10 07 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 08  Affald fra andre termisk baserede ikke-jernmetalværker  
  10 08 04  Partikelformet materiale og støv  
  10 08 08  Saltslagge fra primær og sekundær forarbejdning  
  10 08 09  Andre slagger  

  10 08 10  Slagge og afskummet materiale, som er brandfarligt eller som ved 
kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser i farlige mængder  

  10 08 11  Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 
10 08 10  

  10 08 12  Tjæreholdigt affald fra anodefremstilling  

  10 08 13  Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald 
henhørende under 10 08 12  

  10 08 14  Anodeaffald  
  10 08 15  Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  
  10 08 16  Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 08 15  
  10 08 17  Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 08 18  Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende 
under 10 08 17  

  10 08 19  Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie  

  10 08 20  Affald fra behandling af kølevand, bortset fra affald henhørende under 
10 08 19  

  10 08 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 09  Affald fra jernstøberier  
  10 09 03  Ovnslagge  
  10 09 05  Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer  

  10 09 06  Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende 
under 10 09 05  

  10 09 07  Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer  

  10 09 08  Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 
09 07  

  10 09 09  Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  
  10 09 10  Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 09 09  
  10 09 11  Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer  
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  10 09 12  Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 
09 11  

  10 09 13  Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer  
  10 09 14  Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 09 13  
  10 09 15  Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer  

  10 09 16  Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 
10 09 15  

  10 09 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 10  Affald fra metalstøberier  
  10 10 03  Ovnslagge  
  10 10 05  Ubenyttede støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer  

  10 10 06  Ubenyttede støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende 
under 10 10 05  

  10 10 07  Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige stoffer  

  10 10 08  Brugte støbekerner og -forme, bortset fra affald henhørende under 10 
10 07  

  10 10 09  Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  
  10 10 10  Støv fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 10 09  
  10 10 11  Andet partikelformet materiale indeholdende farlige stoffer  

  10 10 12  Andet partikelformet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 
10 11  

  10 10 13  Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer  
  10 10 14  Affald fra bindemidler, bortset fra affald henhørende under 10 10 13  
  10 10 15  Affald fra revneindikatorvæsker indeholdende farlige stoffer  

  10 10 16  Affald fra revneindikatorvæsker, bortset fra affald henhørende under 
10 10 15  

  10 10 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 11  Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter  
  10 11 03  Affaldsglasbaserede fibermaterialer  
  10 11 05  Partikelformet materiale og støv  

  10 11 09  Affald af råvareblandinger før termisk behandling indeholdende farlige 
stoffer  

  10 11 10  Affald af råvareblandinger før termisk behandling, bortset fra affald 
henhørende under 10 11 09  

  10 11 11  Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver indeholdende 
tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)  

  10 11 12  Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11  
  10 11 13  Slam fra polering og slibning af glas indeholdende farlige stoffer  

  10 11 14  Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra affald henhørende 
under 10 11 13  

  10 11 15  Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 11 16  Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 
11 15  

  10 11 17  Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 11 18  Slam og filterkager fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende 
under 10 11 17  

  10 11 19  Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 
indeholdende farlige stoffer  

  10 11 20  Fast affald fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 10 11 19  
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  10 11 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret 
      
10 12  Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer  
  10 12 01  Affald af råvareblandinger før termisk behandling  
  10 12 03  Partikelformet materiale og støv  
  10 12 05  Slam og filterkager fra røggasrensning  
  10 12 06  Kasserede forme  

  10 12 08  Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter 
termisk behandling)  

  10 12 09  Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 12 10  Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 
12 09  

  10 12 11  Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller  
  10 12 12  Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende under 10 12 11  
  10 12 13  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet  
  10 12 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 13  Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og produkter baseret herpå  
  10 13 01  Affald af råvareblandinger før termisk behandling  
  10 13 04  Affald fra brænding og læskning af kalk  

  10 13 06  Partikelformet materiale og støv (med undtagelse af 10 13 12 og 10 13 
13)  

  10 13 07  Slam og filterkager fra røggasrensning  
  10 13 09  Affald fra fremstilling af asbestcement indeholdende asbest  

  10 13 10  Affald fra fremstilling af asbestcement, bortset fra affald henhørende 
under 10 13 09  

  10 13 11  Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, bortset fra affald 
henhørende under 10 13 09 og 10 13 10  

  10 13 12  Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

  10 13 13  Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under 10 
13 12  

  10 13 14  Betonaffald og betonslam  
  10 13 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
10 14  Affald fra krematorier  
  10 14 01  Affald fra røggasrensning indeholdende kviksølv  
      

11  
AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG BELÆGNING 
AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER SAMT AFFALD FRA 
IKKE-JERNHOLDIGE HYDROMETALLURGISKE PROCESSER  

      

11 01  
Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre 
materialer (f.eks. galvaniske processer, forzinkning, bejdsning, ætsning, 
phosphatering, basisk affedtning og anodisering)  

  11 01 05  Bejdsesyrer  
  11 01 06  Syrer, ikke andetsteds specificeret  
  11 01 07  Bejdsebaser  
  11 01 08  Phosphateringsbade  
  11 01 09  Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer  
  11 01 10  Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09  
  11 01 11  Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer  
  11 01 12  Vandige rensevæsker, bortset fra affald henhørende under 11 01 11  
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  11 01 13  Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer 
  11 01 14  Affald fra affedtning, bortset fra affald henhørende under 11 01 13  

  11 01 15  Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer indeholdende farlige 
stoffer  

  11 01 16  Mættede eller brugte ionbytterharpikser  
  11 01 98  Andet affald indeholdende farlige stoffer  
  11 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
11 02  Affald fra ikke-jernholdige hydrometallurgiske processer  

  11 02 02  Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer (inkl. jarosit, 
goethit)  

  11 02 03  Affald fra fremstilling af anoder til vandige elektrolytiske processer  

  11 02 05  Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer indeholdende 
farlige stoffer  

  11 02 06  Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske processer, bortset fra 
affald henhørende under 11 02 05  

  11 02 07  Andet affald indeholdende farlige stoffer  
  11 02 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
11 03  Slam og faste produkter fra hærdning  
  11 03 01  Cyanidholdigt affald  
  11 03 02  Andet affald  
      
11 05  Affald fra varmforzinkningsprocesser  
  11 05 01  Hårdzink  
  11 05 02  Zinkaske  
  11 05 03  Fast affald fra røggasrensning  
  11 05 04  Kasserede flusmidler  
  11 05 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

12  AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG 
MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST  

      

12 01  Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af 
metal og plast  

  12 01 01  Filspåner og drejespåner af jern  
  12 01 02  Metalstøv og -partikler af jern  
  12 01 03  Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal  
  12 01 04  Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal  
  12 01 05  Plastspåner  

  12 01 06  Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner og 
opløsninger)  

  12 01 07  Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og opløsninger)  
  12 01 08  Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger  
  12 01 09  Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger  
  12 01 10  Syntetiske skæreolier  
  12 01 12  Brugt voks og fedt  
  12 01 13  Affald fra svejsning  
  12 01 14  Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige stoffer  

  12 01 15  Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under 
12 01 14  

  12 01 16  Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer  
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  12 01 17  Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under 12 01 16  
  12 01 18  Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og slibning)  
  12 01 19  Let bionedbrydelige skæreolier  
  12 01 20  Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige stoffer  

  12 01 21  Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende 
under 12 01 20  

  12 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
12 03  Affald fra vand- og dampaffedtning (med undtagelse af 11)  
  12 03 01  Vandigt vaskevand  
  12 03 02  Affald fra dampaffedtning  
      

13  OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE BRÆNDSTOFFER (MED 
UNDTAGELSE AF SPISEOLIER SAMT KAPITLERNE 05, 12 OG 19)  

      
13 01  Affald fra hydraulikolier  
  13 01 01  Hydraulikolier indeholdende PCB1)  
  13 01 04  Chlorerede emulsioner  
  13 01 05  Ikke-chlorerede emulsioner  
  13 01 09  Mineralske, chlorerede hydraulikolier  
  13 01 10  Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier  
  13 01 11  Syntetiske hydraulikolier  
  13 01 12  Let bionedbrydelige hydraulikolier  
  13 01 13  Andre hydraulikolier  
      
13 02  Motor-, gear- og smøreolieaffald  
  13 02 04  Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier  
  13 02 05  Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier  
  13 02 06  Syntetiske motor-, gear- og smøreolier  
  13 02 07  Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier  
  13 02 08  Andre motor-, gear- og smøreolier  
      
13 03  Affald fra isolations- og varmetransmissionsolier  
  13 03 01  Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende PCB  

  13 03 06  Mineralske, chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier, bortset 
fra affald henhørende under 13 03 01  

  13 03 07  Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og varmetransmissionsolier  
  13 03 08  Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier  
  13 03 09  Let bionedbrydelige isolations- og varmetransmissionsolier  
  13 03 10  Andre isolations- og varmetransmissionsolier  
      
13 04  Bundolie (fra skibe)  
  13 04 01  Bundolie fra sejlads på indre vandveje  
  13 04 02  Affald fra modtageanlæg for bundolie  
  13 04 03  Bundolie fra anden sejlads  
      
13 05  Materiale fra olieseparatorer  
  13 05 01  Fast affald fra sandfang og olieseparatorer  
  13 05 02  Slam fra olieseparatorer  
  13 05 03  Slam fra olieudskillere  
  13 05 06  Olie fra olieseparatorer  
  13 05 07  Olieholdigt vand fra olieseparatorer  
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  13 05 08  Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer 
      
13 07  Affald fra flydende brændstoffer  
  13 07 01  Brændselsolie og dieselolie  
  13 07 02  Benzin  
  13 07 03  Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter)  
      
13 08  Andet olieaffald, ikke andetsteds specificeret  
  13 08 01  Afsaltningsslam eller -emulsioner  
  13 08 02  Andre emulsioner  
  13 08 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

14  KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, KØLEMIDLER OG 
DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)  

      
14 06  Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og skum/aerosoldrivmidler  
  14 06 01  Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC  
  14 06 02  Andre halogenerede opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger  
  14 06 03  Andre opløsningsmidler og opløsningsmiddelblandinger  
  14 06 04  Slam eller fast affald indeholdende halogenerede opløsningsmidler  
  14 06 05  Slam eller fast affald indeholdende andre opløsningsmidler  
      

15  
EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, 
FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE 
ANDETSTEDS SPECIFICERET  

      
15 01  Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger)  
  15 01 01  Papir- og papemballage  
  15 01 02  Plastemballage  
  15 01 03  Træemballage  
  15 01 04  Metalemballage  
  15 01 05  Kompositemballage  
  15 01 06  Blandet emballage  
  15 01 07  Glasemballage  
  15 01 09  Tekstilemballage  

  15 01 10  Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet med farlige 
stoffer  

  15 01 11  Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof (f.eks. asbest), 
herunder tomme trykbeholdere  

      
15 02  Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter  

  15 02 02  
Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, ikke 
specificeret andetsteds), aftørringsklude og beskyttelsesdragter 
forurenet med farlige stoffer  

  15 02 03  Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og 
beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02  

      
16  AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN  
      

16 01  
Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er 
beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af udtjente køretøjer og fra 
vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08)  
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  16 01 03  Udtjente dæk  
  16 01 04  Udtjente køretøjer.  

  16 01 06  Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige 
dele  

  16 01 07  Oliefiltre  
  16 01 08  Kviksølvholdige komponenter  
  16 01 09  Komponenter indeholdende PCB  
  16 01 10  Eksplosive komponenter (f.eks. airbags)  
  16 01 11  Bremseklodser indeholdende asbest  
  16 01 12  Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11  
  16 01 13  Bremsevæsker  
  16 01 14  Frostvæsker indeholdende farlige stoffer  
  16 01 15  Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14  
  16 01 16  Tanke til flydende gas  
  16 01 17  Jernholdigt metal  
  16 01 18  Ikke-jernmetal  
  16 01 19  Plast  
  16 01 20  Glas  

  16 01 21  Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende under 16 01 07 - 
16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14  

  16 01 22  Komponenter, ikke andetsteds specificeret  
  16 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
16 02  Affald fra elektrisk og elektronisk udstyr  
  16 02 09  Transformatorer og kondensatorer, som indeholder PCB  

  16 02 10  Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med PCB, bortset 
fra affald henhørende under 16 02 09  

  16 02 11  Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, HCFC eller HFC  
  16 02 12  Kasseret udstyr, som indeholder fri asbest  

  16 02 13  Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele2), bortset fra affald 
henhørende under 16 02 09 - 16 02 12  

  16 02 14  Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 
13  

  16 02 15  Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr  

  16 02 16  Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 
02 15  

      
16 03  Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer  
  16 03 03  Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer  
  16 03 04  Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03  
  16 03 05  Organisk affald indeholdende farlige stoffer  
  16 03 06  Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05  
      
16 04  Kasserede eksplosive stoffer  
  16 04 01  Kasseret ammunition  
  16 04 02  Kasseret fyrværkeri  
  16 04 03  Andre kasserede eksplosive stoffer  
      
16 05  Gasarter i trykbeholdere og kasserede kemikalier  

  16 05 04  Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) indeholdende farlige 
stoffer  

  16 05 05  Gasarter i trykbeholdere, bortset fra affald henhørende under 16 05 04 
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  16 05 06  Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer, 
herunder blandinger af laboratoriekemikalier  

  16 05 07  Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller indeholdende 
farlige stoffer  

  16 05 08  Kasserede organiske kemikalier bestående af eller indeholdende farlige 
stoffer  

  16 05 09  Kasserede kemikalier, bortset fra affald henhørende under 16 05 06, 
16 05 07 eller 16 05 08  

      
16 06  Batterier og akkumulatorer  
  16 06 01  Blyakkumulatorer  
  16 06 02  Ni-Cd-batterier  
  16 06 03  Kviksølvholdige batterier  
  16 06 04  Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)  
  16 06 05  Andre batterier og akkumulatorer  
  16 06 06  Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og akkumulatorer  
      
16 07  Affald fra rengøring af transporttanke, lagertanke og tønder (undtagen 05 og 13)  
  16 07 08  Olieholdigt affald  
  16 07 09  Affald indeholdende andre farlige stoffer  
  16 07 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
16 08  Brugte katalysatorer  

  16 08 01  Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller 
palladium (undtagen 16 08 07)  

  16 08 02  Brugte katalysatorer indeholdende farlige overgangsmetaller 3) eller 
farlige overgangsmetalforbindelser  

  16 08 03  Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller 
overgangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret  

  16 08 04  Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (med undtagelse 
af 16 08 07)  

  16 08 05  Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre  
  16 08 06  Brugte væsker, som har været anvendt som katalysatorer  
  16 08 07  Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer  
      
16 09  Oxiderende stoffer  
  16 09 01  Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat  
  16 09 02  Chromater, f.eks. kaliumchromat, kalium- eller natriumdichromat  
  16 09 03  Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid  
  16 09 04  Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret  
      
16 10  Vandigt flydende affald bestemt til behandling uden for produktionsstedet  
  16 10 01  Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer  
  16 10 02  Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 16 10 01  
  16 10 03  Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer  
  16 10 04  Vandige koncentrater, bortset fra affald henhørende under 16 10 03  
      
16 11  Affald fra foringer og ildfaste materialer  

  16 11 01  Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske 
processer indeholdende farlige stoffer  

  16 11 02  Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske 
processer, bortset fra affald henhørende under 16 11 01  
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  16 11 03  Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer 
indeholdende farlige stoffer  

  16 11 04  Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer, 
bortset fra affald henhørende under 16 11 03  

  16 11 05  Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer 
indeholdende farlige stoffer  

  16 11 06  Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, bortset 
fra affald henhørende under 16 11 05  

      

17  BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET 
JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)  

      
17 01  Beton, mursten, tegl og keramik  
  17 01 01  Beton  
  17 01 02  Mursten  
  17 01 03  Tegl og keramik  

  17 01 06  Blandinger eller separerede fraktioner af beton, mursten, tegl og 
keramik indeholdende farlige stoffer  

  17 01 07  Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald 
henhørende under 17 01 06  

      
17 02  Træ, glas og plast  
  17 02 01  Træ  
  17 02 02  Glas  
  17 02 03  Plast  
  17 02 04  Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med farlige stoffer 
      
17 03  Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter  
  17 03 01  Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære  

  17 03 02  Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald henhørende under 17 03 
01  

  17 03 03  Kultjære og tjærede produkter  
      
17 04  Metaller (og legeringer heraf)  
  17 04 01  Kobber, bronze, messing  
  17 04 02  Aluminium  
  17 04 03  Bly  
  17 04 04  Zink  
  17 04 05  Jern og stål  
  17 04 06  Tin  
  17 04 07  Blandet metal  
  17 04 09  Metalaffald forurenet med farlige stoffer  
  17 04 10  Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige stoffer  
  17 04 11  Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10  
      
17 05  Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer  
  17 05 03  Jord og sten indeholdende farlige stoffer  
  17 05 04  Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 17 05 03  
  17 05 05  Klapmateriale indeholdende farlige stoffer  
  17 05 06  Klapmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 05 05  
  17 05 07  Ballast fra banespor indeholdende farlige stoffer  
  17 05 08  Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende under 17 05 07  
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17 06  Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer  
  17 06 01  Isolationsmateriale indeholdende asbest  

  17 06 03  Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende farlige 
stoffer  

  17 06 04  Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01 - 17 
06 03  

  17 06 05  Asbestholdige byggematerialer  
  17 06 06  Asbestholdige byggematerialer, støvende  
      
17 08  Gipsbaserede byggematerialer  
  17 08 01  Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige stoffer  

  17 08 02  Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under 17 
08 01  

      
17 09  Andet bygnings- og nedrivningsaffald  
  17 09 01  Kviksølvholdigt bygnings- og nedrivningsaffald  

  17 09 02  
Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. PCB-
holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, 
PCB-holdige termoruder og PCB-holdige kondensatorer)  

  17 09 03  Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet affald) 
indeholdende farlige stoffer  

  17 09 04  Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald henhørende 
under 17 09 01, 17 09 02 og 17 09 03  

      

18  

AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS OG/ELLER HERMED 
FORBUNDNE FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN 
STORKØKKEN- OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE 
TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING)  

      

18 01  Affald fra fødeafdelinger samt fra diagnosticering, behandling eller forebyggelse af 
sygdomme hos mennesker  

  18 01 01  Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 01 03)  

  18 01 02  Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret blod) (med 
undtagelse af 18 01 03)  

  18 01 03  Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af 
hensyn til smittefare  

  18 01 04  
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige 
krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, gipsbandager, linned, 
engangsbeklædning, bleer)  

  18 01 06  Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer  
  18 01 07  Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06  
  18 01 08  Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler  
  18 01 09  Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 08  
  18 01 10  Amalgamaffald fra tandpleje  
      

18 02  Affald fra forskningsaktiviteter, diagnose, behandling eller forebyggelse af 
sygdomme i forbindelse med dyr  

  18 02 01  Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 02 02)  

  18 02 02  Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet særlige krav af 
hensyn til smittefare  

  18 02 03  Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet særlige 



 86

krav af hensyn til smittefare 
  18 02 05  Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige stoffer  
  18 02 06  Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05  
  18 02 07  Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler  
  18 02 08  Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 07  
      

19  

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, 
SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR 
PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF 
DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG  

      
19 01  Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald  
  19 01 02  Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske  
  19 01 05  Filterkage fra røggasrensning  

  19 01 06  Vandigt flydende affald fra røggasrensning samt andet vandigt 
flydende affald  

  19 01 07  Fast affald fra røggasrensning  
  19 01 10  Brugt aktivt kul fra røggasrensning  
  19 01 11  Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer  
  19 01 12  Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende under 19 01 11  
  19 01 13  Flyveaske indeholdende farlige stoffer  
  19 01 14  Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 01 13  
  19 01 15  Kedelstøv indeholdende farlige stoffer  
  19 01 16  Kedelstøv, bortset fra affald henhørende under 19 01 15  
  19 01 17  Affald fra pyrolyse indeholdende farlige stoffer  
  19 01 18  Affald fra pyrolyse, bortset fra affald henhørende under 19 01 17  
  19 01 19  Sand fra fluid bed-forbrænding  
  19 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

19 02  Affald fra fysisk/kemisk behandling af affald (herunder fjernelse af chrom eller 
cyanid samt neutralisering)  

  19 02 03  Forblandet affald, som udelukkende består af ikke-farligt affald  
  19 02 04  Forblandet affald bestående af mindst en type farligt affald  
  19 02 05  Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige stoffer  

  19 02 06  Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende under 
19 02 05  

  19 02 07  Olie og koncentrater fra separering  
  19 02 08  Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer  
  19 02 09  Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer  

  19 02 10  Brændbart affald, bortset fra affald henhørende under 19 02 08 og 19 
02 09  

  19 02 11  Andet affald indeholdende farlige stoffer  
  19 02 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
19 03  Stabiliseret eller solidificeret affald5) 
  19 03 04  Affald, som er markeret som farligt affald og som er delvis stabiliseret  
  19 03 05  Stabiliseret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 04  
  19 03 06  Affald, som er markeret som farligt affald og som er solidificeret  
  19 03 07  Solidificeret affald, bortset fra affald henhørende under 19 03 06  
      
19 04  Forglasset affald og affald fra forglasning  
  19 04 01  Forglasset affald  
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  19 04 02  Flyveaske og andet affald fra røggasrensning 
  19 04 03  Ikke-forglasset fast fase  
  19 04 04  Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald  
      
19 05  Affald fra aerob behandling af fast affald  

  19 05 01  Ikke-komposteret fraktion af kommunalt indsamlet affald og lignende 
affald  

  19 05 02  Ikke-komposteret fraktion af animalsk og vegetabilsk affald  
  19 05 03  Kompost, som ikke overholder specifikationerne  
  19 05 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
19 06  Affald fra anaerob behandling af affald  
  19 06 03  Væske fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald  
  19 06 04  Fermentat fra anaerob behandling af kommunalt indsamlet affald  
  19 06 05  Væske fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald  
  19 06 06  Fermentat fra anaerob behandling af animalsk og vegetabilsk affald  
  19 06 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
19 07  Perkolat fra lossepladser  
  19 07 02  Perkolat fra lossepladser indeholdende farlige stoffer  
  19 07 03  Perkolat fra lossepladser, bortset fra affald henhørende under 19 07 02 
      
19 08  Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret  
  19 08 01  Ristegods  
  19 08 02  Affald fra sandfang  
  19 08 05  Slam fra behandling af byspildevand  
  19 08 06  Mættede eller brugte ionbytterharpikser  
  19 08 07  Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere  
  19 08 08  Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller  

  19 08 09  Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende indeholder 
spiselig olie og fedt  

  19 08 10  Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra affald henhørende 
under 19 08 09  

  19 08 11  Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk behandling af 
industrispildevand  

  19 08 12  Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra affald 
henhørende under 19 08 11  

  19 08 13  Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling af 
industrispildevand  

  19 08 14  Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra affald 
henhørende under 19 08 13  

  19 08 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
19 09  Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug  
  19 09 01  Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist  
  19 09 02  Slam fra klaring af drikkevand  
  19 09 03  Slam fra karbonatfjernelse  
  19 09 04  Brugt aktivt kul  
  19 09 05  Mættede eller brugte ionbytterharpikser  
  19 09 06  Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere  
  19 09 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
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19 10  Affald fra fragmentering af metalholdigt affald 
  19 10 01  Jern- og stålaffald  
  19 10 02  Ikke-jernmetal  
  19 10 03  Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer  

  19 10 04  Den lette fraktion og støv, bortset fra affald henhørende under 19 10 
03  

  19 10 05  Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer  
  19 10 06  Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05  
      
19 11  Affald fra regenerering af olie  
  19 11 01  Brugt filterjord  
  19 11 02  Svovlsur tjære  
  19 11 03  Vandigt flydende affald  
  19 11 04  Affald fra rensning af brændstoffer med baser  

  19 11 05  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet indeholdende 
farlige stoffer  

  19 11 06  Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra 
affald henhørende under 19 11 05  

  19 11 07  Affald fra røggasrensning  
  19 11 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
      

19 12  Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, 
sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret  

  19 12 01  Papir og pap  
  19 12 02  Jernholdigt metal  
  19 12 03  Ikke-jernmetal  
  19 12 04  Plast og gummi  
  19 12 05  Glas  
  19 12 06  Træ indeholdende farlige stoffer  
  19 12 07  Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06  
  19 12 08  Tekstiler  
  19 12 09  Mineraler (f.eks. sand, sten)  
  19 12 10  Brændbart affald (brændstoffer udvundet af affald)  

  19 12 11  Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk 
behandling af affald indeholdende farlige stoffer  

  19 12 12  Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk 
behandling af affald, bortset fra affald henhørende under 19 12 11  

      
19 13  Affald fra rensning af jord og grundvand  
  19 13 01  Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer  

  19 13 02  Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 
13 01  

  19 13 03  Slam fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer  

  19 13 04  Slam fra rensning af jord, bortset fra affald henhørende under 19 13 
03  

  19 13 05  Slam fra rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer  

  19 13 06  Slam fra rensning af grundvand, bortset fra affald henhørende under 
19 13 05  

  19 13 07  Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af 
grundvand indeholdende farlige stoffer  

  19 13 08  Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra rensning af 
grundvand, bortset fra affald henhørende under 19 13 07  
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20  
KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG 
LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), 
HERUNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER  

      
20 01  Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01)  
  20 01 01  Papir og pap  
  20 01 02  Glas  
  20 01 08  Bionedbrydeligt storkøkken- og kantineaffald  
  20 01 10  Tøj  
  20 01 11  Tekstiler  
  20 01 13  Opløsningsmidler  
  20 01 14  Syrer  
  20 01 15  Baser  
  20 01 17  Fotokemikalier  
  20 01 19  Pesticider  
  20 01 21  Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald  
  20 01 23  Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner  
  20 01 25  Spiselig olie og fedt  
  20 01 26  Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 25  

  20 01 27  Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser indeholdende farlige 
stoffer  

  20 01 28  Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald 
henhørende under 20 01 27  

  20 01 29  Detergenter indeholdende farlige stoffer  
  20 01 30  Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29  
  20 01 31  Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler  
  20 01 32  Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 31  

  20 01 33  
Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 01, 16 06 02 
eller 16 06 03 samt usorterede batterier og akkumulatorer 
indeholdende disse batterier  

  20 01 34  Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald henhørende under 20 01 
33  

  20 01 35  Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende 
under 20 01 21 og 20 01 23, som indeholder farlige bestanddele 6)  

  20 01 36  Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende 
under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35  

  20 01 37  Træ indeholdende farlige stoffer  
  20 01 38  Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37  
  20 01 39  Plast  
  20 01 40  Metaller  
  20 01 41  Affald fra skorstensfejning  
  20 01 99  Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret  
      
20 02  Have- og parkaffald (inkl. affald fra kirkegårde)  
  20 02 01  Bionedbrydeligt affald  
  20 02 02  Jord og sten  
  20 02 03  Andet ikke-bionedbrydeligt affald  
      
20 03  Andet kommunalt indsamlet affald  
  20 03 01  Blandet kommunalt indsamlet affald  
  20 03 02  Affald fra markedspladser  
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  20 03 03  Affald fra gadefejning 
  20 03 04  Slam fra septiktanke  
  20 03 06  Affald fra rensning af kloakker  
  20 03 07  Storskrald  
  20 03 99  Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret  
      
1)  Til brug for denne affaldsliste defineres PCB som i PCB-bekendtgørelsen. 

2)  
Farlige dele fra elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier 
omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katodestrålerør og 
andet aktiveret glas osv. 

3)  

Ved overgangsmetaller forstås i denne position: scandium, vanadium, mangan, cobalt, 
kobber, yttrium, niobium, hafnium, wolfram, titan, chrom, jern, nikkel, zink, zirconium, 
molybdæn og tantal. Disse metaller eller deres forbindelser er farlige, hvis de er 
klassificerede som farlige stoffer. Klassifikationen af farlige stoffer er bestemmende for, 
hvilke af disse overgangsmetaller og hvilke overgangsmetalforbindelser der er farlige. 

4)  

Stabiliseringsprocesser ændrer farligheden af affaldets bestanddele og omdanner herved 
farligt affald til ikke-farligt affald. Solidifikationsprocesser ændrer kun affaldets fysiske 
tilstand (f.eks. omdannelse fra flydende til fast form) gennem anvendelse af 
tilsætningsstoffer uden at ændre affaldets kemiske egenskaber. 

5)  
Affald anses for at være delvis stabiliseret, hvis farlige bestanddele, som ikke er blevet 
fuldstændig omdannet til ikke-farlige bestanddele efter stabiliseringsprocessen, kan 
frigives til miljøet på kort, mellemlang eller lang sigt. 

6)  
Farlige dele af elektrisk og elektronisk udstyr kan omfatte akkumulatorer og batterier 
omtalt under 16 06 og markeret som farlige; kviksølvkontakter, glas fra katoderør og 
andet aktiveret glas osv. 
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