Glasaffald, ikke-spredbar
B2020
Eksempler på affald, som er omfattet

Emballageglas

Knust glas

Dette affald er ikke omfattet

Lysstofrør

Glasaffald, ikke-spredbar
B2020
Betegnelse

Glasaffald i ikke-spredbar form.
Glasskår og andet glasaffald og skrot, med undtagelse af glas fra
katodestrålerør og andet aktiveret glas.

Beskrivelse

Glasaffald af både farvet og klart glasskår eller andet glasaffald. Der må være
en begrænset mængde urenheder i fraktionen. Glasfraktioner med urenheder i
større omfang hører ikke under B2020.

Hvad er ikke omfattet –
eksempler

Eksempler på EAK koder
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Eksempler:
• Emballageglas.
• Glasskår.
• Planglas uden vinduesrammer o.l. Planglas af termoruder skal
medfølges af dokumentation for, at affaldet ikke er forurenet med PCB
(koncentration < 0,1 ppm).
• Glasaffald fra katodestrålerør (billedrør/CRT), der er grundigt sorteret
og hvor aktive belægninger, emaljer og andre forurenende stoffer er
blevet fjernet, forudsat at de resterende tungmetaller er indkapslet i
glasset, at der ikke er spredningsrisiko samt at alle tungmetallerne eller
selve glasset kan genanvendes.
• Ruder fra køretøjer.
Andet grønlistet affald:
• Glasfiberaffald – se GE 020.
Orange eller ulistet affald (anmeldelsespligtigt):
• Fysisk intakte katodestrålerør, glas fra katodestrålerør (også rengjort
glas, hvis det indeholder bly) og andet aktiveret glas (belagt) såsom
LCD, intakt eller knust, plasmaskærme samt partikler og støv af glas
indeholdende tungmetaller – se A2010.
• Lysstofrør, elsparepærer og HID pærer (high intensity disharge) samt
dele heraf og ikke tilstrækkeligt rensede glasdele fra oparbejdning af
sådanne lamper – se A1030 (kviksølv) eller A2010.
• Affald af blyglas, blyglasslam – se A1020 (hhv. A2010).
• Ubehandlet konusglas (og blandet billedrørsglas) med belægning eller
forurenet med bly eller fosfor skal klassificeres under A2010.
• Planglas af termoruder med et PCB-indhold højere end 0,1 ppm – se
A3180.
10 11 12 Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11.
15 01 07 Glasemballage.
16 01 20 Glas.
17 02 02 Glas.
20 01 02 Glas.

