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Tekst starter uden 

punktopstilling 

For at få punktopstilling 

på teksten (flere 

niveauer findes), brug 

>Forøg listeniveau-

knappen i Topmenuen 

 

 

For at få venstrestillet 

tekst uden 

punktopstilling, brug 

>Formindsk listeniveau-

knappen i Topmenuen 

Vejledning – klassificering af grønlistet affald  
Rettelser til B2020 og B3010 

Ændringen for planglas uden vinduesrammer o.l. (B2020) er følgende: 

• Planglas af termoruder skal medfølges af dokumentation for, at 
affaldet ikke er forurenet med PCB  (koncentration < 0,1 ppm), før 
det kan klassificeres som grønlistet affald (B2020). 

• Planglas af termoruder med et PCB-indhold højere end 0,1 ppm, er 
anmeldepligtigt affald (A3180). 

• Billedet med planglas under eksempler er fjernet. 
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Vejledning – klassificering af grønlistet affald  
Rettelser til B2020 og B3010 

Ændringen for plastaffald (B3010) er følgende: 

• Plastaffaldet må ikke være blandet med andet affald, eksempelvis, 
glas, papir, jord og træ.  

• Det vil sige, at plasten må hverken være blandet med andre     
grønlistede affaldstyper eller med farlige stoffer.  

• De tre hovedplasttyper må ikke blandes:                                                                                
- skrot af plast af ikke-halogenerede polymerer og copolymerer         
- hærdeplastaffald                                                                                          
- fluorpolymeraffald                                                                                                           

dvs. polyethylen må ikke                                                                                   
blandes med f.eks.                                                                            
hærdeplastaffald.   
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NOAH – Omklassificering 

• Gælder for alkalisk røggasrensningsaffald  

• Affaldet vil blive anvendt til neutralisering af syreholdigt 
affald – derfor nu klassificering som nyttiggørelse (R5) 

• Følger Affaldsdirektivets  bredere definition af nyttiggørelse 

• Gælder for processen, ikke for anlægget generelt 
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Omklassificeringen betyder ændring i: 

• Kontrakt 

• Fuldmagt/aftale 

• Klassificering på anmeldelse og transportformular 

• Udtalelser fra tilsynsmyndigheder 
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Klassificering af RGA – Y46 og Y47 

• DG Environment har på et møde med medlemslandene d. 7. 
oktober 2014 gjort opmærksom på, at koderne Y46 og Y47 kun må 
anvendes for ikke-farligt affald 

• De tyske myndigheder har allerede ændret deres praksis for 
klassificering af RGA: tilbagemelding på DK 006200 og DK 006201  

• Følgende koder skal anvendes : Y18, A4100 og 190105* 

• Miljøstyrelsen har endnu ikke afsluttet sin faglige vurdering af, 
hvilken betydning Kommissionens anmodning generelt vil få for 
Miljøstyrelsens klassificering af RGA 

• MST vil i de konkrete sager ikke bestride Tysklands klassificering  
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