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Nye affaldsblandinger på transportforordningens bilag IIIA
Ny forordning ændrer bilag IIIA
1. august 2011 trådte forordning (EF) nr. 664/2011 i kraft. Med denne forordning ændredes forordning (EF) nr. 1013/2006 om overførsel affald (”transportforordningen”), idet der tilføjedes nye blandinger af affald til bilag IIIA.
Hvad omfatter bilag IIIA?
Bilag IIIA til forordning (EF) nr. 1013/2006 omfatter blandinger af to eller flere affaldstyper fra bilag
III (den ”grønne” liste), som ikke er klassificeret under en enkelt indgang i bilag III. Disse blandinger
vurderes at være uproblematiske miljømæssigt og håndteringsmæssigt, og kan derfor overføres
som grønlistet affald ved grænseoverskridende transporter. Dette er en modsætning til andre
ulistede blandinger af grønlistet affald, som – jf. transportforordningens artikel 3 – er underlagt proceduren med forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke.
Hvilke blandinger findes nu på bilag IIIA?
1. Blandinger af to eller flere affaldstyper:
o
o
o
o
o

B1010 og B1050 (metalaffald og blandede ikke-jernmetaller)
B1010 og B1070 (metalaffald og kobber i spredbar form)
B3040 og B3080 (gummiaffald og skrot af gummi)
GB040 og B1100 (slagger fra forarbejdning af ædle metaller og metalholdigt affald
fra metalsmeltning – men med visse begrænsninger) 1, 2
GB040, B1100 og B1070 (som ovenstående plus kobber i spredbar form – men med
visse begrænsninger)1, 2

2. Blandinger af affald under samme indgang (Basel-kode), men med separate undergrupper:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

1
2

B1010 (metalaffald)
B2010 (affald fra minedrift)
B2030 (keramisk affald)
B3010 (plastaffald – ikke-halogenerede polymerer og co-polymerer)
B3010 (plastaffald – hærdeplastaffald og kondensationsprodukter)
B3010 (plastaffald – perfluoralkoxylalkan)
B3020 (affald af pap og papir, men med visse begrænsninger)2
B3030 (tekstilaffald)
B3040 (gummiaffald)
B3050 (ubehandlet affald af kork eller træ)

Gælder ikke for eksport til ikke-OECD lande
Se forordning (EF) nr. 664/2011 for en uddybning af begrænsningerne

Hvilken betydning får ændringen af bilag IIIA?
Ændringen medfører, at blandinger af affald listet under pkt. 1 og 2 må sendes som grønlistet affald. For de affaldstyper, der er listet under pkt. 2, har ændringen i realiteten kun begrænset betydning, idet Danmark har tilladt, at netop de ved forslaget listede blandinger har kunnet overføres
som grønlistet affald.
Oprindeligt (under den tidligere transportforordning 259/93) var det ikke muligt at blande forskellige
undergrupper, men i den gældende forordning muliggør bilag IIIs layout, at forskellige undergrupper, f.eks. metaller, sammenblandes. Dette har Kommissionen erkendt var en fejl, men med denne
ændring ønsker man alligevel at muliggøre, at visse affaldstypers undergrupper sammenblandes.
Plastaffald (B3010) skal imidlertid holdes adskilt i de under pkt. 2 listede undergrupper, dvs. blandes ikke-halogenerede polymerer med hærdeplast, betragtes blandingen som ulistet, og skal derfor
anmeldes forud for transport.
De Basel-koder, som har flere undergrupper, og som ikke fremgår af bilag IIIA, skal fortsat være
sorteret i de relevante undergrupper, når affald overføres. Det drejer sig om følgende Basel-koder:







B1020 (ikke-kontamineret metalskrot)
B1100 (metalholdigt affald fra metalsmeltning)
B1120 (rengjorte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller lanthanider)
B2040 (andet uorganisk affald)
B3060 (affald fra fødevareindustrien)
B3070 (menneskehår, halmaffald og svampemycelium)

Karakterisering af affald (udfyldelse af bilag VII/bilag IA+B)
Angiv de relevante koder og beskriv affaldet. Hvis affaldet ikke er omfattet af bilag IIIA og for B3010
plastaffald, skal den relevante undergruppe nævnes. Eksempler:




”B1010 og B1050” (metalaffald blandet med ikke-jernmetal)
B3010 (hærdeplast)
B1020 (skrot af antimon)

Indberetning til Affaldsdatasystemet
Pt kan blandinger listet under pkt. 1 ikke indberettes til Affaldsdatasystemet, idet systemet kun tillader indberetninger af en enkelt Basel- eller OECD-kode. Affaldssekretariatet i Roskilde forventer, at
blandingerne kan indberettes fra ultimo november 2011 og allersenest 31. januar 2012.
For blandinger listet under pkt. 1:
 Her skal anvendes følgende koder:
o
o
o
o
o

RX101 (svarende til B1010 og B1050)
RX102 (svarende til B1010 og B1070)
RX103 (svarende til B3040 og B3080)
RX104 (svarende til GB040 og B1100)
RX105 (svarende til GB040, B1100 og B1070)

For blandinger listet under pkt. 2:
 Ingen praksisændring.
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