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 ÁKVÖRÐUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2001/EES/26/26 

frá 24. nóvember 1994 

varðandi staðlaða fylgibréfið sem um getur í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón 
og eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu(*)

(94/774/EB) 

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUBANDALAGANNA 
HEFUR, 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, 

með hliðsjón af reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 frá  
1. febrúar 1993 um umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs 
innan, til og út úr Evrópubandalaginu (1), einkum 1. mgr. 
42. gr., 

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

Staðlaða fylgibréfið, sem kveðið er á um í reglugerð (EBE) 
nr. 259/93, hefur verið útbúið að teknu tilhlýðilegu tilliti til 
viðeigandi greina reglugerðarinnar og viðkomandi 
alþjóðlegra samninga og samþykkta og ekki síst starfa 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar (OECD). 

Fylgibréfið, sem er tilkynningareyðublað og flutnings-/feril-
eyðublað, skal nota til að tilkynna um og rekja flutning á úr-
gangi og það gegnir hlutverki förgunar- og endurnýtingar-
vottorðs. 

Fylgibréfið gerir lögbærum yfirvöldum, sem aðildarríkin 
tilnefna, kleift að annast þá umsjón og það eftirlit sem þeim 
er falið samkvæmt reglugerð (EBE) nr. 259/93. 

Framkvæmdastjórnin hefur lagt fyrir nefndina, sem um 
getur í 18. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/EBE (2), eins og 
________________  

(*)  Þessi EB-gerð, sem birtist í Stjtíð. EB L 310, 3.12.1994, bls. 70, var 
nefnd í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 34/2000 frá 31. 
mars 2000 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-
samninginn. Sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna 
nr. 27, 15.6.2000, bls. 13. 

(1)  Stjtíð. nr. L 30, 6. 2. 1993, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. nr. L 194, 25. 7. 1975, bls. 39. 

henni var síðast breytt með tilskipun 91/692/EBE (3), drög 
að þeim ráðstöfunum sem gera skal. 

Nefndin hefur skilað jákvæðu áliti um drögin að 
ráðstöfunum sem framkvæmdastjórnin lagði fyrir hana. 

SAMÞYKKT ÁKVÖRÐUN ÞESSA: 

1. gr. 

Staðlaða fylgibréfið, sem fylgir með í viðauka við þessa 
ákvörðun og er tilkynningareyðublað ásamt flutnings-
/ferileyðublaði, skal nota til að tilkynna um og rekja 
flutning á úrgangi, eins og mælt er fyrir um í reglugerð 
ráðsins (EBE) nr. 259/93, og það gegnir hlutverki förgunar- 
og endurnýtingarvottorðs. 

2. gr. 

Skjalið, sem um getur í 1. gr., skal vera prentað á hvítan 
pappír sem er ekki hægt að falsa og vegur minnst 40 g/m2.
Pappírinn skal vera svo ógagnsær að upplýsingar á annarri 
hlið hans hafi ekki áhrif á læsileika upplýsinganna á hinni 
hliðinni og svo sterkur að hann krumpist hvorki né rifni við 
eðlilega notkun. 

Reitirnir skulu byggðir á grunneiningu sem er tíundi hluti úr 
tommu lárétt og sjötti hluti úr tommu lóðrétt.  

________________  

(3) Stjtíð. nr. L 377, 31. 12. 1991, bls. 48. 
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Eyðublöðin skulu vera 210 × 297 mm á stærð og hámarks-
frávik á lengdinni má vera mínus 5 mm eða plús 8 mm. 

Þessi ákvæði skulu ekki koma í veg fyrir að staðlaða 
fylgibréfið, sem um getur í 1. gr., sé framleitt í opinberum 
eða einkareknum gagnavinnslukerfum, samkvæmt þeim 
skilyrðum sem aðildarríkin mæla fyrir um og á venjulegan 
pappír ef nauðsyn krefur.  

3. gr. 

Raðnúmer úrgangsfarmsins, sem færa skal í reit 3 á 
fylgibréfinu, skal vera landskenni sendingarlandsins ásamt 
sex stafa tölu sem fylgir þar á eftir. 

4. gr. 

Endurskoða skal fyrirmyndina að fylgibréfinu á grundvelli 
fenginnar reynslu og gera á henni breytingar ef með þarf. 

5. gr. 

Ákvörðun þessi öðlast gildi sextíu dögum eftir að tilkynnt 
er um hana. 

6. gr. 

Ákvörðun þessari er beint til aðildarríkjanna. 

Gjört í Brussel 24. nóvember 1994. 

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Yannis PALEOKRASSAS

 framkvæmdastjóri. 

 ______  
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VIÐAUKI 

FYRIRMYND AÐ STAÐLAÐA FYLGIBRÉFINU 

útbúin samkvæmt 42. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með flutningi 
úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu 

INNGANGUR 

Þetta staðlaða fylgibréf var útbúið til beitingar ákvæðum reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og 
eftirlit með flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu. 

Það skal vera til reiðu fyrir lögbær yfirvöld, sem aðildarríkin hafa tilnefnt samkvæmt 38. gr. áðurnefndrar 
reglugerðar, þannig að þau geti beitt viðeigandi aðferð við umsjón og eftirlit með flutningi úrgangs. 

Upplýsingarnar í þessu skjali gera lögbærum yfirvöldum kleift að fá vitneskju um eðli úrgangsfarma sem 
fluttir eru og ráðstöfun þeirra (förgun eða endurnýtingu). Þau geta þar af leiðandi gert nauðsynlegar 
ráðstafanir til að vernda heilsu manna og umhverfið. 



 FLUTNINGUR ÚRGANGS YFIR LANDAMÆRI 
EVRÓPUBANDALAGIÐ (a) Tilkynningareyðublað 

 1. Tilkynnandi/útflytjandi (nafn, heimilisfang) og skráningarnúmer ef við á: 

!
 3. Tilkynning varðandi (1): 

Nr. 000000

 Sími: Bréfasími: 
 Tengiliður: 
 2. Móttakandi (nafn, heimilisfang) og skráningarnúmer ef við á: 

 A  i) Einn flutning !
   ii) Almenna tilkynningu !

  (marga flutninga) 
 C* Áður viðurkennda !

endurnýtingarstöð !
 * (Fyllist aðeins út ef merkt er við B ii)) 

 B i) Förgun (engin endurnýting) !
         ii) Endurnýting !
 já 
 nei 

 Sími: Bréfasími: 

 4. Fyrirhugaður heildarfjöldi  
farma 

 5. Fyrirhugað heildarmagn (b) 
  kg  .................................................................
  lítrar 

 Tengiliður:  6. Fyrsti farmur  Brottför síðasta farms 
 7. Fyrirhugaður/-ir farmflytjandi/-endur* (nafn, heimilisfang) og skráningarnúmer ef við á:  ekki fyrr en:  ekki síðar en: 

 Sími: Bréfasími: 
 Tengiliður: * (látið fylgja skrá ef fleiri en einn) 

8. Förgunar-/endurnýtingarstöð (nafn, staður, heimilisfang): 

 Sími:        Bréfasími: 
 Skráningarnúmer ef við á 

10. Framleiðandi úrgangs (nafn og heimilisfang):  og gildistími: 
 Tengiliður: 

   A
FR

IT
 H

AN
DA

: 

 Sími: Bréfasími: 
 Tengiliður: 

 9. Kenninúmer förgunar-/endurnýtingaraðgerðar (2): 
og tækni sem notuð er: * 
* (látið fylgja nánari upplýsingar ef með þarf) 

 Vinnsla og framleiðslustaður 
* (látið fylgja nánari upplýsingar ef með þarf) 

11. Flutningsmáti (2):  12. Gerð(ir) 
umbúða (2):

13. Heiti úrgangs og efnafræðileg samsetning: 14. Eðliseiginleikar (2): 

17. Y-númer:15. Kennikóði úrgangs
− í útflutnings-/sendingarlandi: 

 – í innflutnings-/viðtökulandi: 
 Alþjóðlegur kennikóði fyrir úrgang (International Waste Identification Code, IWIC): 
 Evrópska úrgangsskráin (European Waste Catalogue, EWC): 
 Annað (tilgreinið): 

18. H-númer (2):

16. Flokkunarkóði OECD (1): gulur ! rauður ! og númer: 

 annar (*) !
   * (látið fylgja nánari upplýsingar) 

19. SÞ-kenninúmer 
 og opinbert flutningstákn: 

SÞ-flokkur (2): 

20. Hlutaðeigandi lönd (2), kenninúmer lögbærra yfirvalda (ef við á) og nákvæmlega tilgreindir komu- og brottfararstaðir: 

  Útflutnings-/sendingarland Umflutningslönd Innflutnings-/viðtökuland 
     

21. Komu- og/eða brottfarartollstöð (EB) 
 Koma: 

23. Yfirlýsing tilkynnanda/útflytjanda: Ég staðfesti að framangreindar upplýsingar eru tæmandi og réttar og 
gefnar samkvæmt bestu vitund. Ég staðfesti jafnframt að skriflega hefur verið gengist undir löglega
aðfararhæfar samningsskuldbindingar og að allar viðeigandi tryggingar eða aðrar fjárhagslegar ábyrgðir 
eru eða skulu vera í gildi og taka til flutningsins yfir landamæri. 

   Brottför: 22. Fjöldi viðauka  Nafn: Undirskrift: 
 Dagsetning: 

 FYLLIST ÚT AF LÖGBÆRUM YFIRVÖLDUM 
24. FYLLIST ÚT AF LÖGBÆRU YFIRVALDI Í INNFLUTNINGS-/VIÐTÖKULANDI 

 Tilkynning móttekin Staðfesting á móttöku send 

 hinn: hinn: 

 Nafn lögbærs yfirvalds, stimpill og/eða undirskrift: 

25. SAMÞYKKI* FYRIR FLUTNINGNUM VEITT AF LÖGBÆRU YFIRVALDI 

 í: (heiti lands)      hinn:

 Nafn lögbærs yfirvalds, stimpill og/eða undirskrift 

 Samþykki fellur úr gildi hinn: 

Sérstök skilyrði (1) !  nei !  já, sjá reit 26 á næstu bls. 
 * (ekki krafist fyrir úrgang á gulri skrá samkvæmt ákvörðun OECD) 

(1) Merkið með × í viðeigandi reit(i).   (2) Sjá kóða á bakhlið. 
(a) Eyðublöð einnig notuð af Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD). 
(b) Merkið við annan möguleikann. Lögbærum yfirvöldum er heimilt að óska eftir að magnið sé eingöngu gefið upp í kílógrömmum. 



Skrá yfir skammstafanir á tilkynningareyðublaðinu 
FÖRGUNAR- / ENDURNÝTINGARAÐGERÐIR (reitur 9) 

FÖRGUN (ENGIN ENDURNÝTING)

D1 Losun ofan jarðar sem neðan (t.d. urðun) 
D2 Meðhöndlun í jarðvegi (t.d. lífrænt niðurbrot fljótandi úrgangs eða eðju í jarðvegi) 
D3 Dæling djúpt niður í jarðlög (t.d. dæling fljótandi úrgangsefna í borholur, saltstöpla eða 

náttúrlegar jarðsprungur) 
D4 Losun til fyllingar (t.d. losun fljótandi úrgangs eða eðju í gryfjur, tjarnir eða lón) 
D5 Losun á sérhönnuðum urðunarstöðum (t.d. í þétt hólf eða rými sem eru skilin hvert frá 

öðru og frá umhverfinu) 
D6 Losun í vatn en þó ekki í sjó 
D7 Losun í sjó, þar með talið niðurgröftur á hafsbotni 
D8 Líffræðileg meðhöndlun, sem er ekki tilgreind annars staðar í þessari skrá, þar sem til 

verða efnasambönd eða blöndur sem er fargað með einhverjum þeim aðgerðum sem 
um getur í liðum D1 til D12 

D9 Eðlis- og efnafræðileg meðhöndlun, sem er ekki tilgreind annars staðar í þessari skrá, 
þar sem til verða efnasambönd eða blöndur sem er fargað með einhverjum þeim 
aðgerðum sem um getur í liðum D1 til D12 (t.d. uppgufun, þurrkun, glæðingu) 

D10 Brennsla á landi 
D11 Brennsla á sjó 
D12 Varanleg geymsla (t.d. staðsetning gáma í námum) 
D13 Blöndun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum D1 til D12 
D14 Umpökkun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum D1 til D12 
D15 Geymsla þangað til gripið er til einhverra  þeirra aðgerða sem um getur í liðum D1 til 

D12 

ENDURNÝTINGARAÐGERÐIR 

R1 Notkun sem eldsneyti (á annan hátt en með beinni brennslu) eða á annan hátt til 
orkuframleiðslu 

R2 Endurheimt eða endurmyndun leysiefna 
R3 Endurvinnsla eða endurheimt lífrænna efna sem eru ekki notuð sem leysiefni 
R4 Endurvinnsla eða endurheimt málma og málmsambanda 
R5 Endurvinnsla eða endurheimt annarra ólífrænna efna 
R6 Endurmyndun sýru eða basa 
R7 Endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til að draga úr mengun 
R8 Endurnýting efnisþátta úr hvötum 
R9 Olíuhreinsun eða önnur endurnotkun olíu 
R10 Dreifing á land til hagsbóta fyrir landbúnað eða vistkerfi 
R11 Notkun úrgangs sem til fellur vegna einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum 

R1 til R10 
R12 Skipti á úrgangi með það í huga að grípa til einhverra þeirra aðgerða sem um getur 

í liðum R1 til R11 
R13 Söfnun efnis í því skyni að nota það til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í 

liðum R1 til R12 

ATHUGASEMD:  Förgunaraðgerðir („D“) falla ekki undir eftirlitskerfi Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD)  

FLUTNINGSMÁTI (reitur 11) GERÐ UMBÚÐA (reitur 12) 

 R = Á vegum 1. Fat 
    2. Trétunna 
 T = Með járnbrautum 3.  Flatur brúsi 
    4.  Kassi 
 S = Sjóleiðis 5.  Poki 
    6.  Samsettar umbúðir 
 A = Loftleiðis 7. Þrýstigeymir 
    8. Í lausu 
 W = Á skipgengum vatnaleiðum 9. Annað (tilgreinið) 

EÐLISEIGINLEIKAR (reitur 14) 

1. Duftkennt/duft 5. Vökvi 
2. Fast 6. Loftkennt 
3. Límkennt/seigfljótandi 7. Annað (tilgreinið) 
4. Þunnfljótandi 

H-NÚMER OG SÞ-FLOKKUR (reitir 18 og 19) 

SÞ-flokkur H-númer Merking 

1 H1 Sprengifimt 
3 H3 Eldfimir vökvar 
4.1 H4.1 Eldfim föst efni 
4.2 H4.2 Efni eða úrgangur sem hætt er við sjálfkviknun 
4.3 H4.3 Efni eða úrgangur sem gefur frá sér eldfimar lofttegundir í 

snertingu við vatn 
5.1 H5.1 Eldnærandi  
5.2 H5.2 Lífræn peroxíð 
6.1 H6.1 (Bráð)eitrað 
6.2 H6.2 Smitnæm efni 
8 H8 Ætandi efni 
9 H10 Gefur frá sér eiturgufur í snertingu við loft eða vatn 
9 H11 Eiturefni (tafin eða langvinn eiturhrif) 
9 H12 Visteitruð efni 
9 H13 Getur eftir förgun gefið frá sér sigvatn eða önnur efni sem búa 

yfir einhverjum af ofangreindum eiginleikum 

LANDSKENNI EFNAHAGS- OG FRAMFARASTOFNUNARINNAR (OECD) (reitur 20) 

Austurríki: AT Danmörk: DK Írland: IE Lúxemborg: LU Spánn: ES 
Ástralía: AU Finnland: FI Ísland: IS Mexíkó: MX Sviss: CH 
Bandaríkin:  US Frakkland: FR Ítalía: IT Noregur: NO Svíþjóð: SE 
Belgía: BE Grikkland: GR Japan: JP Nýja-Sjáland: NZ Tyrkland: TR 
Breska konungsríkið: GB Holland: NL Kanada: CA Portúgal: PT Þýskaland: DE 

Fyrir önnur lönd skal nota skammstafanir ISO-staðals 3166.  

26. SÉRSTÖK SKILYRÐI FYRIR SAMÞYKKI FLUTNINGSINS 

ALÞJÓÐLEGA KENNIKÓÐANN FYRIR ÚRGANG (THE INTERNATIONAL WASTE IDENTIFICATION CODE, IWIC) (IWIC – REITUR 15), SKRÁ EFNAHAGS- OG 
FRAMFARASTOFNUNARINNAR (OECD) YFIR ÚRGANG ÆTLAÐAN TIL ENDURNÝTINGAR (GULUR, RAUÐUR – REITUR 16) OG EFTIRLITSSKYLDA FLOKKA ÚRGANGS (TAFLA
Y – REITUR 17), SVO OG NÁKVÆMARI LEIÐBEININGAR ER AÐ FINNA Í HANDBÓK SEM HÆGT ER AÐ NÁLGAST HJÁ EFNAHAGS- OG FRAMFARASTOFNUNINNI.



 FLUTNINGUR ÚRGANGS YFIR LANDAMÆRI 
EVRÓPUBANDALAGIÐ (a) Flutnings-/ferileyðublað 

 1. Tilkynnandi/útflytjandi (nafn, heimilisfang) og skráningarnúmer ef við á: 

!
 3. Svarar til 

tilkynningar nr. 000000 4. Raðnúmer 
sendingar: 

 Sími: Bréfasími: 
 Tengiliður: 
 2. Móttakandi (nafn, heimilisfang) og skráningarnúmer ef við á: 

8.  Förgunar-/endurnýtingarstöð (nafn, staður, heimilisfang): 

 Sími:   Bréfasími: 
 Skráningarnúmer ef við á: 
 og gildistími: 
 Tengiliður: 

 Sími: Bréfasími: 
 Tengiliður: 

9. Kenninúmer förgunar-/endurnýtingaraðgerðar (2): 
 og tækni sem notuð er: 

 5. Fyrsti farmflytjandi (nafn, heimilisfang): 

 Skráningarnúmer: 
(ef við á) 

 Sími: Bréfasími: 

 6. Annar farmflytjandi (3) (nafn, heimilisfang): 

 Skráningarnúmer: 
(ef við á) 

 Sími:     Bréfasími:

 7. Síðasti farmflytjandi (nafn, heimilisfang): 

 Skráningarnúmer: 
(ef við á) 

 Sími:     Bréfasími: 

AF
RI

T 
HA

ND
A:

10. Flutningsmáti: 

 Flutningsdagur: 
 Undirskrift (fulltrúi flytjanda): 

11. Flutningsmáti: 

 Flutningsdagur: 
 Undirskrift (fulltrúi flytjanda): 

   

12. Flutningsmáti: 

 Flutningsdagur: 
 Undirskrift (fulltrúi flytjanda): 

13. Heiti úrgangs og efnafræðileg samsetning: 14. Eðliseiginleikar (2): 

17. Raunmagn (b):
  kg  ................................................
  lítrar

15. Kennikóði úrgangs
− í útflutnings-/sendingarlandi: 

 – í innflutnings-/viðtökulandi: 
 Alþjóðlegur kennikóði fyrir úrgang (International Waste Identification Code, IWIC): 
 Evrópska úrgangsskráin (European Waste Catalogue, EWC): 
 Annað (tilgreinið): 

18. Fjöldi pakka: 

16. Flokkunarkóði OECD (1): gulur ! rauður ! og númer: 

 annar (*) !
   * (látið fylgja nánari upplýsingar) 

19. SÞ-kenninúmer 
 og opinbert flutningstákn: 

SÞ-flokkur (2): 

20. Sérstök fyrirmæli um meðhöndlun: 22. Yfirlýsing tilkynnanda/útflytjanda: Ég staðfesti að upplýsingarnar í reitum 1 til 9 og 13 til 21 eru tæmandi og réttar 
og gefnar samkvæmt bestu vitund. Ég staðfesti jafnframt að skriflega hefur verið gengist undir löglega aðfararhæfar 
samningsskuldbindingar og að viðeigandi tryggingar eða aðrar fjárhagslegar ábyrgðir eru í gildi og taka til flutnings yfir 
landamæri, og að * 
i) allra nauðsynlegra leyfa hefur verið aflað, eða 
ii) sendingin er stíluð á endurnýtingarstöð á svæði Efnahags- og framfarastofnunarinnar og engin andmæli hafa 

borist frá neinu af hlutaðeigandi löndum á þeim 30 dögum sem þegjandi samkomulag er í gildi, eða
iii) sendingin er stíluð á endurnýtingarstöð sem hefur verið úthlutað leyfi til að meðhöndla þessa tegund úrgangs á 

svæði Efnahags- og framfarastofnunarinnar og að þetta leyfi hefur ekki verið numið úr gildi og að hlutaðeigandi 
lönd hafa ekki hreyft neinum andmælum. 

 Nafn: Undirskrift:
21. Raunverulegur sendingardagur:  Dagsetning: 

 * (strikið yfir þær setningar sem eiga ekki við) 
 ÚTFYLLIST AF MÓTTAKANDA EÐA STARFSMANNI FÖRGUNAR- EÐA ENDURNÝTINGARSTÖÐVAR 

23. Móttakandi tekur við sendingu hinn: samþykkt ! (1) 
(ef hvorki förgunar- né endurnýtingarstöð) hafnað* !

 Magn sem er móttekið (b): kg lítrar 
 Dagsetning: Nafn: Undirskrift: 

* (hafið samband við lögbær yfirvöld þegar í stað) 

25. Ég staðfesti að förgun/endurnýting þess úrgangs 
sem að framan greinir er lokið* 

 Dagsetning: 
 Nafn: 

24. Sending móttekin í förgunar-/endurnýtingarstöð hinn:  samþykkt ! (1) 
Magn sem er móttekið (b): kg lítrar hafnað* !

 Dagsetning: Nafn: Undirskrift: 

Förgun/endurnýtingu ljúki hinn: 

 Undirskrift: 

 Aðferð notuð við förgun/endurnýtingu: 
* (hafið samband við lögbær yfirvöld þegar í stað) * (ekki krafist samkvæmt eftirlitskerfi OECD) 

(1) Merkið með × í viðeigandi reit(i).   (2) Sjá kóða á bakhlið.   3) Ef flytjendur farms eru fleiri en þrír skal færa umbeðnar upplýsingar í reiti 6 og 11. 
(a) Eyðublöð einnig notuð af Efnahags- og framfarastofnuninni (OECD). 
(b) Merkið við annan möguleikann. Lögbærum yfirvöldum er heimilt að óska eftir að magnið sé eingöngu gefið upp í kílógrömmum. 



Skrá yfir skammstafanir á flutnings-/ferileyðublaði 
FÖRGUN / ENDURNÝTING (reitur 9) 

ENDURNÝTING 

R1 Notkun sem eldsneyti (á annan hátt en með beinni brennslu) eða á annan hátt til 
orkuframleiðslu 

R2 Endurheimt eða endurmyndun leysiefna 
R3 Endurvinnsla eða endurheimt lífrænna efna sem eru ekki notuð sem leysiefni 
R4 Endurvinnsla eða endurheimt málma og málmsambanda 
R5 Endurvinnsla eða endurheimt annarra ólífrænna efna 
R6 Endurmyndun sýru eða basa 
R7 Endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til að draga úr mengun 
R8 Endurnýting efnisþátta úr hvötum 
R9 Olíuhreinsun eða önnur endurnotkun olíu 
R10 Dreifing á land til hagsbóta fyrir landbúnað eða vistkerfi 
R11 Notkun úrgangs sem til fellur vegna einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum 

R1 til R10 
R12 Skipti á úrgangi með það í huga að grípa til einhverra þeirra aðgerða sem um getur

í liðum R1 til R11 
R13 Söfnun efnis í því skyni að nota það til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í 

liðum R1 til R12 

FÖRGUN (ENGIN ENDURNÝTING)

D1 Losun ofan jarðar sem neðan (t.d. urðun) 
D2 Meðhöndlun í jarðvegi (t.d. lífrænt niðurbrot fljótandi úrgangs eða eðju í jarðvegi) 
D3 Dæling djúpt niður í jarðlög (t.d. dæling fljótandi úrgangsefna í borholur, saltstöpla eða 

náttúrlegar jarðsprungur) 
D4 Losun til fyllingar (t.d. losun fljótandi úrgangs eða eðju í gryfjur, tjarnir eða lón) 
D5 Losun á sérhönnuðum urðunarstöðum (t.d. í þétt hólf eða rými sem eru skilin hvert frá öðru 

og frá umhverfinu) 
D6 Losun í vatn en þó ekki í sjó 
D7 Losun í sjó, þar með talið niðurgröftur á hafsbotni 
D8 Líffræðileg meðhöndlun, sem er ekki tilgreind annars staðar í þessari skrá, þar sem til verða 

efnasambönd eða blöndur sem er fargað með einhverjum þeim aðgerðum sem um getur í 
liðum D1 til D2 

D9 Eðlis- og efnafræðileg meðhöndlun, sem er ekki tilgreind annars staðar í þessari skrá, þar 
sem til verða efnasambönd eða blöndur sem er fargað með einhverjum þeim aðgerðum sem 
um getur í liðum D1 til D12 (t.d. uppgufun, þurrkun, glæðingu) 

D10 Brennsla á landi 
D11 Brennsla á sjó 
D12 Varanleg geymsla (t.d. staðsetning gáma í námum) 
D13 Blöndun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum D1 til D12 
D14 Umpökkun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum D1 til D12 
D15 Geymsla þangað til gripið er til einhverra  þeirra aðgerða sem um getur í liðum D1 til D12 

ATHUGASEMD:  Förgunaraðgerðir („D“) falla ekki undir eftirlitskerfi Efnahags- og 
framfarastofnunarinnar (OECD)  

EÐLISEIGINLEIKAR (reitur 14) 

1. Duftkennt/duft 5. Vökvi 
2. Fast  6. Loftkennt 
3. Límkennt/seigfljótandi 7. Annað (tilgreinið) 
4. Þunnfljótandi

LANDSKENNI EFNAHAGS- OG FRAMFARASTOFNUNARINNAR (OECD) (reitir 26, 27 og 28) 

Austurríki: AT Danmörk: DK Írland: IE Lúxemborg: LU Spánn: ES 
Ástralía: AU Finnland: FI Ísland: IS Mexíkó: MX Sviss: CH 
Bandaríkin:  US Frakkland: FR Ítalía: IT Noregur: NO Svíþjóð: SE 
Belgía: BE Grikkland: GR Japan: JP Nýja-Sjáland: NZ Tyrkland: TR 
Breska konungsríkið: GB Holland: NL Kanada: CA Portúgal: PT Þýskaland: DE 

Fyrir önnur lönd skal nota skammstafanir ISO-staðals 3166.  

FYLLIST ÚT AF TOLLYFIRVÖLDUM * 

27. STIMPLAR TOLLSTÖÐVA Í UMFLUTNINGSLÖNDUM 26. ÚTFLUTNINGS-/SENDINGARLAND EÐA (FYRIR 
EVRÓPUBANDALAGIÐ) BROTTFARARTOLLSTÖÐ 

Heiti lands (2): Heiti lands (2):

    Úrgangurinn, sem lýst er hér að framan, var fluttur úr 
landinu/Evrópubandalaginu hinn: 

Stimpill: 

Undirskrift: 

Koma Brottför Koma Brottför 

28.  INNFLUTNINGS-/VIÐTÖKULAND Heiti lands (2): Heiti lands (2): 

    Úrgangurinn sem lýst er hér að framan var fluttur  
inn í landið hinn: 

Stimpill: 

Undirskrift: 

Koma Brottför Koma Brottför 

(2) Sjá landskenni að ofan. * (Ekki krafist samkvæmt eftirlitskerfi OECD) 

ALÞJÓÐLEGA KENNIKÓÐANN FYRIR ÚRGANG (THE INTERNATIONAL WASTE IDENTIFICATION CODE, IWIC) (IWIC – REITUR 15), SKRÁ EFNAHAGS- OG 
FRAMFARASTOFNUNARINNAR (OECD) YFIR ÚRGANG ÆTLAÐAN TIL ENDURNÝTINGAR (GULUR, RAUÐUR – REITUR 16) OG EFTIRLITSSKYLDA FLOKKA ÚRGANGS, SVO OG 
NÁKVÆMARI LEIÐBEININGAR ER AÐ FINNA Í HANDBÓK SEM HÆGT ER AÐ NÁLGAST HJÁ EFNAHAGS- OG FRAMFARASTOFNUNINNI. 


