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             REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (EB) nr. 2557/2001                2004/EES/9/14 

frá 28. desember 2001 

um breytingu á V. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 um umsjón og eftirlit með 
 flutningi úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu (*)

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), eins og henni var 
síðast breytt með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 
1999/816/EB (2), einkum 1. mgr. 16. gr., 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 

1) Samkvæmt ákvörðun ráðsins 93/98/EBE (3) hefur 
bandalagið verið aðili að Basel-samningnum um 
eftirlit með flutningi spilliefna milli landa og förgun 
þeirra frá 7. febrúar 1994. 

 

2) Skrá yfir hættulegan úrgang hefur verið samþykkt í 
samræmi við 4. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 
91/689/EBE frá 12. desember 1991 um hættulegan 
úrgang (4), eins og henni var breytt með tilskipun 
94/31/EB (5) og breytt á grundvelli tilkynninga 
aðildarríkjanna. Nýjasta útgáfa þeirrar skrár yfir 
hættulegan úrgang er í ákvörðun framkvæmdastjórn-
arinnar 2000/532/EB (6), eins og henni var síðast 
breytt með ákvörðun ráðsins 2001/573/EB (7). 

 

3) Bandalagið hefur samþykkt ákvörðun ráðs Efnahags- 
og framfarastofnunarinnar C(2001) 107 um endur-
skoðun ákvörðunar C(92) 39/lokagerð um eftirlit með 
flutningi úrgangs sem ætlaður er til endurnýtingar, 
einkum II. hluta 4. viðbætis við hana, en þar er 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 349, 31.12.2001, bls. 1. Hennar var getið 
í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 149/2002 frá 8. nóvember 
2002 um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópubandalaganna nr. 4, 23.1.2003,  
bls. 14. 

(1)  Stjtíð. EB L 30, 6.2.1993, bls. 1. 
(2)  Stjtíð. EB L 316, 10.12.1999, bls. 45. 
(3)  Stjtíð. EB L 39, 16.2.1993, bls. 1. 
(4)  Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 20. 
(5)  Stjtíð. EB L 168, 2.7.1994, bls. 28. 
(6)  Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3. 
(7)  Stjtíð. EB L 203, 28.7.2001, bls. 18. 

tilgreindur sá úrgangur sem fellur undir gulu eftirlits-
aðferðina, sem svo er nefnd í þeirri ákvörðun. 

 

4) Ákvörðun ráðs Efnahags- og framfarastofnunarinnar 
C(2001) 107, þ.m.t. II. hluti 4. viðbætis við hana, er 
einungis bindandi fyrir aðildarríkin og bandalagið 
þegar nauðsynlegri málsmeðferð bandalagsins er 
lokið (8). Því er nauðsynlegt að tryggja að breytingar 
Efnahags- og framfarastofnunarinnar á II. hluta 
4. viðbætis, að því er varðar þessa reglugerð, séu 
innleiddar í löggjöf bandalagsins frá og með þeim 
degi sem breytingarnar í ákvörðun 2000/532/EB 
öðlast gildi, þ.e. frá og með 1. janúar 2002. 

 

5) Breyta skal V. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 259/93 til að tryggja að í 2. og 3. hluta hennar sé 
tekið fullt tillit til nýjustu skrárinnar yfir hættulegan 
úrgang, sem samþykkt hefur verið í samræmi við 
4. mgr. 1. gr. tilskipunar 91/689/EBE, og nýjustu 
skrárinnar yfir úrgang sem ráð Efnahags- og framfara-
stofnunarinnar og bandalagið hafa samþykkt. 

 

6) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari 
reglugerð, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem 
komið var á fót með 18. gr. tilskipunar 75/442/EBE. 

 

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 

1. gr. 

 

Viðaukinn við þessa reglugerð kemur í stað V. viðauka við 
reglugerð ráðsins (EBE) 259/93. 

 

2. gr. 

 

Reglugerð þessi öðlast gildi 1. janúar 2002. 

________________  

(8) Ályktanir ráðsins frá 12. júní 2001. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
Gjört í Brussel 28. desember 2001. 

 
Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar, 

Margot WALLSTRÖM 

framkvæmdastjóri. 
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VIÐAUKI 
 

"V. VIÐAUKI 
 

Inngangur 
 
1. Ákvæði V. viðauka gilda með fyrirvara um tilskipun 75/442/EBE, eins og henni var breytt með tilskipun 

91/156/EBE og tilskipun 91/689/EBE. 
 
2. Viðauki þessi skiptist í þrjá hluta og gilda 2. og 3. hluti eingöngu ef 1. hluti gildir ekki. Af því leiðir að til að 

ákvarða hvort tiltekinn úrgangur fellur undir V. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 þarf fyrst að 
kanna hvort úrgangurinn er tilgreindur í 1. hluta V. viðauka og, ef svo er ekki, hvort hann er tilgreindur í 2. hluta 
og loks, ef svo er ekki, hvort hann er tilgreindur í 3. hluta. 

 
1. hluti skiptist í tvo undirþætti: í skrá A er úrgangur sem er flokkaður sem hættulegur í skilningi Basel-
samningsins og lýtur því útflutningsbanni og í skrá B er úrgangur sem útflutningsbannið nær ekki til. 

 
Ef tiltekin tegund úrgangs er tilgreind í 1. hluta er því nauðsynlegt að kanna hvort hún er tilgreind í skrá A eða 
skrá B. Því aðeins er nauðsynlegt að kanna hvort úrgangur er tilgreindur með hættulegum úrgangi í 2. eða 3. hluta 
að hann sé hvorki tilgreindur í skrá A né skrá B í 1. hluta og ef svo reynist ekki vera hvort útflutningsbannið nær 
þá til hans. 

 
3. Aðildarríkin geta í undantekningartilvikum ákvarðað, á grundvelli skriflegra sönnunargagna sem handhafi leggur 

fram, að tiltekinn, hættulegur úrgangur, sem er tilgreindur í þessum viðauka, sé undanþeginn útflutningsbanni, 
sem um getur í 1. mgr. 16. gr. reglugerðar ráðsins (EBE) nr. 259/93, eins og henni var breytt, enda hafi hann ekki 
neinn þeirra eiginleika sem tilgreindir eru í III. viðauka við tilskipun 91/689/EBE og tillit sé tekið til, hvað varðar 
H3 til H8, H10 og H11 í fyrrgreindum viðauka, þeirra viðmiðunargilda sem mælt er fyrir um í ákvörðun 
2000/532/EB með áorðnum breytingum. 

 
Í slíku tilviki skal viðkomandi aðildarríki tilkynna fyrirhuguðu innflutningslandi það áður en ákvörðun er tekin 
þar að lútandi.  Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um slík tilvik fyrir lok hvers almanaksárs. 
Framkvæmdastjórnin skal framsenda upplýsingarnar til allra aðildarríkjanna og skrifstofu Basel-samningsins. Á 
grundvelli framlagðra upplýsinga getur framkvæmdastjórnin sett fram athugasemdir og lagt, þar sem við á, 
tillögur um aðlögun á V. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 fyrir nefndina sem komið var á fót skv. 
18. gr. tilskipunar 75/442/EBE. 

 
4. Sú staðreynd, að úrgangur er ekki skráður sem hættulegur í þessum viðauka, eða að hann er í skrá B í 1. hluta, 

kemur ekki í veg fyrir, í undantekningartilvikum, að honum sé lýst sem hættulegum og að hann falli af þeim 
sökum undir útflutningsbannið, sem um getur í 1. mgr. 16. gr. reglugerðar (EBE) nr. 259/93, eins og henni var 
breytt, ef hann hefur einhvern þeirra eiginleika sem tilgreindir eru í III. viðauka við tilskipun 91/689/EBE og, 
hvað varðar H 3 til H 8, H10 og H11 í fyrrgreindum viðauka, að tillit sé tekið til þeirra viðmiðunargilda sem mælt 
er fyrir um í ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB, með áorðnum breytingum, eins og kveðið er á um 
í öðrum undirlið 4. mgr. 1. gr. tilskipunar 91/689/EBE og í yfirskrift II. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 259/93. 

 
Í slíku tilviki skal viðkomandi aðildarríki tilkynna fyrirhuguðu innflutningslandi það áður en ákvörðun er tekin 
þar að lútandi.  Aðildarríkin skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um slík tilvik fyrir lok hvers almanaksárs. 
Framkvæmdastjórnin skal framsenda upplýsingarnar til allra aðildarríkjanna og skrifstofu Basel-samningsins. Á 
grundvelli framlagðra upplýsinga getur framkvæmdastjórnin sett fram athugasemdir og lagt, þar sem við á, 
tillögur um aðlögun á V. viðauka við reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 fyrir nefndina sem komið var á fót skv. 
18. gr. tilskipunar 75/442/EBE. 
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1. HLUTI 
 

Skrá A (VIII. viðauki við Basel-samninginn) 
 

A1 Málmúrgangur og úrgangur sem inniheldur málma 

A1010 Málmúrgangur og úrgangur málmblandna með einu af eftirfarandi: 

— antímoni 

— arseni 

— beryllíum 

— kadmíum 

— blýi 

— kvikasilfri 

— seleni 

— tellúri 

— þallíum 

þó ekki úrgangur af því tagi sem er sérstaklega tilgreindur í skrá B. 

A1020 Úrgangur, þó ekki úrgangur með gegnheilum málmi, sem hefur sem innihaldsefni eða er mengaður einu 
af eftirfarandi: 

— antímoni, antímonsamböndum 

— beryllíum, beryllíumsamböndum 

— kadmíum, kadmíumsamböndum 

— blýi, blýsamböndum 

— seleni, selensamböndum 

— tellúri, tellúrsamböndum 

A1030 Úrgangur sem hefur sem innihaldsefni eða er mengaður einu af eftirfarandi: 

— arseni, arsensamböndum 

— kvikasilfri, kvikasilfurssamböndum 

— þallíum, þallíumsamböndum 

A1040 Úrgangur sem hefur sem innihaldsefni eitt af eftirfarandi: 

— málmkarbónýl 

— sexgild krómsambönd 

A1050 Eðja frá galvanhúðun 

A1060 Fljótandi úrgangur frá sýruböðun málma 

A1070 Leifar sem falla til við þvott í sinkvinnslu, ryk og eðja á borð við jarósít og hematít. 

A1080 Sinkúrgangur sem er ekki tilgreindur í skrá B og inniheldur blý og kadmíum í svo miklum styrk að þeir 
eiginleikar sem tilgreindir eru í III. viðauka koma fram 

A1090 Aska frá brennslu einangraðs koparvírs 

A1100 Ryk og leifar frá reykhreinsikerfum í koparbræðslum 

A1110 Notaðar raflausnir frá raflausnarhreinsun og raflausnarmálmvinnslu kopars 

A1120 Úrgangseðja, nema forskautseðja, frá hreinsikerfum fyrir raflausnir í raflausnarhreinsun og 
raflausnarmálmvinnslu kopars 

A1130 Notaðar ætingarlausnir sem innihalda uppleystan kopar 

A1140 Notaðir koparklóríð- og koparsýaníðhvatar 

A1150 Aska eðalmálma frá brennslu prentplatna sem eru ekki tilgreindar í skrá B (1) 

A1160 Notaðir blýgeymar, heilir eða brotnir 

 
 
(1) Athugið að í mótsvarandi færslu í skrá B (B 1160) er engin undanþága tilgreind. 
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A1170 Óflokkaðar, notaðar rafhlöður nema blöndur rafhlaðna sem eru allar í skrá B. Notaðar rafhlöður sem eru 
ekki tilgreindar í skrá B og innihalda efnisþætti sem falla undir I. viðauka í þeim mæli að þær teljist 
hættulegar 

A1180 Notaður raf- eða rafeindabúnaður eða úrgangur úr búnaði af því tagi (2), sem í eru íhlutir á borð við 
rafgeyma og rafhlöður sem eru í skrá A, kvikasilfursrofar, gler úr bakskautslömpum og annars konar 
virkt gler og þéttar með PCB-efni, eða sem er mengaður innihaldsefnum sem eru tilgreind í I. viðauka 
(t.d. kadmíum, kvikasilfri, blýi, fjölklóruðu bífenýli) í svo miklum mæli að fram kemur einhver þeirra 
eiginleika sem tilgreindir eru í III. viðauka (sjá einnig skylda færslu í skrá B, B1110) (3) 

A2 Úrgangur, einkum úr ólífrænum efnisþáttum, sem í geta verið málmar og lífræn efni 

A2010 Glerúrgangur úr bakskautslömpum og öðru virku gleri 

A2020 Úrgangur úr ólífrænum flúorsamböndum í vökva- eða eðjuformi en þó ekki úrgangur af því tagi sem er 
tilgreindur í skrá B 

A2030 Notaðir hvatar en þó ekki úrgangur af því tagi sem er tilgreindur í skrá B 

A2040 Úrgangsgifs sem fellur til við ferli í efnaiðnaði og í eru innihaldsefni úr I. viðauka í þeim mæli að það 
hefur hættulega eiginleika sem eru tilgreindir í III. viðauka (sjá einnig skylda færslu í skrá B, B2080) 

A2050 Úrgangsasbest (ryk og trefjar) 

A2060 Svifaska frá kolakyntum orkuverum sem inniheldur efni tilgreind í I. viðauka í svo miklum styrk að þeir 
eiginleikar, sem eru tilgreindir í III. viðauka, koma fram (sjá einnig skylda færslu í skrá B, B2050) 

A3 Úrgangur, einkum úr lífrænum efnisþáttum, sem í geta verið málmar og ólífræn efni 

A3010 Úrgangur frá framleiðslu eða vinnslu jarðolíukoks og jarðbiks 

A3020 Notaðar jarðolíur sem henta ekki lengur til upphaflegrar notkunar 

A3030 Úrgangur sem inniheldur, er úr eða er mengaður eðju með blýsamböndum til varnar vélabanki 

A3040 Notaðir varmaflutningsvökvar 

A3050 Úrgangur sem fellur til við framleiðslu, lögun og notkun resína, latexkvoðu, mýkiefna og límefna, þó 
ekki úrgangur af því tagi sem er tilgreindur í skrá B (sjá einnig skylda færslu í skrá B, B4020) 

A3060 Nítrósellulósaúrgangur 

A3070 Úrgangsfenól, fenólsambönd, einnig klórfenól í formi vökva eða eðju 

A3080 Úrgangsetrar, aðrir en þeir sem eru tilgreindir í skrá B 

A3090 Úrgangur sem er duft, aska, eðja og mjöl úr leðri og inniheldur sexgild krómsambönd eða sæfiefni (sjá 
einnig skylda færslu í skrá B, B3100) 

A3100 Afklippuúrgangur og annar úrgangur úr leðri eða samsetningar úr leðri sem henta ekki til framleiðslu á 
leðurvörum og innihalda sexgild krómsambönd eða sæfiefni (sjá einnig skylda færslu í skrá B, B3090) 

A3110 Úrgangur frá vinnslu skinnavöru sem inniheldur sexgild krómsambönd, sæfiefni eða smitefni (sjá einnig 
skylda færslu í skrá B, B3110) 

A3120 Fisléttur hluti frá tætingu 

A3130 Úrgangur lífrænna fosfórsambanda 

A3140 Úrgangur óhalógenaðra, lífrænna leysa en þó ekki úrgangur af því tagi sem er tilgreindur í skrá B 

A3150 Úrgangur halógenaðra, lífrænna leysa 

 
(2) Þessi færsla nær ekki yfir rusl frá tækjabúnaði raforkuvera. 

(3) Styrkur PCB er 50 mg/kg eða meiri.
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A3160 Úrgangur eimingarleifa, hvort sem þær eru halógenaðar eða ekki, sem eru ekki vatnskenndar og falla til 
við endurheimt lífrænna leysa 

A3170 Úrgangur sem fellur til við framleiðslu alifatískra, halógenaðra vetniskolefna (svo sem klórmetans, 
díklóretans, vinýlklóríðs, vinýlídenklóríðs, allýlklóríðs og epíklórhýdríns) 

A3180 Úrgangur, efni og hlutir sem innihalda, eru úr eða eru menguð fjölklóruðu bífenýli (PCB), fjölklóruðu 
terfenýli (PCT), fjölklóruðu naftalíni (PCN) eða fjölbrómuðu bífenýli (PBB) eða öðrum fjölbrómuðum 
hliðstæðum þessara efnasambanda í styrk sem er 50 mg/kg eða meiri (4) 

A3190 Tjörukenndar leifar (þó ekki asfaltsement) sem falla til við hreinsun, eimingu og hvers kyns hitasundrun 
lífrænna efna 

A4 Úrgangur sem getur innihaldið annaðhvort ólífræna eða lífræna efnisþætti 

A4010 Úrgangur frá framleiðslu, vinnslu og notkun lyfjavara en þó ekki úrgangur af því tagi sem er tilgreindur í 
skrá B 

A4020 Klínískur úrgangur og skyldur úrgangur, þ.e. úrgangur, sem fellur til við lækningar, hjúkrun, 
tannlækningar, dýralækningar eða svipaða starfsemi, og úrgangur sem fellur til á sjúkrahúsum og 
svipuðum stofnunum við rannsóknir eða meðhöndlun sjúklinga eða við rannsóknarverkefni 

A4030 Úrgangur frá framleiðslu, lögun og notkun lífeyða og plöntulyfja, einnig úrgangur varnarefna og 
illgresiseyða sem uppfylla ekki forskrift, eru komin fram yfir fyrningardagsetningu (5) eða henta ekki til 
upphaflegrar notkunar 

A4040  Úrgangur frá framleiðslu, lögun og notkun viðarvarnarefna (6) 

A4050 Úrgangur sem inniheldur, er úr eða er mengaður einhverju af eftirfarandi: 

— ólífrænum sýaníðum, þó ekki leifum með eðalmálmum í föstu formi sem innihalda snefil af 
ólífrænum sýaníðum 

— lífrænum sýaníðum 

A4060 Úrgangur sem er blanda olíu og vatns, vetniskolefna og vatns, ýrulausnir 

A4070 Úrgangur sem fellur til við framleiðslu, lögun og notkun prentlita, leysilita, fastlita, málningar, lakks og 
fernisolíu, þó ekki úrgangur af því tagi sem er tilgreindur í skrá B (sjá einnig skylda færslu í skrá B, 
B4010) 

A4080 Sprengifimur úrgangur (þó ekki úrgangur af því tagi sem er tilgreindur í skrá B) 

A4090 Úrgangur súrra eða basískra lausna, annar en sá sem er tilgreindur í samsvarandi færslu í skrá B (sjá 
einnig skylda færslu í skrá B, B2120) 

A4100 Úrgangur frá hreinsibúnaði fyrir mengað loft í iðnaðarstarfsemi en þó ekki úrgangur af því tagi sem er 
tilgreindur í skrá B 

A4110 Úrgangur sem inniheldur, er úr eða er mengaður einhverju af eftirfarandi: 

— hvers kyns efnasamböndum úr flokki fjölklóraðra díbensófúrana 

— hvers kyns efnasamböndum úr flokki fjölklóraðra díbensódíoxína 

A4120 Úrgangur sem inniheldur, er úr eða er mengaður peroxíðum 

A4130 Notaðar umbúðir og ílát sem innihalda efni, sem eru tilgreind í I. viðauka, í þeim styrk að fram koma 
hættulegir eiginleikar sem eru tilgreindir í III. viðauka 

A4140 Úrgangur sem er úr eða sem í eru íðefni sem uppfylla ekki forskrift eða eru komin fram yfir 
fyrningardagsetningu (7) og svara til flokkunar í I. viðauka og hafa hættulega eiginleika sem eru 
tilgreindir í III. viðauka 

A4150 Úrgangur íðefna sem fellur til við rannsóknir og þróunarstarf eða kennslu og sem hefur ekki verið 
sanngreindur og/eða er nýr og áhrif hans á heilbrigði manna og/eða umhverfið eru ekki þekkt 

A4160 Notuð, virk kol sem eru ekki tilgreind í skrá B (sjá einnig skylda færslu í skrá B, B2060) 
 
(4) Styrkur, sem nemur 50 mg/kg, telst alþjóðlega viðurkennd viðmiðunarmörk fyrir allan úrgang. Mörg ríki hafa þó sett strangari 

viðmiðunarmörk (t.d. 20 mg/kg) fyrir tiltekinn úrgang. 
(5) „Kominn fram yfir fyrningardagsetningu“ merkir að notkun á sér ekki stað fyrir þann fyrningardag sem framleiðandinn hefur 

tilgreint. 
(6) Þessi færsla nær ekki til timburs sem hefur verið meðhöndlað með viðarvarnarefnum. 
(7) „Kominn fram yfir fyrningardagsetningu“ merkir að notkun á sér ekki stað fyrir þann fyrningardag sem framleiðandinn hefur 

tilgreint. 
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Skrá B (IX. viðauki við Basel-samninginn) 

B1 Málmúrgangur og úrgangur sem inniheldur málma 

B1010 Úrgangur málma og málmblandna í formi sem tvístrast ekki: 

— eðalmálmar (gull, silfur og platínuflokkurinn, þó ekki kvikasilfur) 

— rusl úr járni og stáli 

— koparrusl 

— nikkelrusl 

— álrusl 

— sinkrusl 

— tinrusl 

— volframrusl 

— mólýbdenrusl 

— tantalrusl 

— magnesíumrusl 

— kóbaltrusl 

— bismútrusl 

— títanrusl 

— sirkonrusl 

— manganrusl 

— germaníumrusl 

— vanadíumrusl 

— hafníum-, indíum-, níóbíum-, reníum- og gallíumrusl 

— þóríumrusl 

— lantaníðarusl 

B1020 Hreint, ómengað málmrusl, einnig málmblöndur, sem fullunnið hráefni (þynnur, plötur, bitar, stengur 
o.s.frv.)  

— antímonrusl 

— beryllíumrusl 

— kadmíumrusl 

— blýrusl (þó ekki blýgeymar) 

— selenrusl 

— tellúrrusl 

B1030 Leifar sem innihalda torbrædda málma 

B1040 Rusl frá tækjabúnaði raforkuvera sem er ekki mengað smurolíu, PCB eða PCT í þeim mæli að það teljist 
hættulegt 

B1050 Þungur hluti blandaðra málma, annarra en járns, sem inniheldur ekki efni tilgreind í I. viðauka í svo 
miklum styrk að fram komi eiginleikar sem tilgreindir eru í III. viðauka (8) 

B1060 Úrgangur úr seleni og tellúri sem frumefni í málmformi, einnig duft 

B1070 Úrgangur úr kopar og koparblöndum í tvístranlegu formi, svo fremi hann innihaldi ekki efnisþætti sem 
eru tilgreindir í I. viðauka í þeim mæli að fram komi eiginleikar sem eru tilgreindir í III. viðauka 

B1080 Sinkaska og leifar, einnig málmblönduúrgangur með sinki sem getur tvístrast, nema sá úrgangur sem í 
eru efnisþættir sem tilgreindir eru í I. viðauka í svo miklum styrk að fram komi eiginleikar sem eru 
tilgreindir í III. viðauka eða fram komi hættueiginleiki H 4.3 (9) 

B1090 Notaðar rafhlöður sem uppfylla forskriftir, þó ekki þær sem innihalda blý, kadmíum eða kvikasilfur 
 
(8) Athugið að jafnvel þótt í upphafi sé um að ræða litla mengun efna, sem eru tilgreind í I. viðauka, getur styrkur slíkra efna í síðari 

ferlum, m.a. í endurvinnslu, aukist umtalsvert í einstökum þáttum. 
(9) Mál, er varða sinkösku, eru sem stendur í endurskoðun og ráðstefna Sameinuðu þjóðanna um viðskipti og þróunarmál  

(UNCTAD) hefur mælst til þess að sinkaska skuli ekki teljast hættulegur úrgangur. 
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B1100 Úrgangur sem inniheldur málma og fellur til við bræðslu og hreinsun málma: 

— harðsinksúrgangur 

— gjall sem inniheldur sink: 

— galvanhúðunargjall, yfirborð (> 90% Zn) 

— galvanhúðunargjall, botn (> 92% Zn) 

— gjall sem fellur til við sinksteypu (> 85% Zn) 

— sinkgjall sem fellur til við heitgalvanhúðun (> 92% Zn) 

— sinkskúm 

— álskúm, þó ekki saltgjall 

— gjall frá koparvinnslu, ætlað til frekari vinnslu eða hreinsunar, sem inniheldur ekki arsen, blý eða 
kadmíum í þeim mæli að fram komi hættueiginleikar sem tilgreindir eru í III. viðauka 

— úrgangur úr eldföstum fóðringum, einnig deiglum, sem falla til við bræðslu kopars 

— gjall sem fellur til við vinnslu eðalmálma og er ætlað til frekari hreinsunar 

— tingjall sem inniheldur tantal og minna en 0,5 % tin 

B1110 Raf- og rafeindabúnaður: 

— rafeindabúnaður eingöngu úr málmum eða málmblöndum 

— úrgangur eða rusl úr raf- eða rafeindabúnaði (10) (einnig prentplötur), sem ekki eru í íhlutir á borð við 
rafgeyma og rafhlöður sem eru í skrá A, kvikasilfursrofa, gler úr bakskautslömpum og annars konar 
virkt gler og þétta með PCB-efni, eða sem er ekki mengaður innihaldsefnum sem eru tilgreind í 
I. viðauka (t.d. kadmíum, kvikasilfri, blýi eða fjölklóruðu bífenýli), eða sem þessi efni hafa verið 
fjarlægð úr, í svo miklum mæli að fram kemur einhver þeirra eiginleika sem tilgreindir eru í 
III. viðauka (sjá einnig skylda færslu í skrá A, A1180) 

— raf- og rafeindabúnaður (einnig prentplötur, rafeindaíhlutir og vírar) ætlaður beint til endur-
notkunar (11) og ekki til endurvinnslu eða endanlegrar förgunar (12) 

B1120 Notaðir hvatar, þó ekki vökvar sem notaðir hafa verið sem hvatar, sem innihalda eitthvert af eftirfarandi 
efnum: 

 
— hliðarmálma, nema úrgangshvata 

(notaða hvata, notaða hvata í 
fljótandi formi eða aðra hvata) í 
skrá A: 

skandíum 
vanadíum 
mangan 
kóbalt 
kopar 
yttríum 
níóbíum 
hafníum 
volfram 
 

títan 
króm 
járn 
nikkel 
sink 
sirkon 
mólýbden 
tantal 
reníum 

— lantaníða lantan 
praseódým 
samaríum 
gadólíníum 
dysprósíum 
erbíum 
ytterbíum 

seríum 
neodým 
evrópíum 
terbíum 
hólmíum 
túlíum 
lútetíum 

 

B1130 Hreinsaðir, notaðir hvatar sem í eru eðalmálmar 

B1140 Leifar í föstu formi með eðalmálmum sem innihalda snefil af ólífrænum sýaníðum 

B1150 Úrgangur eðalmálma og -málmblandna (gulls, silfurs, platínuflokksins, þó ekki kvikasilfurs) í 
tvístranlegu en ekki fljótandi formi, í viðeigandi umbúðum og með viðeigandi merking 

 
(10) Þessi færsla nær ekki yfir rusl frá tækjabúnaði raforkuvera. 
(11) Endurnotkun getur verið fólgin í viðgerð, endurnýjun eða uppfærslu, en ekki í meiriháttar endursamsetningu. 
(12) Í sumum löndum eru þessi efni ekki talin úrgangur þegar þau eru ætluð til beinnar endurnotkunar. 
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B1160 Aska eðalmálma frá brennslu prentplatna (sjá einnig skylda færslu í skrá A, A1150) 

B1170 Aska með eðalmálmum frá brennslu ljósmyndafilmna 

B1180 Úrgangur ljósmyndafilmna sem í eru silfurhalíð og silfurmálmur 

B1190 Úrgangur ljósmyndapappírs sem í eru silfurhalíð og silfurmálmur 

B1200 Kornað gjall sem fellur til við framleiðslu járns og stáls 

B1210 Gjall sem fellur til við framleiðslu járns og stáls, einnig gjall sem TiO2 og vanadíum er unnið úr  

B1220 Gjall frá sinkframleiðslu, efnafræðilega stöðgað og járnríkt (yfir 20% járninnihald) og unnið í samræmi 
við iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 4301), einkum ætlað til notkunar í byggingar 

B1230 Eldhúð sem fellur til við framleiðslu járns og stáls 

B1240 Eldhúð úr koparoxíði 

B2 Úrgangur, einkum úr ólífrænum efnisþáttum, sem í geta verið málmar og lífræn efni 

B2010 Úrgangur frá námuvinnslu, í formi sem tvístrast ekki: 

— náttúrlegur grafítúrgangur 

— úrgangur úr flögusteini, einnig grófhöggvinn eða einungis sagaður eða hlutaður sundur með öðrum 
hætti 

— glimmerúrgangur 

— lefsít-, nefelín- og nefelínsýenítúrgangur 

— feldspatúrgangur 

— flússpatúrgangur 

— fastur kísilúrgangur, þó ekki sá sem er notaður í málmsteypuvinnslu 

B2020 Glerúrgangur í formi sem tvístrast ekki: 

— glerbrot og annar úrgangur og rusl úr gleri, að undanskildu gleri frá bakskautslömpum og öðru virku 
gleri 

B2030 Keramíkúrgangur í formi sem tvístrast ekki: 

— úrgangur og rusl úr keramíkmelmi 

— trefjar, að stofni úr keramík, ót.a. 

B2040 Annar úrgangur sem inniheldur einkum ólífræna efnisþætti: 

— kalsíumsúlfat, að hluta hreinsað, framleitt við brennisteinshreinsun útblásturs 

— gifsplötuúrgangur sem fellur til við niðurrif bygginga 

— gjall frá koparframleiðslu, efnafræðilega stöðgað og járnríkt (yfir 20% járninnihald) og unnið í 
samræmi við iðnaðarforskriftir (t.d. DIN 4301 og DIN 8201), einkum ætlað til notkunar í byggingar 
og til notkunar við slípun 

— brennisteinn sem fast efni 

— kalksteinn frá framleiðslu kalsíumsýanamíðs (með pH lægra en 9) 

— natríum-, kalíum- og kalsíumklóríð 

— kísilkol (kísilkarbítur) 

— steinsteypubrot 

— glerúrgangur sem inniheldur litíumtantal og litíumníóbíum 

B2050 Svifaska frá kolakyntum orkuverum, ekki tilgreind í skrá A (sjá einnig skylda færslu í skrá A, A2060) 

B2060 Notuð, virk kol sem falla til við meðhöndlun drykkjarvatns og vinnsluferli í matvælaiðnaði og 
vítamínframleiðslu (sjá einnig skylda færslu í skrá A, A4160) 

B2070 Kalsíumflúoríðeðja 

B2080 Gifsúrgangur frá vinnsluferlum í efnaiðnaði, ekki tilgreindur í skrá A (sjá einnig skylda færslu í skrá A, 
A2040) 
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B2090 Forskautsstubbar frá stál- eða álframleiðslu úr jarðolíukoksi eða jarðbiki og hreinsaðir samkvæmt 
venjulegum iðnaðarforskriftum (þó ekki forskautsstubbar frá klóralkalírafgreiningu og málmvinnslu) 

B2100 Úrgangur álhýdrata og súráls og leifar frá súrálsframleiðslu, þó ekki efni af því tagi sem eru notuð við 
hreinsun reyks, hnatfellingu eða síunarferli 

B2110 Báxítleifar („rauð eðja“) (við pH undir 11,5) 

B2120 Úrgangur súrra eða basískra lausna með pH yfir 2 og undir 11,5 sem er hvorki tærandi né á annan hátt 
hættulegur (sjá einnig skylda færslu í skrá A, A4090) 

B3 Úrgangur, einkum úr lífrænum efnisþáttum, sem í geta verið málmar og ólífræn efni 

B3010 Plastúrgangur 

Eftirfarandi plastefni eða blanda eftirfarandi plastefna sem framleidd eru samkvæmt forskrift, svo fremi 
þau séu ekki blönduð öðrum úrgangi 

— plastrusl úr óhalógenuðum fjölliðum og samfjölliðum, þ.m.t. en ekki einskorðað við eftirfarandi (13): 

— etýlen 

— stýren 

— pólýprópýlen 

— pólýetýlentereftalat 

— akrýlnítríl 

— bútadíen 

— pólýasetöl 

— pólýamíð 

— pólýbútýlentereftalat 

— pólýkarbonöt 

— pólýetrar 

— pólýfenýlensúlfíð 

— akrýlfjölliður 

— alkanar C10 – C13 (mýkiefni) 

— pólýúretan (sem inniheldur ekki klórflúorkolefni) 

— pólýsiloxön 

— pólýmetýlmetakrýlat 

— pólývinýlalkóhól 

— pólývinýlbútýral 

— pólývinýlasetat 

— hertur resínúrgangur eða vörur fengnar með þéttingu, m.a. eftirfarandi: 

— þvagefnisformaldehýðresín 

— fenólformaldehýðresín 

— melamínformaldehýðresín 

— epoxýresín 

— alkýðresín 

— pólýamíð 

— eftirfarandi úrgangur flúraðra fjölliða (14): 

— perflúoretýlen/-própýlen (FEP) 

— perflúoralkoxýalkan (PFA) 

— perflúoralkoxýalkan (MFA) 

— pólývinýlflúoríð (PVF) 

— pólývinýlídenflúoríð (PVDF) 
 
(13) Gengið er út frá því að rusl af því tagi sé fjölliðað til fulls. 
(14)  — Rusl frá neytendum fellur ekki undir þessa færslu. 

— Úrgangurinn má ekki vera blandaður. 
— Taka skal tillit til vandamála sem upp koma vegna opinnar brennslu. 
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B3020 Úrgangur úr pappír, pappa og pappírsvörum 

Eftirfarandi efni, svo fremi þau séu ekki blönduð hættulegum úrgangi: 

Úrgangur og rusl úr pappír eða pappa úr: 

— óbleiktum pappír eða pappa eða úr bylgjupappír eða -pappa 

— annars konar pappír eða pappa, að mestu úr bleiktu, efnafræðilega unnu deigi, ekki gegnlitaður 

— pappír eða pappa, að mestu úr vélunnu deigi (t.d. dagblöð, tímarit og áþekkt prentað efni) 

— annað, þ.m.t. en ekki einvörðungu 

1. plasthúðaður pappi 

2. óflokkað rusl 

B3030 Textílúrgangur 

Eftirfarandi efni sem framleidd eru samkvæmt forskrift, svo fremi þau séu ekki blönduð öðrum úrgangi: 

— Silkiúrgangur (einnig púpuhýði, sem henta ekki til hespunar, garnúrgangur og forkembd textílefni) 

— hvorki kembdur né greiddur 

— annað 

— Úrgangur úr ull eða fín- eða grófgerðu dýrahári, einnig garnúrgangur, en þó ekki forkembd textílefni 

— afkembur úr ull eða fíngerðu dýrahári 

— annar úrgangur úr ull eða fíngerðu dýrahári 

— úrgangur úr grófgerðu dýrahári 

— Baðmullarúrgangur (einnig garnúrgangur og forkembd textílefni) 

— garnúrgangur (einnig úrgangur þráða) 

— forkembd textílefni 

— annað 

— Hörruddi og -úrgangur 

— Hampruddi og úrgangur (einnig garnúrgangur og forkembd textílefni) úr hampi (Cannabis sativa L.) 

— Hampruddi og úrgangur (einnig garnúrgangur og forkembd textílefni) úr jútu og annars konar 
basttrefjum (nema hör, hampi og ramí) 

— Hampruddi og úrgangur (einnig garnúrgangur og forkembd textílefni) úr sísalhampi og annars konar 
textíltrefjum úr plöntum af ættkvíslinni Agave 

— Hampruddi, afkembur og úrgangur (einnig garnúrgangur og forkembd textílefni) úr kókostrefjum 

— Hampruddi, afkembur og úrgangur (einnig garnúrgangur og forkembd textílefni) úr manilahampi 
(Musa textilis Nee) 

— Hampruddi, afkembur og úrgangur (einnig garnúrgangur og forkembd textílefni) úr ramí og annars 
konar textíltrefjum úr jurtaríkinu, ót.a. 

— Úrgangur (einnig afkembur, garnúrgangur og forkembd textílefni) úr gervitrefjum 

— úr tilbúnum (efnasmíðuðum) trefjum 

— úr gervitrefjum 

— Notaður fatnaður og aðrar notaðar textílvörur 

— Notaðar tuskur, úrgangur úr seglgarni, snærum, böndum og köðlum og úr sér gengnar textílvörur úr 
seglgarni, snæri, böndum og köðlum 

— flokkað 

— annað 

B3040 Gúmmíúrgangur 

Eftirfarandi efni, svo fremi þau séu ekki blönduð öðrum úrgangi: 

— úrgangur og rusl úr harðgúmmíi (t.d. ebónít) 

— annar gúmmíúrgangur (þó ekki úrgangur af því tagi sem er tilgreindur annars staðar) 

B3050 Ómeðhöndlaður korkur og viðarúrgangur: 

— viðarúrgangur og rusl, einnig mótað í boli, kubba, köggla eða áþekka mynd  

— korkúrgangur: brotinn, kornaður eða malaður korkur 
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B3060 Úrgangur sem fellur til við matvælaiðnað landbúnaðarvara, svo fremi hann sé ekki smitvirkur: 

— víndreggjar 

— þurrkaður og dauðhreinsaður úrgangur, leifar og aukaafurðir úr jurtaríkinu, einnig í kögglum, af því 
tagi sem er notað sem fóður, ót.a. 

— degras: leifar sem falla til við meðhöndlun á fituefnum eða vaxi úr dýrum eða plöntum 

— bein eða sló úr hornum, óunnin, fituhreinsuð, lauslega tilreidd (en ekki tilskorin) meðhöndluð með 
sýru eða gelatínhreinsuð 

— fiskúrgangur 

— hýði, himnur og annar úrgangur úr kakóbaunum 

— annar úrgangur sem fellur til í matvælaiðnaði landbúnaðarvara, nema aukaafurðir sem fullnægja 
innlendum og alþjóðlegum kröfum og stöðlum sem varða matvæli og fóður 

B3070 Eftirfarandi úrgangur: 

— úrgangur úr mannshári 

— hálmúrgangur 

— sveppmygla, gerð óvirk, sem fellur til við penisillínframleiðslu og er ætluð til notkunar sem fóður 

B3080 Afskurður og rusl úr gúmmíi 

B3090 Afklippur og annar úrgangur úr leðri eða samsetningum úr leðri sem henta ekki til framleiðslu á 
leðurvörum, þó ekki leðureðja, sem innihalda hvorki sexgild krómsambönd né sæfiefni (sjá einnig skylda 
færslu í skrá A, A3100) 

B3100 Duft, aska, eðja eða mjöl úr leðri sem innihalda hvorki sexgild krómsambönd né sæfiefni (sjá einnig 
skylda færslu í skrá A, A3090) 

B3110 Úrgangur frá vinnslu skinnavöru sem inniheldur hvorki sexgild krómsambönd, sæfiefni né smitefni (sjá 
einnig skylda færslu í skrá A, A3110) 

B3120 Matarlitaúrgangur 

B3130 Úrgangsetrafjölliður og hættulausar úrgangsetraeinliður sem peroxíð geta ekki myndast úr 

B3140 Notaðir hjólbarðar, þó ekki þeir sem meðhöndla skal skv. IV. viðauka A 

B4 Úrgangur sem getur innihaldið annaðhvort ólífræna eða lífræna efnisþætti 

B4010 Úrgangur að mestu úr vatns- eða latexblandaðri málningu, prentlitum og hörðnuðu lakki sem inniheldur 
ekki lífræna leysa, þungmálma eða sæfiefni í þeim mæli að þessi efni teljist hættuleg (sjá einnig skylda 
færslu í skrá A, A4070) 

B4020 Úrgangur sem fellur til við framleiðslu, lögun og notkun resína, latexkvoðu, mýkiefna og límefna sem 
eru ekki tilgreind í skrá A og eru án leysa og annarra mengandi efna þannig að þau hafa ekki þá 
eiginleika sem eru tilgreindir í III. viðauka, eru t.d. vatnsblönduð, eða lím að stofni til úr kasínsterkju, 
dextríni, sellulósaetrum eða pólývinýlalkóhólum (sjá einnig skylda færslu í skrá A, A3050) 

B4030 Notaðar, einnota myndavélar með rafhlöðum sem eru ekki tilgreindar í skrá A 
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2. HLUTI 

Úrgangur sem er tilgreindur í viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB, með áorðnum 
breytingum. Úrgangur, sem er auðkenndur með stjörnu, telst hættulegur samkvæmt tilskipun 91/689/EBE um 
hættulegan úrgang (15). 

 

01 ÚRGANGUR FRÁ JARÐEFNALEIT, NÁMUVINNSLU, GRJÓTNÁMI, EÐLISFRÆÐILEGRI VINNSLU 
OG EFNAVINNSLU MÁLMA 

 

01 01 Úrgangur frá námugreftri 

01 01 01 Úrgangur frá námugreftri jarðefna sem innihalda málma 

01 01 02 Úrgangur frá námugreftri jarðefna sem innihalda ekki málma 

 

01 03 Úrgangur frá eðlisfræðilegri vinnslu og efnavinnslu jarðefna sem innihalda málma 

01 03 04* Sýrumyndandi úrkast frá vinnslu brennisteinsgrýtis 

01 03 05* Annað úrkast sem inniheldur hættuleg efni 

01 03 06 Úrkast, annað en tilgreint er í 01 03 04 og 01 03 05 

01 03 07* Annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni frá eðlisfræðilegri vinnslu og efnavinnslu jarðefna sem 
innihalda málma 

01 03 08 Ryk og salli, annað en tilgreint er í 01 03 07 

01 03 09 Rauð eðja frá súrálsframleiðslu, önnur en úrgangur sem er tilgreindur í 01 03 07 

01 03 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

01 04 Úrgangur frá eðlisfræðilegri vinnslu og efnavinnslu jarðefna sem innihalda ekki málma  

01 04 07* Úrgangur sem inniheldur hættuleg efni frá eðlisfræðilegri vinnslu og efnavinnslu jarðefna sem 
innihalda ekki málma 

01 04 08 Úrgangsmöl og grjótmulningur, annað en tilgreint er í 01 04 07 

01 04 09 Úrgangssandur og leir 

01 04 10 Ryk og salli, annað en tilgreint er í 01 04 07 

01 04 11 Úrgangur frá vinnslu pottösku og steinsalts, annar en tilgreindur er í 01 04 07 

01 04 12  Úrkast og annar úrgangur frá þvotti og hreinsun jarðefna, annað en tilgreint er í 01 04 07 og 01 04 11 

01 04 13 Úrgangur frá steinhöggi og -sögun, annar en tilgreindur er í 01 04 07 

01 04 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

01 05 Borleðja og annar úrgangur frá borunum 

01 05 04 Leðja og úrgangur frá borunum eftir fersku vatni 

01 05 05* Borleðja og úrgangur sem inniheldur olíu 

01 05 06* Borleðja og annar úrgangur frá borunum sem inniheldur hættuleg efni 

01 05 07 Borleðja og úrgangur sem inniheldur barít, annað en tilgreint er í 01 05 05 og 01 05 06 

01 05 08 Borleðja og úrgangur sem inniheldur klóríð, annað en tilgreint er í 01 05 05 og 01 05 06 

01 05 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 
 
(15) Inngangurinn að viðaukanum við ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB, með áorðnum breytingum, skiptir máli við 

greiningu úrgangs í skránni hér fyrir aftan. 
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02 ÚRGANGUR FRÁ LANDBÚNAÐI, GARÐYRKJU, VATNS- OG SJÁVARELDI, SKÓGRÆKT, 
VEIÐUM, FISKVEIÐUM, MATVÆLAIÐNAÐI OG MATVÆLAVINNSLU 

 

02 01 Úrgangur frá landbúnaði, garðyrkju, eldi og ræktun í sjó og vatni, skógarnytjum, veiðum og 
fiskveiðum 

02 01 01 Eðja frá þvotti og hreinsun 

02 01 02 Úrgangur úr dýravefjum 

02 01 03 Úrgangur úr plöntuvefjum 

02 01 04 Plastúrgangur (nema umbúðir) 

02 01 06 Dýrasaur, hland og mykja (einnig hálmur notaður sem undirburður), frárennslisvatn, safnað og 
meðhöndlað annars staðar 

02 01 07 Úrgangur frá skógarnytjum 

02 01 08* Úrgangur af íðefnum úr landbúnaði sem inniheldur hættuleg efni 

02 01 09 Úrgangur af íðefnum úr landbúnaði, annar en tilgreindur er í 02 01 08 

02 01 10 Úrgangsmálmur 

02 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 

02 02 Úrgangur frá meðferð og vinnslu kjöts, fisks og annarra matvæla úr dýraríkinu 

02 02 01 Eðja frá þvotti og hreinsun 

02 02 02 Úrgangur úr dýravefjum 

02 02 03 Efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

02 02 04 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 02 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 

02 03 Úrgangur frá meðferð og vinnslu ávaxta, grænmetis, korns, matarolíu, kakós, kaffis, tes og frá 
tóbaksvinnslu; niðursuðu; ger- og gerkjarnaframleiðslu, vinnslu og gerjun melassa 

02 03 01 Eðja frá þvotti, hreinsun, afhýðingu, skiljun í skilvindu og aðskilnaði 

02 03 02 Úrgangur frá rotvarnarefnum 

02 03 03 Úrgangur frá útdrætti með leysi 

02 03 04 Efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

02 03 05 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 03 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 

02 04 Úrgangur frá sykurvinnslu 

02 04 01 Óhreinindi frá hreinsun og þvotti á rófum 

02 04 02 Kalsíumkarbónöt sem ekki standast forskriftir 

02 04 03 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 04 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 

02 05 Úrgangur úr mjólkuriðnaði 

02 05 01 Efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

02 05 02 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 05 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 

02 06 Úrgangur frá bökunar- og sælgætisiðnaði 

02 06 01 Efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

02 06 02 Úrgangur frá rotvarnarefnum 
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02 06 03  Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 06 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 

02 07 Úrgangur frá framleiðslu áfengra og óáfengra drykkja (nema kaffi, te og kakó) 

02 07 01 Úrgangur frá þvotti, hreinsun og vélskurði hráefnisins 

02 07 02 Úrgangur frá eimingu vínanda 

02 07 03 Úrgangur frá efnameðhöndlun 

02 07 04 Efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

02 07 05 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 07 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 

03 ÚRGANGUR FRÁ TIMBURVINNSLU OG FRAMLEIÐSLU Á VIÐARÞILJUM OG HÚSGÖGNUM, 
PAPPÍRSDEIGI, PAPPÍR OG PAPPA  

 

03 01 Úrgangur frá timburvinnslu og framleiðslu á viðarþiljum og húsgögnum 

03 01 01 Úrgangsbörkur og -korkur 

03 01 04* Sag, spænir, bútar, viður, borð og spónn sem inniheldur hættuleg efni 

03 01 05 Sag, spænir, bútar, viður, borð og spónn, annað en tilgreint er í 03 01 04 

03 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 

03 02 Úrgangur frá viðarvarnarefnum 

03 02 01* Lífræn viðarvarnarefni sem eru ekki halógenuð 

03 02 02* Klórlífræn viðarvarnarefni 

03 02 03* Málmlífræn viðarvarnarefni 

03 02 04* Ólífræn viðarvarnarefni 

03 02 05* Önnur viðarvarnarefni sem innihalda hættuleg efni 

03 02 99 Viðarvarnarefni sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti 
 

03 03 Úrgangur frá framleiðslu og vinnslu pappírsdeigs, pappírs og pappa 

03 03 01 Úrgangsbörkur og -korkur 

03 03 02 Græn eðja (frá endurheimt suðuvökva) 

03 03 05 Eðja frá hreinsun prentsvertu úr endurvinnslupappír 

03 03 07 Vélrænt aðskilið úrkast frá pappírsdeigsvinnslu úr úrgangspappír og -pappa 

03 03 08 Úrgangur frá flokkun pappírs og pappa til endurvinnslu 

03 03 09 Kalkeðjuúrgangur 

03 03 10 Trefjaúrkast, trefja-, fylliefna- og húðunareðja frá vélrænum aðskilnaði 

03 03 11 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 03 03 10 

03 03 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 

04 ÚRGANGUR FRÁ LEÐUR-, SKINNA- OG TEXTÍLIÐNAÐI 
 

04 01 Úrgangur frá leður- og skinnaiðnaði 

04 01 01 Úrgangur frá sköfun og meðhöndlun með kalki 

04 01 02 Úrgangur frá kalkmeðhöndlun 

04 01 03* Úrgangur frá fituhreinsun sem inniheldur leysa, án vökvafasa 
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04 01 04 Sútunarvökvi sem inniheldur króm 

04 01 05 Sútunarvökvi án króms 

04 01 06 Eðja, einkum frá skólphreinsun á staðnum, sem inniheldur króm 

04 01 07 Eðja, einkum frá skólphreinsun á staðnum, án króms 

04 01 08 Úrgangur úr sútuðu leðri (þynnur, afrakstur, afskurðir, fægiduft) sem inniheldur króm 

04 01 09 Úrgangur frá úrvinnslu og lokavinnslu 

04 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

04 02 Úrgangur frá textíliðnaði 

04 02 09 Úrgangur frá samsettum efnum (mettuðum textílefnum, teygjuefnum, plastefnum) 

04 02 10 Lífrænt efni úr náttúruafurðum (t.d. fita, vax) 

04 02 14* Úrgangur frá lokameðhöndlun sem inniheldur lífræna leysa 

04 02 15 Úrgangur frá lokameðhöndlun annar en tilgreindur er í 04 02 14 

04 02 16* Leysilitir og fastlitir sem innihalda hættuleg efni 

04 02 17 Leysilitir og fastlitir, aðrir en tilgreindir eru í 04 02 16 

04 02 19* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

04 02 20 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 04 02 19 

04 02 21 Úrgangur frá óunnum textíltrefjum 

04 02 22 Úrgangur frá unnum textíltrefjum 

04 02 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

05 ÚRGANGUR FRÁ JARÐOLÍUHREINSUN, HREINSUN Á JARÐGASI OG HITASUNDRUN KOLA 

 

05 01 Úrgangur frá jarðolíuhreinsun 

05 01 02* Eðja frá afseltumeðferð 

05 01 03* Eðja úr botni tanka 

05 01 04* Súr alkýleðja 

05 01 05* Olía sem lekið hefur út 

05 01 06* Eðja, sem inniheldur olíu, frá viðhaldi í iðjuveri eða á búnaði 

05 01 07* Súr tjara 

05 01 08* Önnur tjara 

05 01 09* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

05 01 10 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 05 01 09 

05 01 11* Úrgangur frá eldsneytishreinsun með bösum 

05 01 12* Olía sem inniheldur sýrur 

05 01 13 Eðja frá vatni til hitaketils 

05 01 14 Úrgangur frá kælieiningum 

05 01 15* Notaður síunarleir 

05 01 16 Úrgangur sem inniheldur brennistein frá meðferð til að ná brennisteini úr jarðolíu 

05 01 17 Jarðbik 

05 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

05 06 Úrgangur frá hitasundrun kola 

05 06 01* Súr tjara 

05 06 03* Önnur tjara 
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05 06 04 Úrgangur frá kælieiningum 

05 06 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

05 07 Úrgangur frá hreinsun og flutningi á jarðgasi 

05 07 01* Úrgangur sem inniheldur kvikasilfur 

05 07 02 Úrgangur sem inniheldur brennistein 

05 07 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

06 ÚRGANGUR FRÁ ÓLÍFRÆNUM EFNAFERLUM 

06 01 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á sýrum 

06 01 01* Brennisteinssýra og brennisteinstvísýrlingur 

06 01 02* Saltsýra 

06 01 03* Flússýra 

06 01 04* Fosfórsýra og fosfórsýrlingur 

06 01 05* Saltpéturssýra og saltpéturssýrlingur 

06 01 06* Aðrar sýrur 

06 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

06 02 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á bösum 

06 02 01* Kalsíumhýdroxíð 

06 02 03* Ammóníumhýdroxíð 

06 02 04* Natríum- og kalíumhýdroxíð 

06 02 05* Aðrir basar 

06 02 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

06 03 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun salta og lausna þeirra og málmoxíða 

06 03 11* Föst sölt og saltlausnir sem innihalda sýaníð 

06 03 13* Föst sölt og saltlausnir sem innihalda þungmálma 

06 03 14 Föst sölt og saltlausnir, annað en tilgreint er í 06 03 11 og 06 03 13 

06 03 15* Málmoxíð sem innihalda þungmálma 

06 03 16 Málmoxíð, önnur en tilgreind eru í 06 03 15 

06 03 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

06 04 Úrgangur sem inniheldur málma, annar en tilgreindur er í 06 03 

06 04 03* Úrgangur sem inniheldur arsen 

06 04 04* Úrgangur sem inniheldur kvikasilfur 

06 04 05* Úrgangur sem inniheldur aðra þungmálma 

06 04 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

06 05 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

06 05 02* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

06 05 03 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 06 05 02 

 

06 06 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun brennisteinssambanda, efnaferla 
brennisteins og vinnslu til að ná brennisteini úr efnum 

06 06 02* Úrgangur sem inniheldur hættuleg súlfíð  

06 06 03 Úrgangur sem inniheldur súlfíð, annar en tilgreindur er í 06 06 02 

06 06 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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06 07 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun halógena og efnaferla með 
halógensamböndum 

06 07 01* Úrgangur sem inniheldur asbest frá rafgreiningu 

06 07 02* Virkt kolefni úr klórframleiðslu 

06 07 03* Baríumsúlfateðja sem inniheldur kvikasilfur 

06 07 04* Lausnir og sýrur, t.d. brennisteinssýra framleidd með hvötum (contact acid) 

06 07 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 08 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á kísli og kísilafleiðum 

06 08 02* Úrgangur sem inniheldur hættuleg klórsílön 

06 08 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 09 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun fosfórefnasambanda og efnaferla með 
fosfór 

06 09 02 Fosfórgjall 

06 09 03* Kalsíumríkur úrgangur sem verður til við efnahvörf og inniheldur eða er mengaður hættulegum 
efnum 

06 09 04 Kalsíumríkur úrgangur, sem verður til við efnahvörf, annar en tilgreindur er í 06 09 03 

06 09 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 10 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun köfnunarefnissambanda, efnaferla með 
köfnunarefni ásamt úrgangi frá áburðarframleiðslu 

06 10 02* Úrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

06 10 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 11 Úrgangur frá framleiðslu á ólífrænum fastlitum og þekjandi fylliefnum 

06 11 01 Kalsíumríkur úrgangur sem verður til við efnahvörf við framleiðslu títandíoxíðs 

06 11 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 13 Úrgangur frá ólífrænum efnaferlum sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti 

06 13 01* Ólífræn plöntuvarnarefni, viðarvarnarefni og önnur sæfiefni 

06 13 02* Notað, virkt kolefni (nema 06 07 02) 

06 13 03 Kinrok 

06 13 04* Úrgangur frá asbestvinnslu 

06 13 05* Sót 

06 13 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

07 ÚRGANGUR FRÁ LÍFRÆNUM EFNAFERLUM 

07 01 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á lífrænum grunnefnum 

07 01 01* Vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 01 03* Lífrænir, halógenaðir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 01 04* Aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir  

07 01 07* Halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum  

07 01 08* Aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 01 09* Halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 01 10* Aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 01 11* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

07 01 12 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 07 01 11 

07 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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07 02 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun plastefna, gervigúmmís og gervitrefja  

07 02 01* Vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 02 03* Lífrænir, halógenaðir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 02 04* Aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir  

07 02 07* Halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum  

07 02 08* Aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 02 09* Halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 02 10* Aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 02 11* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

07 02 12 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 07 02 11 

07 02 13 Plastúrgangur 

07 02 14* Úrgangur frá aukefnum sem innihalda hættuleg efni 

07 02 15 Úrgangur frá aukefnum, annar en tilgreindur er í 07 02 14 

07 02 16* Úrgangur sem inniheldur hættuleg silíkon 

07 02 17 Úrgangur sem inniheldur silíkon, önnur en tilgreind eru í 07 02 16 

07 02 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

07 03 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á lífrænum leysilitum og fastlitum (nema 
06 11) 

07 03 01* Vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 03 03* Lífrænir, halógenaðir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 03 04* Aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir  

07 03 07* Halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum  

07 03 08* Aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 03 09* Halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 03 10* Aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 03 11* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

07 03 12  Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 07 03 11 

07 03 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

07 04 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á lífrænum plöntuvarnarefnum (nema 02 
01 08 og 02 01 09, viðarvarnarefnum (nema 03 02) og öðrum sæfiefnum 

07 04 01* Vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 04 03* Lífrænir, halógenaðir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 04 04*  Aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir  

07 04 07* Halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum  

07 04 08* Aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 04 09* Halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 04 10* Aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 04 11* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

07 04 12 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 07 04 11 

07 04 13* Fastur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

07 04 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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07 05 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á lyfjum 

07 05 01* Vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 05 03* Lífrænir, halógenaðir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 05 04* Aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir  

07 05 07* Halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum  

07 05 08* Aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 05 09* Halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 05 10* Aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 05 11* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

07 05 12 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 07 05 11 

07 05 13* Fastur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

07 05 14 Fastur úrgangur, annar en tilgreindur er í 07 05 13 

07 05 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

07 06 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á feiti, fitu, sápu, þvottaefni, 
sótthreinsandi efni og snyrtivörum 

07 06 01* Vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 06 03* Lífrænir, halógenaðir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 06 04* Aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir  

07 06 07* Halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum  

07 06 08* Aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 06 09* Halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 06 10* Aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 06 11* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

07 06 12 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 07 06 11 

07 06 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

07 07 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á íðefnum og efnavörum sem eru ekki 
tilgreindar með öðrum hætti 

07 07 01* Vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 07 03* Lífrænir, halógenaðir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 07 04* Aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir  

07 07 07* Halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum  

07 07 08* Aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 07 09* Halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 07 10* Aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 07 11* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

07 07 12 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 07 07 11 

07 07 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

08 ÚRGANGUR FRÁ FRAMLEIÐSLU, LÖGUN, DREIFINGU OG NOTKUN Á EFNUM TIL 
YFIRBORÐSMEÐFERÐAR (MÁLNINGU, LAKKI, GLERKENNDU SMELTLAKKI), LÍMI, 
ÞÉTTIEFNUM OG PRENTLITUM 

08 01 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun málningar og lakks og úrgangur sem 
verður til þegar málning og lakk er fjarlægt 

08 01 11* Úrgangsmálning og -lökk sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni 

08 01 12 Úrgangsmálning og -lökk, önnur en tilgreind eru í 08 01 11 
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08 01 13* Eðja frá málningu og lakki sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni 

08 01 14 Eðja frá málningu eða lakki, önnur en tilgreind er í 08 01 13 

08 01 15* Vatnskennd eðja frá málningu og lakki sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni 

08 01 16 Vatnskennd eðja frá málningu eða lakki, önnur en tilgreind er í 08 01 15 

08 01 17* Eðja frá málningu og lakki sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni 

08 01 18 Úrgangur frá fjarlægingu málningar eða lakks, annar en tilgreindur er í 08 01 17 

08 01 19* Vatnskennd sviflausn sem inniheldur málningu eða lakk sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg 
efni 

08 01 20 Vatnskennd sviflausn sem inniheldur málningu eða lakk annað en tilgreint er í 08 01 19 

08 01 21* Úrgangur úr málningar- eða lakkhreinsi  

08 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

08 02 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun annarra efna til yfirborðsmeðferðar 
(einnig keramísk efni) 

08 02 01 Úrgangur úr dufti til yfirborðsmeðferðar 

08 02 02 Vatnskennd eðja sem inniheldur keramísk efni 

08 02 03 Vatnskennd sviflausn sem inniheldur keramísk efni 

08 02 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

08 03 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun prentlita 

08 03 07 Vatnskennd eðja sem inniheldur prentliti 

08 03 08 Vatnskenndur, fljótandi úrgangur sem inniheldur prentliti 

08 03 12* Úrgangsprentlitir sem innihalda hættuleg efni  

08 03 13 Úrgangsprentlitir, aðrir en tilgreindir eru í 08 03 12 

08 03 14* Prentlitaeðja sem inniheldur hættuleg efni  

08 03 15 Prentlitaeðja, önnur en tilgreind er í 08 03 14 

08 03 16* Úrgangur ætingarlausna 

08 03 17* Úrgangsprentduft sem inniheldur hættuleg efni 

08 03 18 Úrgangsprentduft, annað en tilgreint er í 08 03 17 

08 03 19* Ýrð olía 

08 03 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

08 04 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun lím- og þéttiefna (einnig vatnsþéttiefni) 

08 04 09* Úrgangslím og -þéttiefni sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni 

08 04 10 Úrgangslím og -þéttiefni, önnur en tilgreind eru í 08 04 09 

08 04 11* Eðja með lími og þéttiefnum sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni 

08 04 12 Eðja með lími og þéttiefnum önnur en tilgreind eru í 08 04 11 

08 04 13* Vatnskennd eðja sem inniheldur lím og þéttiefni sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni 

08 04 14 Vatnskennd eðja sem inniheldur lím og þéttiefni, önnur en tilgreind eru í 08 04 13 

08 04 15* Vatnskenndur, fljótandi úrgangur sem inniheldur lím og þéttiefni sem í eru lífrænir leysar eða önnur 
hættuleg efni 

08 04 16 Vatnskenndur, fljótandi úrgangur sem inniheldur lím og þéttiefni, annar en tilgreindur er í 08 04 15 

08 04 17* Rósínolía 

08 04 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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08 05 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti í 08 

08 05 01* Ísósýanatúrgangur 

 

09 ÚRGANGUR FRÁ LJÓSMYNDAIÐNAÐI 

 

09 01 Úrgangur frá ljósmyndaiðnaði 

09 01 01* Vatnsblandaðir framköllunarvökvar og -hvatar 

09 01 02* Vatnsblandaðir framköllunarvökvar fyrir offsetplötur 

09 01 03* Leysiblandaðir framköllunarvökvar 

09 01 04* Festivökvar 

09 01 05* Lausnir og festiefnalausnir til bleikingar 

09 01 06* Úrgangur sem verður til við hreinsun á staðnum á úrgangi frá ljósmyndaiðnaði og inniheldur silfur 

09 01 07 Ljósmyndafilmur og pappír sem í er silfur eða silfursambönd 

09 01 08 Ljósmyndafilmur og pappír án silfurs eða silfursambanda 

09 01 10 Einnota myndavélar án rafhlaðna 

09 01 11* Einnota myndavélar með rafhlöðum sem tilgreindar eru í 16 06 01, 16 06 02 eða 16 06 03 

09 01 12 Einnota myndavélar með rafhlöðum, öðrum en tilgreindar eru í 09 01 11 

09 01 13* Vatnskenndur, fljótandi úrgangur frá endurheimt silfurs á staðnum, annar en tilgreindur er í 09 01 06 

09 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 ÚRGANGUR FRÁ VARMAFERLUM 

 

10 01 Úrgangur frá orkuverum og öðrum brennsluverum (nema 19) 

10 01 01 Botnaska, gjall og ketilryk (nema ketilryk sem tilgreint er í 10 01 04) 

10 01 02 Svifaska frá kolabrennslu 

10 01 03 Svifaska frá móbrennslu og brennslu á ómeðhöndluðum viði 

10 01 04* Svifaska og ketilryk frá olíubrennslu 

10 01 05 Fastur, kalsíumblandaður úrgangur sem verður til við efnahvörf við brennisteinshreinsun útblásturs  

10 01 07 Kalsíumblandaður úrgangur í eðjuformi sem verður til við efnahvörf við brennisteinshreinsun 
útblásturs  

10 01 09* Brennisteinssýra 

10 01 13* Svifaska frá ýrðum vetniskolefnum sem eru notuð sem eldsneyti 

10 01 14* Botnaska, gjall og ketilryk sem myndast við sambrennslu og í eru hættuleg efni 

10 01 15 Botnaska, gjall og ketilryk frá sambrennslu, annað en tilgreint er í 10 01 14 

10 01 16* Svifaska frá sambrennslu sem í eru hættuleg efni 

10 01 17 Svifaska frá sambrennslu, önnur en tilgreind er í 10 01 16 

10 01 18* Úrgangur frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

10 01 19 Úrgangur frá hreinsun reyks, annar en tilgreindur er í 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18 

10 01 20* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

10 01 21 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 10 01 20 

10 01 22* Vatnskennd eðja frá hreinsun hitaketils sem inniheldur hættuleg efni 

10 01 23 Vatnskennd eðja frá hreinsun hitaketils, önnur en tilgreind er í 10 01 22 

10 01 24 Sandur frá svifbeði 

10 01 25 Úrgangur frá geymslu og meðhöndlun eldsneytis í kolakyntum orkuverum 
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10 01 26 Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns 

10 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 02 Úrgangur frá járn- og stáliðnaði 

10 02 01 Úrgangur frá gjallvinnslu 

10 02 02 Óunnið gjall 

10 02 07* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

10 02 08 Fastur úrgangur frá hreinsun reyks, annar en tilgreindur er í 10 02 07 

10 02 10 Eldhúð 

10 02 11* Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 02 12 Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns, annar en tilgreindur er í 10 02 11 

10 02 13* Eðja og síukökur frá hreinsun reyks sem innihalda hættuleg efni 

10 02 14 Eðja og síukökur frá hreinsun reyks, annað en tilgreint er í 10 02 13 

10 02 15 Önnur eðja og síukökur 

10 02 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 03 Úrgangur frá álbræðslu 

10 03 02 Forskautsbrot 

10 03 04* Gjall sem fellur til við fyrstu bræðslu 

10 03 05 Súrálsúrgangur 

10 03 08* Saltgjall úr annarri bræðslu 

10 03 09* Svart gjall úr annarri bræðslu 

10 03 15* Skúm sem er eldfimt eða myndar eldfimt gas í hættulegu magni í snertingu við vatn 

10 03 16 Skúm, annað en tilgreint er í 10 03 15 

10 03 17* Úrgangur, sem inniheldur tjöru, frá framleiðslu forskauta  

10 03 18 Úrgangur sem inniheldur kolefni frá framleiðslu forskauta, annar en tilgreindur er í 10 03 17 

10 03 19* Ryk frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

10 03 20 Ryk frá hreinsun reyks, annað en tilgreint er í 10 03 19 

10 03 21* Aðrar agnir og ryk (einnig ryk frá kúlukvörn) sem í eru hættuleg efni 

10 03 22 Aðrar agnir og ryk (einnig ryk frá kúlukvörn), annað en tilgreint er í 10 03 21 

10 03 23* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

10 03 24 Fastur úrgangur frá hreinsun reyks, annar en tilgreindur er í 10 03 23 

10 03 25* Eðja og síukökur frá hreinsun reyks sem í innihalda hættuleg efni 

10 03 26 Eðja og síukökur frá hreinsun reyks, annað en tilgreint er í 10 03 25 

10 03 27* Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem í er olía 

10 03 28 Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns, annar en tilgreindur er í 10 03 27 

10 03 29* Úrgangur frá meðferð saltgjalls og svarts gjalls sem inniheldur hættuleg efni 

10 03 30 Úrgangur frá meðferð saltgjalls og svarts gjalls, annar en tilgreindur er í 10 03 29 

10 03 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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10 04 Úrgangur frá blýbræðslu 

10 04 01* Gjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 04 02* Gjall og skúm úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 04 03* Kalsíumarsenat 

10 04 04* Ryk frá hreinsun reyks 

10 04 05* Aðrar agnir og ryk 

10 04 06* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks 

10 04 07* Eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

10 04 09* Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 04 10 Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns, annar en tilgreindur er í 10 04 09 

10 04 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 05 Úrgangur frá sinkbræðslu 

10 05 01 Gjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 05 03* Ryk frá hreinsun reyks 

10 05 04 Aðrar agnir og ryk 

10 05 05* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks 

10 05 06* Eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

10 05 08* Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 05 09 Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns, annar en tilgreindur er í 10 05 08 

10 05 10* Gjall og skúm sem er eldfimt eða myndar eldfimt gas í hættulegu magni í snertingu við vatn 

10 05 11 Gjall og skúm, annað en tilgreint er í 10 05 10 

10 05 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 06 Úrgangur frá koparbræðslu 

10 06 01 Gjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 06 02 Gjall og skúm úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 06 03* Ryk frá hreinsun reyks 

10 06 04 Aðrar agnir og ryk 

10 06 06* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks 

10 06 07* Eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

10 06 09* Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 06 10 Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns, annar en tilgreindur er í 10 06 09 

10 06 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 07 Úrgangur frá silfur-, gull- og platínubræðslu 

10 07 01 Gjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 07 02 Gjall og skúm úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 07 03 Fastur úrgangur frá hreinsun reyks 

10 07 04 Aðrar agnir og ryk 

10 07 05 Eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

10 07 07* Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 07 08 Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns, annar en tilgreindur er í 10 07 07 

10 07 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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10 08 Úrgangur frá málmbræðslu, annarri en járnbræðslu 

10 08 04 Agnir og ryk 

10 08 08* Saltgjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 08 09 Annað gjall 

10 08 10* Gjall og skúm sem er eldfimt eða myndar eldfimt gas í hættulegu magni í snertingu við vatn 

10 08 11 Gjall og skúm, annað en tilgreint er í 10 08 10 

10 08 12* Úrgangur, sem inniheldur tjöru, frá framleiðslu forskauta  

10 08 13 Úrgangur sem inniheldur kolefni frá framleiðslu forskauta, annar en tilgreindur er í 10 08 12 

10 08 14 Forskautsbrot 

10 08 15* Ryk frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

10 08 16 Ryk frá hreinsun reyks, annað en tilgreint er í 10 08 15 

10 08 17* Eðja og síukökur frá hreinsun reyks sem innihalda hættuleg efni 

10 08 18 Eðja og síukökur frá hreinsun reyks, annað en tilgreint er í 10 08 17 

10 08 19* Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 08 20 Úrgangur frá meðhöndlun kælivatns, annar en tilgreindur er í 10 08 19 

10 08 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 09 Úrgangur frá járnsteypu 

10 09 03 Gjall úr ofnum 

10 09 05* Ónotaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda hættuleg efni 

10 09 06 Ónotaðir steypukjarnar og -mót, annað en tilgreint er í 10 09 05 

10 09 07* Notaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda hættuleg efni 

10 09 08 Notaðir steypukjarnar og -mót, annað en tilgreint er í 10 09 07 

10 09 09* Ryk frá hreinsun reyks sem innihalda hættuleg efni 

10 09 10 Ryk frá hreinsun reyks, annað en tilgreint er í 10 09 09 

10 09 11* Aðrar agnir sem innihalda hættuleg efni 

10 09 12 Aðrar agnir en tilgreindar eru í 10 09 11 

10 09 13* Bindiefnaúrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

10 09 14 Bindiefnaúrgangur, annar en tilgreindur er í 10 09 13 

10 09 15* Úrgangur sprunguleitarefna sem inniheldur hættuleg efni 

10 09 16 Úrgangur sprunguleitarefna, annar en tilgreindur er í 10 09 15 

10 09 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 10 Úrgangur frá málmsteypu, annarri en járnsteypu 

10 10 03 Gjall úr ofnum 

10 10 05* Ónotaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda hættuleg efni 

10 10 06 Ónotaðir steypukjarnar og -mót, annað en tilgreint er í 10 10 05 

10 10 07* Notaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda hættuleg efni 

10 10 08 Notaðir steypukjarnar og -mót, annað en tilgreint er í 10 10 07 

10 10 09* Ryk frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

10 10 10 Ryk frá hreinsun reyks, annað en tilgreint er í 10 10 09 

10 10 11* Aðrar agnir sem innihalda hættuleg efni 

10 10 12 Aðrar agnir en tilgreindar eru í 10 10 11 

10 10 13* Bindiefnaúrgangur sem inniheldur hættuleg efni  
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10 10 14 Bindiefnaúrgangur, annar en tilgreindur er í 10 10 13 

10 10 15* Úrgangur sprunguleitarefna sem inniheldur hættuleg efni 

10 10 16 Úrgangur sprunguleitarefna, annar en tilgreindur er í 10 10 15 

10 10 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 11 Úrgangur frá framleiðslu á gleri og glervörum 

10 11 03 Úrgangur frá glertrefjaefnum 

10 11 05 Agnir og ryk 

10 11 09* Úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun sem inniheldur hættuleg efni 

10 11 10 Úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun, annar en tilgreindur er í 10 11 09 

10 11 11* Úrgangsgler, salli og duft, sem inniheldur þungmálma (t.d. frá bakskautslömpum) 

10 11 12 Úrgangsgler, annað en tilgreint er í 10 11 11 

10 11 13* Eðja sem verður til við glerfægingu og -slípun og inniheldur hættuleg efni  

10 11 14 Eðja sem verður til við glerfægingu og -slípun, önnur en tilgreind er í 10 11 13 

10 11 15* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks sem innihalda hættuleg efni 

10 11 16 Fastur úrgangur frá hreinsun reyks, annar en tilgreindur er í 10 11 15 

10 11 17* Eðja og síukökur frá hreinsun reyks sem innihalda hættuleg efni 

10 11 18 Eðja og síukökur frá hreinsun reyks, annað en tilgreint er í 10 11 17 

10 11 19* Fastur úrgangur sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

10 11 20 Fastur úrgangur sem verður til við skólphreinsun á staðnum, annar en tilgreindur er í 10 11 19 

10 11 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 12 Úrgangur frá framleiðslu á keramíkvörum, múrsteinum, flísum og byggingarefnum 

10 12 01 Úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun 

10 12 03 Agnir og ryk 

10 12 05 Eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

10 12 06 Aflögð mót 

10 12 08 Keramík-, múrsteina-, flísa- og byggingarefnaúrgangur (eftir hitameðhöndlun) 

10 12 09* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

10 12 10 Fastur úrgangur frá hreinsun reyks, annar en tilgreindur er í 10 12 09 

10 12 11* Úrgangur sem verður til við glerjun og inniheldur þungmálma 

10 12 12 Úrgangur sem verður til við glerjun, annar en tilgreindur er í 10 12 11 

10 12 13 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

10 12 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

 

10 13 Úrgangur frá framleiðslu á sementi, kalki og gifsi og framleiðsluvörur úr þessum efnum 

10 13 01 Úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun 

10 13 04 Úrgangur frá brennslu og leskjun kalks 

10 13 06 Agnir og ryk (nema 10 13 12 og 10 13 13) 

10 13 07 Eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

10 13 09* Úrgangur frá framleiðslu asbestsements sem inniheldur asbest 

10 13 10 Úrgangur frá framleiðslu asbestsements, annar en tilgreindur er í 10 13 09 

10 13 11 Úrgangur frá sementblönduðum, samsettum efnum, annar en tilgreindur er í 10 13 09 og 10 13 10 
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10 13 12* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

10 13 13 Fastur úrgangur frá hreinsun reyks, annar en tilgreindur er í 10 13 12 

10 13 14 Steypuúrgangur og steypueðja 

10 13 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

10 14 Úrgangur frá líkbrennslustöðvum 

10 14 01* Úrgangur frá hreinsun reyks sem í er kvikasilfur 

11 ÚRGANGUR FRÁ EFNAFRÆÐILEGRI YFIRBORÐSMEÐFERÐ OG HÚÐUN MÁLMA OG ANNARRA 
EFNA; VINNSLA MÁLMA, ANNARRA EN JÁRNS, ÚR VATNSLAUSN 

11 01 Úrgangur frá efnafræðilegri yfirborðsmeðferð og húðun málma og annarra efna (t.d. 
galvanhúðun, sinkhúðun, sýruböðun, ætingu, fosfatmeðferð, alkalífituhreinsun og rafhúðun) 

11 01 05* Sýrur úr sýruböðum 

11 01 06* Sýrur sem eru ekki tilgreindar með öðrum hætti 

11 01 07* Basar úr basaböðum 

11 01 08* Eðja frá fosfatmeðferð 

11 01 09* Eðja og síukökur sem innihalda hættuleg efni 

11 01 10 Eðja og síukökur, annað en tilgreint er í 11 01 09 

11 01 11* Vatnskenndir skolvökvar sem innihalda hættuleg efni 

11 01 12 Vatnskenndir skolvökvar, aðrir en tilgreindir eru í 11 01 11 

11 01 13* Úrgangur frá fituhreinsun sem inniheldur hættuleg efni  

11 01 14 Úrgangur frá fituhreinsun, annar en tilgreindur er í 11 01 13 

11 01 15* Skolvökvi og eðja frá himnu- og jónaskiptakerfum sem innihalda hættuleg efni 

11 01 16* Mettuð eða notuð jónaskiptaresín 

11 01 98* Annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

11 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

11 02 Úrgangur frá vinnslu málma, annarra en járns, úr vatnslausn 

11 02 02* Eðja frá vinnslu sinks úr vatnslausn (einnig jarósít, götít) 

11 02 03 Úrgangur frá framleiðslu forskauta fyrir rafgreiningu í vatni 

11 02 05* Úrgangur frá vinnslu kopars úr vatnslausn sem inniheldur hættuleg efni 

11 02 06 Úrgangur frá vinnslu kopars úr vatnslausn, annar en tilgreindur er í 11 02 05 

11 02 07* Annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

11 02 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

11 03 Eðja og fastur úrgangur frá herslu 

11 03 01* Úrgangur sem inniheldur sýaníð 

11 03 02* Annar úrgangur 

11 05 Úrgangur frá heitgalvanhúðun  

11 05 01 Harðsink 

11 05 02 Sinkaska 

11 05 03* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks 

11 05 04* Notað flúx 

11 05 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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12 ÚRGANGUR FRÁ MÓTUN OG EÐLISFRÆÐILEGRI EÐA VÉLRÆNNI 
YFIRBORÐSMEÐFERÐ MÁLMA OG PLASTEFNA 

12 01 Úrgangur frá mótun og eðlisfræðilegri og vélrænni yfirborðsmeðhöndlun málma og plastefna 

12 01 01 Spænir og svarf úr járni  

12 01 02 Málmduft og agnir úr járni 

12 01 03 Spænir og svarf úr öðrum málmum en járni  

12 01 04 Málmduft og agnir úr öðrum málmum en járni 

12 01 05 Spænir og svarf úr plasti 

12 01 06* Snittolía úr jarðolíu sem inniheldur halógena (nema í ýrulausn og lausnum) 

12 01 07* Snittolía úr jarðolíu, án halógena (nema í ýrulausn og lausnum) 

12 01 08* Snittolíulausnir og -ýrulausnir sem innihalda halógen 

12 01 09* Snittolíulausnir og -ýrulausnir án halógena 

12 01 10* Tilbúin snittolía 

12 01 12* Notað vax og feiti 

12 01 13 Úrgangur frá málmsuðu 

12 01 14* Eðja sem fellur til við vélavinnslu og inniheldur hættuleg efni  

12 01 15 Eðja sem fellur til við vélavinnslu, önnur en tilgreind er í 12 01 14 

12 01 16* Úrgangsefni sem verða til við sandblástur og innihalda hættuleg efni 

12 01 17 Úrgangsefni sem verða til við sandblástur, önnur en tilgreind eru í 12 01 16 

12 01 18* Málmeðja (frá brýningu og slípun) sem inniheldur olíu 

12 01 19* Auðlífbrjótanleg snittolía 

12 01 20* Notaðir slípiklossar og slípiefni sem innihalda hættuleg efni 

12 01 21 Notaðir slípiklossar og slípiefni, annað en tilgreint er í 12 01 20 

12 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

12 03 Úrgangur frá fituhreinsun með vatni og gufu (nema 11) 

12 03 01* Vatnskenndar þvottalausnir 

12 03 02* Úrgangur frá fituhreinsun með gufu 

13 OLÍUÚRGANGUR OG ÚRGANGUR FLJÓTANDI ELDSNEYTIS (NEMA OLÍUR TIL 
NEYSLU OG OLÍUR TILGREINDAR Í KÖFLUM 05, 12 OG 19) 

13 01 Vökvakerfisolíuúrgangur 

13 01 01* Vökvakerfisolíur sem innihalda PCB (16) 

13 01 04* Klóraðar ýrulausnir 

13 01 05* Óklóraðar ýrulausnir 

13 01 09* Klóraðar vökvakerfisolíur úr jarðolíu 

13 01 10* Óklóraðar vökvakerfisolíur úr jarðolíu 

13 01 11* Tilbúnar vökvakerfisolíur 

13 01 12* Auðlífbrjótanlegar vökvakerfisolíur 

13 01 13* Aðrar vökvakerfisolíur 

 
 
(16) Að því er varðar þessa úrgangsefnaskrá er PCB skilgreint eins og í tilskipun 96/59/EB. 
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13 02 Vélar-, gír- og smurolíuúrgangur 

13 02 04* Klóraðar vélar-, gír- og smurolíur úr jarðolíu 

13 02 05* Óklóraðar vélar-, gír- og smurolíur úr jarðolíu 

13 02 06* Tilbúnar vélar-, gír- og smurolíur 

13 02 07* Auðlífbrjótanlegar vélar-, gír- og smurolíur 

13 02 08* Aðrar vélar-, gír- og smurolíur 

13 03 Einangrunar- eða varmaflutningsolíuúrgangur 

13 03 01* Einangrunar- eða varmaflutningsolíur sem innihalda PCB 

13 03 06* Klóraðar einangrunar- og varmaflutningsolíur úr jarðolíu, aðrar en tilgreindar eru í 13 03 01 

13 03 07* Óklóraðar einangrunar- og varmaflutningsolíur úr jarðolíu 

13 03 08* Tilbúnar einangrunar- og varmaflutningsolíur 

13 03 09* Auðlífbrjótanlegar einangrunar- og varmaflutningsolíur 

13 03 10* Aðrar einangrunar- eða varmaflutningsolíur 

13 04 Kjalsogsolíur 

13 04 01* Kjalsogsolíur frá skipaumferð á skipgengum vatnaleiðum 

13 04 02* Kjalsogsolíur úr bryggjuholræsum 

13 04 03* Kjalsogsolíur frá annarri skipaumferð 

13 05 Innihald úr olíuskiljum 

13 05 01* Fastur úrgangur úr sandföngum og olíuskiljum 

13 05 02* Eðja úr olíuskiljum 

13 05 03* Eðja úr eðjuskiljum 

13 05 06* Olía úr olíuskiljum 

13 05 07* Olíublandað vatn úr olíuskiljum 

13 05 08* Blandaður úrgangur úr sandföngum og olíuskiljum 

13 07 Úrgangur fljótandi eldsneytis 

13 07 01* Brennsluolía og dísilolía 

13 07 02* Bensín 

13 07 03* Annað eldsneyti (einnig eldsneytisblöndur) 

13 08 Olíuúrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti 

13 08 01* Afseltunareðja eða ýrulausnir 

13 08 02* Aðrar ýrulausnir 

13 08 99* Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

14 ÚRGANGUR LÍFRÆNNA LEYSA, KÆLIMIÐLA OG DRIFEFNA (NEMA 07 OG 08) 

14 06 Úrgangur lífrænna leysa, kælimiðla og drifefna fyrir froðu- eða úðaefni 

14 06 01* Klórflúrkolefni, HCFC, HFC 

14 06 02* Aðrir halógenaðir leysar og leysiblöndur 
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14 06 03* Aðrir leysar og leysiblöndur  

14 06 04* Eðja eða fastur úrgangur sem inniheldur halógenaða leysa 

14 06 05* Eðja eða fastur úrgangur sem inniheldur aðra leysa 

15 UMBÚÐAÚRGANGUR; ÍSEYG EFNI, ÞURRKUR, SÍUNAREFNI OG HLÍFÐAR-
FATNAÐUR, EKKI TILGREINT MEÐ ÖÐRUM HÆTTI 

15 01 Umbúðir (einnig flokkaður umbúðaúrgangur frá sveitarfélögum) 

15 01 01 Pappírs- og pappaumbúðir 

15 01 02 Plastumbúðir 

15 01 03 Viðarumbúðir 

15 01 04 Málmumbúðir 

15 01 05 Samsettar umbúðir 

15 01 06 Blandaðar umbúðir 

15 01 07 Glerumbúðir 

15 01 09 Textílumbúðir 

15 01 10* Umbúðir sem innihalda leifar hættulegra efna eða eru mengaðar af þeim 

15 01 11* Málmumbúðir sem innihalda hættulegt, fast, gljúpt efni (t.d. asbest), einnig tóm þrýstihylki 

15 02 Íseyg efni, síunarefni, þurrkur og hlífðarfatnaður 

15 02 02* Íseyg efni, síunarefni (einnig olíusíur sem eru ekki tilgreindar með öðrum hætti), þurrkur og 
hlífðarfatnaður, mengað hættulegum efnum 

15 02 03 Íseyg efni, síunarefni, þurrkur og hlífðarfatnaður, annað en tilgreint er í 15 02 02 

16 ÚRGANGUR SEM ER EKKI TILGREINDUR MEÐ ÖÐRUM HÆTTI Í SKRÁNNI 

16 01 Úr sér gengin flutningaökutæki af ýmsum toga (einnig vélar sem notaðar eru utan vega) og 
úrgangur frá niðurrifi úr sér genginna ökutækja og viðhaldi ökutækja (nema 13, 14, 16 06 og 
16 08) 

16 01 03 Úr sér gengnir hjólbarðar 

16 01 04* Úr sér gengin ökutæki 

16 01 06 Úr sér gengin ökutæki, sem innihalda hvorki hættulega vökva né hættulega íhluti. 

16 01 07* Olíusíur 

16 01 08* Íhlutir sem innihalda kvikasilfur 

16 01 09* Íhlutir sem innihalda PCB 

16 01 10* Sprengifimir íhlutir (t.d. öryggispúðar) 

16 01 11* Hemlaklossar sem innihalda asbest 

16 01 12 Hemlaklossar, aðrir en tilgreindir eru í 16 01 11 

16 01 13* Hemlavökvi 

16 01 14* Frostlögur sem inniheldur hættuleg efni 

16 01 15 Frostlögur, annar en tilgreindur er í 16 01 14 

16 01 16 Tankar fyrir fljótandi gas 

16 01 17 Járnmálmur 

16 01 18 Málmur, annar en járn 

16 01 19 Plast 

16 01 20 Gler 
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16 01 21* Hættulegir íhlutir, aðrir en tilgreindir eru í 16 01 07–16 01 11, 16 01 13 og 16 01 14 

16 01 22 Íhlutir sem eru ekki tilgreindir með öðrum hætti 

16 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

16 02 Úrgangur frá raf- og rafeindabúnaði 

16 02 09* Spennubreytar og þéttar sem innihalda PCB 

16 02 10* Aflagður búnaður sem inniheldur eða er mengaður af PCB, annar en tilgreindur er í 16 02 09 

16 02 11* Aflagður búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni, HCFC eða HFC 

16 02 12* Aflagður búnaður sem inniheldur óbundið asbest 

16 02 13* Aflagður búnaður sem inniheldur hættulega íhluti (17), aðra en tilgreindir eru í 16 02 09–16 02 12 

16 02 14 Aflagður búnaður, annar en tilgreindur er í 16 02 09–16 02 13 

16 02 15* Hættulegir íhlutir úr aflögðum búnaði 

16 02 16 Íhlutir úr aflögðum búnaði, aðrir en tilgreindir eru í 16 02 15 

16 03 Vörur úr framleiðslulotum sem ekki standast forskriftir og ónotaðar vörur 

16 03 03* Ólífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

16 03 04 Ólífrænn úrgangur, annar en tilgreindur er í 16 03 03 

16 03 05* Lífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

16 03 06 Lífrænn úrgangur, annar en tilgreindur er í 16 03 05 

16 04 Sprengiefnaúrgangur 

16 04 01* Skotfæraúrgangur 

16 04 02* Flugeldaúrgangur 

16 04 03* Annar úrgangur úr sprengiefnum 

16 05 Gaskennd efni í þrýstiílátum og aflögð íðefni 

16 05 04* Gaskennd efni í þrýstihylkjum (einnig halon) sem innihalda hættuleg efni 

16 05 05 Gaskennd efni í þrýstihylkjum, önnur en tilgreind í 16 05 04 

16 05 06* Íðefni sem eru úr hættulegum efnum eða innihalda þau, til nota á rannsóknastofum, einnig blöndur 
íðefna til nota á rannsóknastofum 

16 05 07* Aflögð, ólífræn íðefni sem eru úr hættulegum efnum eða innihalda þau 

16 05 08* Aflögð, hættuleg, lífræn íðefni eða aflögð, lífræn íðefni sem innihalda hættuleg efni 

16 05 09 Aflögð íðefni, önnur en tilgreind eru í 16 05 06, 16 05 07 eða 16 05 08 

16 06 Rafhlöður og rafgeymar 

16 06 01* Blýrafgeymar 

16 06 02* Ni-Cd-rafhlöður 

16 06 03* Rafhlöður sem innihalda kvikasilfur 

16 06 04 Alkalírafhlöður (nema 16 06 03) 

16 06 05 Aðrar rafhlöður og rafgeymar 

16 06 06* Raflausnir sem er safnað sérstaklega úr rafhlöðum og rafgeymum 

 
 
(17) Hættulegir íhlutir úr raf- og rafeindabúnaði geta innihaldið rafgeyma og rafhlöður sem tilgreind eru í 16 06 og merkt sem 

hættuleg; kvikasilfursrofar, gler úr bakskautslömpum, annað virkt gler o.s.frv. 
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16 07 Úrgangur frá hreinsun á flutningatönkum, geymslutönkum og tunnum (nema 05 og 13) 

16 07 08* Úrgangur sem inniheldur olíu 

16 07 09* Úrgangur sem inniheldur önnur hættuleg efni  

16 07 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

16 08 Notaðir hvatar 

16 08 01 Notaðir hvatar sem innihalda gull, silfur, reníum, ródíum, palladíum, iridíum eða platínu (nema 16 08 
07) 

16 08 02* Notaðir hvatar sem innihalda hættulega hliðarmálma (18) eða hættuleg efnasambönd þeirra 

16 08 03 Notaðir hvatar sem innihalda hliðarmálma eða efnasambönd hliðarmálma og eru ekki tilgreindir með 
öðrum hætti 

16 08 04 Notaðir, fljótandi hvatar frá hvataðri sundrun (nema 16 08 07) 

16 08 05* Notaðir hvatar sem innihalda fosfórsýru 

16 08 06* Notaðir vökvar sem notaðir hafa verið sem hvatar 

16 08 07* Notaðir hvatar sem mengaðir eru hættulegum efnum 

16 09 Oxandi efni 

16 09 01* Permanganöt, t.d. kalíumpermanganat 

16 09 02* Krómöt, t.d. kalíumkrómat eða kalíum- eða natríumdíkrómat 

16 09 03* Peroxíð, t.d. vetnisperoxíð 

16 09 04* Oxandi efni, sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti 

16 10 Vatnskenndur, fljótandi úrgangur sem áformað er að meðhöndla annars staðar 

16 10 01* Vatnskenndur, fljótandi úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

16 10 02 Vatnskenndur, fljótandi úrgangur, annar en tilgreindur er í 16 10 01 

16 10 03* Vatnskennt þykkni sem inniheldur hættuleg efni 

16 10 04 Vatnskennt þykkni, annað en tilgreint er í 16 10 03 

16 11 Úrgangsfóðringar og úrgangur úr eldföstum efnum 

16 11 01* Fóðringar og eldföst efni, að stofni til úr kolefnum, sem falla til við málmvinnslu og innihalda 
hættuleg efni 

16 11 02 Fóðringar og eldföst efni, að stofni til úr kolefnum, sem falla til við málmvinnslu, annað en tilgreint 
er í 16 11 01 

16 11 03* Aðrar fóðringar og eldföst efni sem falla til við málmvinnslu og innihalda hættuleg efni 

16 11 04 Aðrar fóðringar og eldföst efni sem falla til við málmvinnslu, annað en tilgreint er í 16 11 03 

16 11 05* Fóðringar og eldföst efni sem falla til við aðra vinnslu en málmvinnslu og innihalda hættuleg efni 

16 11 06 Fóðringar og eldföst efni sem falla til við aðra vinnslu en málmvinnslu, annað en tilgreint er í 16 11 
05 

17 ÚRGANGUR FRÁ BYGGINGAR- OG NIÐURRIFSSTARFSEMI (EINNIG UPPGRÖFTUR FRÁ 
MENGUÐUM SVÆÐUM) 

17 01 Steinsteypa, múrsteinar, flísar og keramík 

17 01 01 Steinsteypa 

17 01 02 Múrsteinar 

 
 
(18) Hliðarmálmar eru: skandíum, vanadíum, mangan, kóbalt, kopar, yttríum, níóbíum, hafníum, volfram, títan, króm, járn, nikkel, 

sink, sirkon, mólýbden og tantal. Þessir málmar, eða sambönd þeirra, eru hættulegir ef þeir flokkast sem hættuleg efni. Í flokkun 
hættulegra efna skal ákvarðað hverjir þessara hliðarmálma og hvaða sambönd hliðarmálma eru hættuleg. 
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17 01 03 Flísar og keramík 

17 01 06* Blandaður eða flokkaður úrgangur úr steinsteypu, múrsteinum, flísum og keramík sem inniheldur 
hættuleg efni 

17 01 07 Blanda af steinsteypu, múrsteinum, flísum og keramíki, annað en tilgreint er í 17 01 06 

17 02 Viður, gler og plast 

17 02 01 Viður 

17 02 02 Gler 

17 02 03 Plast 

17 02 04* Gler, plast og viður sem inniheldur hættuleg efni eða er mengaður hættulegum efnum 

17 03 Jarðbiksblöndur, koltjara og tjargaðar vörur 

17 03 01* Jarðbiksblöndur sem innihalda koltjöru 

17 03 02 Jarðbiksblöndur, aðrar en tilgreindar eru í 17 03 01 

17 03 03* Koltjara og tjargaðar vörur 

17 04 Málmar (einnig málmblöndur þeirra) 

17 04 01 Kopar, brons, messing 

17 04 02 Ál 

17 04 03 Blý 

17 04 04 Sink 

17 04 05 Járn og stál 

17 04 06 Tin 

17 04 07 Blandaðir málmar 

17 04 09* Málmúrgangur mengaður hættulegum efnum 

17 04 10* Kaplar sem innihalda olíu, koltjöru og önnur hættuleg efni 

17 04 11 Kaplar, aðrir en tilgreindir eru í 17 04 10 

17 05 Jarðvegur (einnig uppgröftur frá menguðum svæðum), grjót og dýpkunarefni 

17 05 03* Jarðvegur og grjót sem í eru hættuleg efni 

17 05 04 Jarðvegur og grjót, annað en tilgreint er í 17 05 03 

17 05 05* Dýpkunarefni sem í eru hættuleg efni 

17 05 06 Dýpkunarefni, annað en tilgreint er í 17 05 05 

17 05 07* Ballest af járnbrautarteinum sem inniheldur hættuleg efni 

17 05 08 Ballest af járnbrautarteinum, önnur en tilgreind er í 07 05 13 

17 06 Einangrunarefni og byggingarefni sem inniheldur asbest 

17 06 01* Einangrunarefni sem innihalda asbest 

17 06 03* Önnur hættuleg einangrunarefni eða einangrunarefni sem innihalda hættuleg efni 

17 06 04 Einangrunarefni, önnur en tilgreind eru í 17 06 01 og 17 06 03 

17 06 05* Byggingarefni sem innihalda asbest 

17 08 Byggingarefni að stofni til úr gifsi 

17 08 01* Byggingarefni, að stofni til úr gifsi, sem er mengað af hættulegum efnum 

17 08 02 Byggingarefni, að stofni til úr gifsi, annað en tilgreint er í 17 08 01 
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17 09 Annar úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi 

17 09 01* Úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi sem inniheldur kvikasilfur 

17 09 02* Úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi sem inniheldur PCB (t.d. þéttiefni, gólfefni úr resíni, 
einangrunargler og þéttar sem PCB er í) 

17 09 03* Annar úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi (einnig blandaður úrgangur) sem inniheldur 
hættuleg efni 

17 09 04 Blandaður úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi, annar en tilgreindur er í 17 09 01, 17 09 02 
og 17 09 03 

18 ÚRGANGUR FRÁ HEILSUGÆSLU MANNA OG DÝRA OG/EÐA TENGDUM RANNSÓKNUM (NEMA 
ÚRGANGUR ÚR ELDHÚSUM OG FRÁ VEITINGAHÚSUM SEM FELLUR EKKI BEINLÍNIS TIL VIÐ 
HEILSUGÆSLU) 

18 01 Úrgangur frá fæðingarumönnun, greiningu, meðhöndlun eða fyrirbyggjandi aðgerðum í 
tengslum við sjúkdóma í mönnum 

18 01 01 Beitt og oddhvöss áhöld (nema 18 01 03) 

18 01 02 Líkamshlutar og líffæri, einnig blóðpokar og blóðhlutar (nema 18 01 03) 

18 01 03* Úrgangur ef söfnun hans og förgun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna 

18 01 04 Úrgangur ef söfnun hans og förgun fellur ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna (t.d. umbúðir, 
notað gifs, lín, einnota fatnaður og bleiur) 

18 01 06* Hættuleg íðefni eða íðefni sem innihalda hættuleg efni 

18 01 07 Önnur íðefni en tilgreind eru í 18 01 06 

18 01 08* Frumudrepandi og frumuhemjandi lyf 

18 01 09 Önnur lyf en tilgreind eru í 18 01 08 

18 01 10* Amalgamúrgangur frá tannhirðu 

18 02 Úrgangur frá rannsóknum, greiningu, meðhöndlun eða fyrirbyggjandi aðgerðum í tengslum 
við sjúkdóma í dýrum 

18 02 01 Beitt og oddhvöss áhöld (nema 18 02 02) 

18 02 02* Úrgangur ef söfnun hans og förgun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna 

18 02 03 Úrgangur þó að söfnun hans og förgun falli ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna 

18 02 05* Hættuleg íðefni eða íðefni sem innihalda hættuleg efni 

18 02 06 Önnur íðefni en tilgreind eru í 18 02 05 

18 02 07* Frumudrepandi og frumuhemjandi lyf 

18 02 08 Önnur lyf en tilgreind eru í 18 02 07 

19 ÚRGANGUR FRÁ SORPMEÐHÖNDLUNARSTÖÐVUM, SKÓLPHREINSISTÖÐVUM OG VINNSLU 
NEYSLUVATNS OG VATNS TIL IÐNAÐARNOTA 

19 01 Úrgangur frá brennslu eða hitasundrun úrgangs 

19 01 02 Efni sem eru fjarlægð úr botnösku og innihalda járn 

19 01 05* Síukaka frá hreinsun reyks 

19 01 06* Vatnskenndur, fljótandi úrgangur frá hreinsun reyks og annar vatnskenndur, fljótandi úrgangur 

19 01 07* Fastur úrgangur frá hreinsun reyks 

19 01 10* Notuð, virk kol frá hreinsun reyks 

19 01 11* Botnaska og gjall sem inniheldur hættuleg efni 

19 01 12 Botnaska og gjall, annað en tilgreint er í 19 01 11 

19 01 13* Svifaska sem inniheldur hættuleg efni 
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19 01 14 Svifaska, önnur en tilgreind er í 19 01 13 

19 01 15* Ketilryk sem inniheldur hættuleg efni 

19 01 16 Ketilryk, annað en tilgreint er í 19 01 15 

19 01 17* Úrgangur frá hitasundrun sem inniheldur hættuleg efni 

19 01 18 Úrgangur frá hitasundrun, annar en tilgreindur er í 19 01 17 

19 01 19 Sandur frá svifbeði  

19 01 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 02 Úrgangur frá eðlis- eða efnafræðilegri meðhöndlun úrgangs (þ.m.t. afkrómun, fjarlægingu 
sýaníðs og hlutleysingu) 

19 02 03 Forblandaður úrgangur sem í er enginn hættulegur úrgangur 

19 02 04* Forblandaður úrgangur sem í er a.m.k. ein gerð hættulegs úrgangs  

19 02 05* Eðja frá eðlis- eða efnafræðilegri meðhöndlun sem inniheldur hættuleg efni 

19 02 06 Eðja frá eðlis- eða efnafræðilegri meðhöndlun, önnur en tilgreind er í 19 02 05 

19 02 07* Olía og þykkni frá skiljum 

19 02 08* Fljótandi, eldfimur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

19 02 09* Fastur, eldfimur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

19 02 10 Eldfimur úrgangur, annar en tilgreindur er í 19 02 08 og 19 02 09 

19 02 11* Annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni  

19 02 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 03 Stöðgaður úrgangur eða úrgangur sem hefur verið gerður að föstu efni (19) 

19 03 04* Hættumerktur úrgangur, að hluta (20) stöðgaður 

19 03 05 Stöðgaður úrgangur, annar en tilgreindur er í 19 03 04 

19 03 06* Hættumerktur úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni 

19 03 07 Úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni, annar en tilgreindur er í 19 03 06 

19 04 Úrgangur, ummyndaður í gler, og úrgangur frá glermyndun 

19 04 01 Úrgangur, ummyndaður í gler 

19 04 02* Svifaska og annar úrgangur frá hreinsun reyks 

19 04 03* Fastur fasi, annar en ummyndaður í gler 

19 04 04 Vatnskenndur, fljótandi úrgangur frá herslu á úrgangi ummynduðum í gler 

19 05 Úrgangur frá loftháðri meðhöndlun á föstum úrgangi 

19 05 01 Hluti af heimilis- og rekstrarúrgangi og svipuðum úrgangi sem hefur ekki brotnað niður við 
moltugerð 

19 05 02 Hluti af úrgangi úr dýra- og jurtaríkinu sem hefur ekki brotnað niður við moltugerð 

19 05 03 Molta sem ekki stenst forskriftir 

19 05 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 06 Úrgangur frá loftfirrtri meðhöndlun á úrgangi 

19 06 03 Vökvi frá loftfirrtri meðhöndlun á heimilis- og rekstrarúrgangi 

19 06 04 Melta frá loftfirrtri meðhöndlun á heimilis- og rekstrarúrgangi 

19 06 05 Vökvi frá loftfirrtri meðhöndlun á úrgangi úr dýra- og jurtaríkinu 
 
(19) Stöðgunarferli breyta hættulegum eiginleikum innihaldsefna í úrganginum og breyta þannig hættulegum úrgangi í hættulítinn 

úrgang. Ferli, sem breyta úrgangi í fast efni, breyta aðeins eðlisástandi úrgangsins (t.d. vökva í fast efni) með notkun 
íblöndunarefna án þess að breyta efnafræðilegum eiginleikum úrgangsins. 

(20) Úrgangur telst að hluta stöðgaður ef hættuleg innihaldsefni, sem hafa ekki til fulls breyst í hættulítil innihaldsefni, geta losnað út 
í umhverfið eftir að stöðgun hefur farið fram, hvort sem litið er til skamms eða langs tíma. 
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19 06 06 Melta frá loftfirrtri meðhöndlun á úrgangi úr dýra- og jurtaríkinu 

19 06 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 07 Sigvatn frá urðunarstað 

19 07 02* Sigvatn frá urðunarstað sem inniheldur hættuleg efni 

19 07 03 Sigvatn frá urðunarstað, annað en tilgreint er í 19 07 02 

19 08 Úrgangur frá skólphreinsistöðvum sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti 

19 08 01 Ristarúrgangur 

19 08 02 Úrgangur úr sandfangi 

19 08 05 Eðja frá meðhöndlun á frárennsli frá þéttbýlisstöðum 

19 08 06* Mettuð eða notuð jónaskiptaresín 

19 08 07* Lausnir og eðja frá endurmyndun jónaskipta 

19 08 08* Úrgangur frá himnukerfum sem inniheldur þungmálma 

19 08 09 Feiti og olíublanda frá olíuskilju, eingöngu úr matarolíu og -feiti 

19 08 10* Feiti og olíublanda úr olíuskilju, önnur en tilgreind er í 19 08 09 

19 08 11* Eðja sem inniheldur hættuleg efni frá lífrænni meðhöndlun á iðnaðarfrárennsli 

19 08 12 Eðja frá lífrænni meðhöndlun á iðnaðarfrárennsli, önnur en tilgreind er í 19 08 11 

19 08 13* Eðja sem inniheldur hættuleg efni frá annarri meðhöndlun á iðnaðarfrárennsli 

19 08 14 Eðja frá annarri meðhöndlun á iðnaðarfrárennsli, önnur en tilgreind er í 19 08 13 

19 08 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 09 Úrgangur frá vinnslu neysluvatns og vatns til iðnaðarnota 

19 09 01 Fastur úrgangur frá síun og hreinsun á rist 

19 09 02 Eðja frá grugghreinsun vatns 

19 09 03 Eðja frá afkölkun 

19 09 04 Notuð, virk kol 

19 09 05 Mettuð eða notuð jónaskiptaresín 

19 09 06 Lausnir og eðja frá endurmyndun jónaskipta 

19 09 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 10 Úrgangur frá tætingu úrgangs sem inniheldur málma 

19 10 01 Járn- og stálúrgangur 

19 10 02 Úrgangur sem inniheldur aðra málma en járn  

19 10 03* Fisléttur hluti og ryk sem inniheldur hættuleg efni 

19 10 04 Fisléttur hluti og ryk, annað en tilgreint er í 19 10 03 

19 10 05* Aðrir hlutar sem innihalda hættuleg efni 

19 10 06 Aðrir hlutar en tilgreindir eru í 19 10 05 

19 11 Úrgangur frá endurmyndun olíu 

19 11 01* Notaður síunarleir 

19 11 02* Súr tjara 

19 11 03* Vatnskenndur, fljótandi úrgangur 

19 11 04* Úrgangur frá hreinsun eldsneytis með bösum 

19 11 05* Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 
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19 11 06 Eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í 19 11 05 

19 11 07* Úrgangur frá hreinsun reyks 

19 11 99 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 12 Úrgangur frá vélrænni meðhöndlun á sorpi (t.d. flokkun, mölun, þjöppun og kögglun) sem er 
ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 12 01 Pappír og pappi 

19 12 02 Járnmálmur 

19 12 03 Málmur, annar en járn 

19 12 04 Plast og gúmmí 

19 12 05 Gler 

19 12 06* Viður sem inniheldur hættuleg efni 

19 12 07 Viður, annar en tilgreindur er í 19 12 06 

19 12 08 Textílefni 

19 12 09 Jarðefni (t.d. sandur, grjót) 

19 12 10 Eldfimur úrgangur (eldsneyti unnið úr úrgangi) 

19 12 11* Annar úrgangur (einnig blönduð efni) frá vélrænni meðhöndlun sorps sem inniheldur hættuleg efni 

19 12 12 Annar úrgangur (einnig blönduð efni) frá vélrænni meðhöndlun sorps, annar en tilgreindur er í  
19 12 11 

19 13 Úrgangur frá hreinsun jarðvegs og grunnvatns 

19 13 01* Fastur úrgangur frá hreinsun jarðvegs sem inniheldur hættuleg efni 

19 13 02 Fastur úrgangur frá hreinsun jarðvegs, annar en tilgreindur er í 19 13 01 

19 13 03* Eðja frá hreinsun jarðvegs sem inniheldur hættuleg efni 

19 13 04 Eðja frá hreinsun jarðvegs, annar en tilgreindur er í 19 13 03 

19 13 05* Eðja frá hreinsun jarðvegs sem inniheldur hættuleg efni 

19 13 06 Eðja frá hreinsun jarðvegs, önnur en tilgreind er í 19 13 05 

19 13 07* Vatnskenndur, fljótandi úrgangur og vatnskennt þykkni frá hreinsun grunnvatns, sem innihalda 
hættuleg efni 

19 13 08 Vatnskenndur, fljótandi úrgangur og vatnskennt þykkni frá hreinsun grunnvatns, annað en tilgreint er 
í 19 13 07 

20 HEIMILIS- OG REKSTRARÚRGANGUR (ÚRGANGUR FRÁ HEIMILUM OG SVIPAÐUR 
ÚRGANGUR FRÁ VERSLUNUM, IÐNFYRIRTÆKJUM OG STOFNUNUM), EINNIG FLOKKAÐUR 
ÚRGANGUR 

20 01 Flokkaður úrgangur (nema 15 01) 

20 01 01 Pappír og pappi 

20 01 02 Gler 

20 01 08 Lífbrjótanlegur úrgangur frá eldhúsum og mötuneytum 

20 01 10 Fatnaður 

20 01 11 Textílefni 

20 01 13* Leysar 

20 01 14* Sýrur 

20 01 15* Basísk efni 

20 01 17* Íðefni til ljósmyndunar 

20 01 19* Varnarefni 
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20 01 21* Flúrlampar og annar úrgangur sem inniheldur kvikasilfur 

20 01 23* Aflagður búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni 

20 01 25 Matarolía og -feiti 

20 01 26* Olía og fita, önnur en tilgreind er í 20 01 25 

20 01 27* Málning, blek, lím og resín sem innihalda hættuleg efni 

20 01 28 Málning, blek, lím og resín, annað en tilgreint er í 20 01 27 

20 01 29* Hreinsiefni sem innihalda hættuleg efni 

20 01 30 Önnur hreinsiefni en tilgreind eru í 20 01 29 

20 01 31* Frumudrepandi og frumuhemjandi lyf 

20 01 32 Önnur lyf en tilgreind eru í 20 01 31 

20 01 33* Rafhlöður og rafgeymar í 16 06 01, 16 06 02 eða 16 06 03 og óflokkaðar rafhlöður og rafgeymar þar 
sem í eru rafhlöður af þessu tagi 

20 01 34 Rafhlöður og rafgeymar, annað en tilgreint er í 20 01 33 

20 01 35* Aflagður raf- og rafeindabúnaður, annar en tilgreindur er í 20 01 21 og 20 01 23 og sem inniheldur 
hættulega íhluti (21) 

20 01 36 Aflagður raf- og rafeindabúnaður, annar en tilgreindur er í 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35 

20 01 37* Viður sem í eru hættuleg efni 

20 01 38 Viður, annar en tilgreindur er í 20 01 37 

20 01 39 Plast 

20 01 40 Málmar 

20 01 41 Úrgangur frá hreinsun skorsteina 

20 01 99 Aðrir hlutar sem eru ekki tilgreindir með öðrum hætti 

20 02 Úrgangur úr görðum og skrúðgörðum (einnig úrgangur úr kirkjugörðum) 

20 02 01 Lífbrjótanlegur úrgangur 

20 02 02 Jarðvegur og grjót 

20 02 03 Annar úrgangur sem ekki brotnar niður með lífrænum hætti 

20 03 Annar heimilis- og rekstrarúrgangur 

20 03 01 Blandaður heimilis- og rekstrarúrgangur 

20 03 02 Úrgangur frá mörkuðum 

20 03 03 Rusl frá götuhreinsun 

20 03 04 Eðja frá rotþróm 

20 03 06 Úrgangur frá skólphreinsun  

20 03 07 Fyrirferðarmikill úrgangur 

20 03 99 Heimilis- og rekstrarúrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(21) Hættulegir íhlutir úr raf- og rafeindabúnaði geta innihaldið rafgeyma og rafhlöður sem tilgreind eru í 16 06 og merkt sem 

hættuleg; kvikasilfursrofar, gler úr bakskautslömpum, annað virkt gler o.s.frv. 
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3. HLUTI 

Úrgangur úr II. hluta í 4. viðbæti við ákvörðun ráðs Efnahags- og framfarastofnunarinnar C(2001) 107 um 
endurskoðun ákvörðunar C(92) 39/lokagerð um eftirlit með flutningi úrgangs sem ætlaður er til endurnýtingar. 
Úrgangurinn, sem er merktur AB 130, AC 250, AC 260 og AC 270, hefur verið felldur brott þar eð talið er, í 
samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 18. gr. tilskipunar 75/442/EBE, að hann sé hættulaus og því skal 
hann ekki lúta útflutningsbanninu sem mælt er fyrir um í 1. mgr. 16. gr. 

ÚRGANGUR SEM INNIHELDUR MÁLMA 
 
AA 010  2619 00 Gjall og annar úrgangur sem fellur til við framleiðslu járns og stáls (22) 
AA 060  2620 50 Vanadíumaska og -leifar 
AA 190  8104 20 

ex 8104 30 
Magnesíumúrgangur og -rusl sem er eldfimt, loftkveikjandi eða myndar eldfimt 
gas í hættulegu magni í snertingu við vatn 

 
ÚRGANGUR, EINKUM ÚR ÓLÍFRÆNUM EFNISÞÁTTUM, SEM Í GETA VERIÐ MÁLMAR OG LÍFRÆN EFNI 

 
AB 030   Úrgangur frá sýaníðfríum kerfum sem fellur til við yfirborðsmeðhöndlun málma 
AB 070  Sandur notaður við málmsteypu 
AB 120  ex 2812 90 

ex 3824 
Ólífræn halíðsambönd, ót.a. 

AB 150  ex 3824 90  Óhreinsað kalsíumsúlfít og kalsíumsúlfat frá brennisteinshreinsun útblásturs 
 

 
ÚRGANGUR, EINKUM ÚR LÍFRÆNUM EFNISÞÁTTUM, SEM Í GETA VERIÐ MÁLMAR OG ÓLÍFRÆN EFNI 

 
AC 020   Bikkennt efni (asfaltúrgangur), ót.a. 
AC 060  ex 3819 00 Vökvakerfisvökvar 
AC 070  ex 3819 00  Hemlavökvar 
AC 080  ex 3820 00  Frostlögur 
AC 150   Klórflúorkolefni 
AC 160   Halon 
AC 170  ex 4403 10 Úrgangur úr unnum korki og viði 

 
ÚRGANGUR SEM Í GETA VERIÐ HVORT HELDUR ÓLÍFRÆNIR EÐA LÍFRÆNIR EFNISÞÆTTIR 

 
AD 090  ex 3824 90  Úrgangur sem fellur til við framleiðslu, lögun og notkun íðefna til

offsetljósmyndunar og ljósmyndunar, ót.a. 
AD 100   Úrgangur frá sýaníðfríum kerfum sem fellur til við yfirborðsmeðhöndlun plastefna 
AD 120  ex 3914 00 

ex 3915 
Jónaskiptaresín 

AD 150   Lífrænt efni sem finnst í náttúrunni og er notað sem síuefni (lífsíur) 

 
ÚRGANGUR, EINKUM ÚR ÓLÍFRÆNUM EFNISÞÁTTUM, SEM Í GETA VERIÐ MÁLMAR OG LÍFRÆN EFNI 

 
RB 020  ex 6815 Trefjar, að stofni til úr keramíkefnum, með svipaða eðlisefnafræðilega eiginleika 

og asbest 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(22) Skráin tekur til úrgangs í formi ösku, leifa, gjalls, skúms, spóna, ryks, eðju og köku, nema efnið sé skráð skilmerkilega annars 

staðar. 


