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                  REGLUGERÐ EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS (EB) nr. 2150/2002               2006/EES/58/26 

frá 25. nóvember 2002 

um hagskýrslur um úrgang (*) 

 

EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS HAFA, 
 

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
285. gr., 

 

með hliðsjón af tillögum framkvæmdastjórnarinnar (1), 

 

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar-
innar (2), 

 

í samræmi við málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 
251. gr. sáttmálans (3), 

 

og að teknu tilliti til eftirfarandi: 

 
1) Til að geta fylgst með því hvernig til tekst með 

framkvæmd stefnu í úrgangsmálum er þörf fyrir 
reglubundnar hagskýrslur Bandalagsins um 
framleiðslu og meðhöndlun úrgangs frá fyrirtækjum 
og heimilum. Með þessu skapast grundvöllur til að 
fylgjast með því hvernig tekst að fylgja 
meginreglunum um hámörkun endurnýtingar og 
örugga förgun. Engu að síður er enn þörf fyrir hag-
skýrslugögn til að meta hvernig tekst að fylgja megin-
reglunni um að koma í veg fyrir myndun úrgangs og 
til að tengja gögn um myndun úrgangs við alþjóð-
legar, innlendar og svæðisbundnar skrár um nýtingu 
auðlinda. 

 
2) Nauðsynlegt er að skilgreina þau hugtök sem eiga að 

lýsa úrgangi og meðhöndlun úrgangs til að unnt sé að 
tryggja samanburðarhæfi hagskýrslna um úrgang. 

________________  

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. EB L 32, 9.12.2002, bls. 1. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 55/2004 frá  
23. apríl 2004 um breytingu á XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við EES-
samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
nr. 43, 26.8.2004, bls. 21. 

(1) Stjtíð. EB C 87, 29.3.1999, bls. 22, Stjtíð. EB C 180 E, 26.6.2001, bls. 
202 og breytt tillaga frá 10. desember (hefur enn ekki verið birt í 
Stjórnartíðindum EB). 

(2) Stjtíð. EB C 329, 17.11.1999, bls. 17. 
(3) Álit Evrópuþingsins frá 4. september 2001 (Stjtíð. EB C 72 E, 

21.3.2002, bls. 32), sameiginleg afstaða ráðsins frá 15. apríl 2002 
(Stjtíð. EB C 145 E, 18.6.2002, bls. 85) og ákvörðun Evrópuþingsins 
frá 4. júlí 2002 (hefur enn ekki verið birt í Stjórnartíðindum EB), 
ákvörðun ráðsins frá 14. nóvember 2002. 

3) Bandalagið hefur, á grundvelli stefnu sinnar í 
úrgangsmálum, sett fram meginreglur sem ber að 
fylgja í úrgangsmyndandi einingum og við 
meðhöndlun úrgangs. Af þessu leiðir að hafa þarf 
eftirlit með úrganginum á mismunandi stöðum í 
ferlinu við myndun, söfnun, endurnýtingu og förgun 
úrgangsins. 

 

4) Reglugerð ráðsins (EB) nr. 322/97 frá 17. febrúar 
1997 um hagskýrslur Bandalagsins (4). 

 

5) Til að tryggja samanburðarhæfar niðurstöður skulu 
hagskýrslur um úrgang teknar saman í samræmi við 
tilgreinda sundurliðun, á viðeigandi formi og innan 
fastsettra tímamarka frá lokum viðmiðunarársins. 

 

6) Þar sem aðildarríkin geta ekki svo vel sé náð 
markmiðum fyrirhugaðrar ráðstöfunar, þ.e. að setja 
fram ramma um gerð hagskýrslna um myndun, endur-
nýtingu og förgun úrgangs, vegna þess að nauðsynlegt 
er að skilgreina hugtök sem eiga að lýsa úrgangi og 
meðhöndlun úrgangs til að tryggja samanburðarhæfi 
hagskýrslna, sem aðildarríkin leggja fram, og af þeim 
sökum væri auðveldara að ná markmiðunum á 
vettvangi Bandalagsins, getur Bandalagið samþykkt 
ráðstafanir í samræmi við dreifræðisregluna eins og 
kveðið er á um í 5. gr. sáttmálans. Í samræmi við 
meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram í þeirri 
grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í 
þessari reglugerð til að ná megi markmiði fyrir-
hugaðrar ráðstöfunar. 

 

7) Aðildarríkin gætu þurft á aðlögunartímabili að halda 
til að hefja hagskýrslugerð um úrgang fyrir sumar eða 
allar atvinnugreinar undir bálki A, B og G til Q í 
atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins, 1. 
endursk., sem er fastsett með reglugerð ráðsins (EBE) 
nr. 3037/90 frá 9. október 1990 um atvinnu-
greinaflokkun Evrópubandalagsins (5) og kallar á 
meiri háttar aðlögun á hagskýrslukerfum þeirra. 

 

________________  

(4) Stjtíð. EB L 52, 22.2.1997, bls. 1 myndar viðmiðunarramma um 
ákvæði þessarar reglugerðar. 

(5) Stjtíð. EB L 293, 24.10.1990, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt 
með reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 29/2002 (Stjtíð. EB 
L 6, 10.1.2002, bls. 3). 
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8) Ráðstafanirnar, sem eru nauðsynlegar vegna fram-

kvæmdar þessarar reglugerðar, ber að samþykkja í 
samræmi við ákvörðun ráðsins 1999/468/EB frá 
28. júní 1999 um reglur um meðferð framkvæmda-
valds sem framkvæmdastjórninni er falið (1). 

 
9) Framkvæmdastjórnin hefur haft samráð við 

hagskýrsluáætlunarnefndina. 
 
SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA: 

 
1. gr. 

 
Markmið 

 
1. Markmiðið með þessari reglugerð er að setja ramma um 
gerð hagskýrslna Bandalagsins um myndun, endurnýtingu 
og förgun úrgangs. 
  
2. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu, hvert á sínu 
valdsviði, leggja fram hagskýrslur Bandalagsins um 
myndun, endurnýtingu og förgun úrgangs, þó ekki geisla-
virks úrgangs sem fellur nú þegar undir aðra löggjöf. 
 
3.  Hagskýrslurnar skulu taka til eftirfarandi sviða: 
 
a) myndunar úrgangs skv. I. viðauka, 
 
b) endurnýtingar og förgunar úrgangs skv. II. viðauka, 
 
c) að loknum forkönnunum skv. 5. gr.: inn- og útflutnings 

úrgangs, sem engin gögn eru tekin saman um 
samkvæmt reglugerð ráðsins (EBE) nr. 259/93 frá 
1. febrúar 1993 um umsjón og eftirlit með flutningi 
úrgangs innan, til og út úr Evrópubandalaginu (2), skv. 
III. viðauka. 

 
4. Aðildarríkin og framkvæmdastjórnin skulu, við 
samantekt hagskýrslna, fylgja hagtöluflokkunarkerfinu, sem 
er í meginatriðum efnismiðað, eins og segir í III. viðauka.  
 
5. Framkvæmdastjórnin skal, í samræmi við máls-
meðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr., setja fram töflu 
um samsvörun milli hagtöluflokkunarkerfisins í III. viðauka 
og úrgangsskrárinnar sem er komið á með ákvörðun 
framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB (3). 

________________  

(1) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23. 
(2) Stjtíð. EB L 30, 6.2.1993, bls. 1. Reglugerðinni var síðast breytt með 

reglugerð framkvæmdastjórnarinnar (EB) nr. 2557/2001 (Stjtíð. EB L 
349, 31.12.2001, bls. 1). 

(3) Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3. Ákvörðuninni var síðast breytt með 
ákvörðun ráðsins 2001/573/EB (Stjtíð. EB L 203, 28.7.2001, bls. 18). 

2. gr. 
 

Skilgreiningar 
 
Í þessari reglugerð og innan ramma hennar er merking 
eftirfarandi hugtaka sem hér segir: 
 
a) „úrgangur“: hvers kyns efni eða hlutir eins og skilgreint 

er í a-lið 1. gr. tilskipunar ráðsins 75/442/EBE frá 15. 
júlí 1975 um úrgang (4), 

 
b) „flokkaður úrgangur sem er safnað sérstaklega“: eins-

leitur, flokkaður heimilisúrgangur og svipaður úrgangur 
sem opinberir þjónustuaðilar, stofnanir, sem eru ekki 
reknar í hagnaðarskyni, og einkafyrirtæki, sem starfa á 
sviði skipulagðrar sorphirðu, safna sérstaklega,  

 
c) „endurvinnsla“: hefur sömu merkingu og fram kemur í 

skilgreiningu í 7. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópuþingsins 
og ráðsins 94/62/EB frá 20. desember 1994 um umbúðir 
og umbúðaúrgang (5), 

 
d) „endurnýting“: hver sú aðgerð sem kveðið er á um í II. 

viðauka B við tilskipun 75/442/EBE, 
 
e) „förgun“: hver sú aðgerð sem kveðið er á um í II. 

viðauka A við tilskipun 75/442/EBE, 
 
f) „endurnýtingar- eða förgunarstöð“: stöð sem verður að 

hafa leyfi eða vera skráð skv. 9., 10. eða 11. gr. til-
skipunar 75/442/EBE, 

 
g) „hættulegur úrgangur“: hver sá úrgangur sem er 

skilgreindur í 4. mgr. 1. gr. tilskipunar ráðsins 
91/689/EBE frá 12. desember 1991 um hættulegan 
úrgang (6), 

 
h) „hættulaus úrgangur“: úrgangur sem fellur ekki undir g-

lið, 
 
i) „brennsla“: varmameðferð úrgangs í brennslustöð eins 

og skilgreint er í 4. mgr. 3. gr. eða í sambrennslustöð 
eins og skilgreint er í 5. mgr. 3. gr. tilskipunar Evrópu-
þingsins og ráðsins 2000/76/EB frá 4. desember 2000 
um brennslu úrgangs (7), 

 
j) „urðunarstaður“: förgunarstaður úrgangs eins og skil-

greint er í g-lið 2. gr. tilskipunar ráðsins 1999/31/EB frá 
26. apríl 1999 um urðun úrgangs (8), 

 

________________  

(4) Stjtíð. EB L 194, 25.7.1975, bls. 39. Tilskipuninni var síðast breytt með 
ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 96/350/EB (Stjtíð. EB L 135, 
6.6.1996, bls. 32). 

(5) Stjtíð. EB L 365, 31.12.1994, bls. 10. 
(6) Stjtíð. EB L 377, 31.12.1991, bls. 20. Tilskipuninni var breytt með 

tilskipun 94/31/EB (Stjtíð. EB L 168, 2.7.1994, bls. 28). 
(7) Stjtíð. EB L 332, 28.12.2000, bls. 91. 
(8) Stjtíð. EB L 182, 16.7.1999, bls. 1. 
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k) „afkastageta brennslustöðva fyrir úrgang“: hámarks-

afköst við brennslu úrgangs í tonnum á ári eða í 
gígajúlum, 

 
l) „afkastageta endurnýtingarstöðva fyrir úrgang“: 

hámarksafköst við endurnýtingu úrgangs í tonnum á ári, 
 
m) „afkastageta urðunarstaða“: sú afkastageta urðunarstaða 

sem eftir stendur (við lok viðmiðunarárs gagna) til 
förgunar úrgangs síðar, mælt í rúmmetrum, 

 
n) „afkastageta annarra förgunarstaða“: afkastageta annarra 

staða til förgunar á úrgangi, mælt í tonnum á ári. 
 

3. gr. 
 

Gagnasöfnun 
 
1. Aðildarríkin skulu, jafnframt því að uppfylla skilyrði 
um gæði og nákvæmni sem verða skilgreind í samræmi við 
þá málsmeðferð sem um getur í 2. mgr. 7. gr., afla 
nauðsynlegra gagna um forskriftir að könnunaratriðum sem 
eru skráð í I. og II. viðauka, annaðhvort: 
 
— með könnunum, 
 
— í stjórnsýslugögnum eða öðrum heimildum, t.d. 

skýrslum samkvæmt löggjöf Bandalagsins um 
meðhöndlun úrgangs, 

 
— með tölfræðilegum matsaðferðum á grundvelli úrtaks 

eða úrgangstengds metils eða 
 
— samblandi af þessum aðferðum. 
 
Til að draga úr fyrirhöfn spyrjenda skulu innlend yfirvöld 
og framkvæmdastjórnin, með þeim takmörkunum og skil-
yrðum sem hvert aðildarríki og framkvæmdastjórnin setja 
með hliðsjón af valdsviði sínu, hafa aðgang að gagna-
heimildum í stjórnsýslunni. 
 
2. Til að draga úr stjórnsýsluálagi í litlum fyrirtækjum 
skulu fyrirtæki með færri en tíu starfsmenn útilokuð frá 
könnunum, nema þau leggi verulega til myndunar úrgangs.  
 
3. Aðildarríkin skulu ganga frá tölfræðilegum niðurstöðum 
á grundvelli þeirrar sundurliðunar sem er að finna í I. og II. 
viðauka. 
 
4. Útilokunin, sem um getur í 2. mgr., skal vera í samræmi 
við það gildissvið og þau gæðamarkmið sem um getur í 1. 
lið 7. þáttar í I. og II. viðauka. 
 
5. Aðildarríkin skulu senda Hagstofu Evrópubandalaganna 
niðurstöðurnar, þ.m.t. trúnaðargögn, á viðeigandi formi og 
innan tiltekins frests frá lokum viðkomandi viðmiðunar-
tímabila, eins og mælt er fyrir um í I. og II. viðauka. 

6. Meðferð trúnaðargagna og sending gagna af þeim toga, 
eins og kveðið er á um í 5. mgr., skal vera í samræmi við 
gildandi ákvæði Bandalagsins um trúnaðarkvaðir í 
hagskýrslum. 
 

4. gr. 
 

Aðlögunartímabil 
 
1. Á aðlögunartímabili er framkvæmdastjórninni heimilt, 
að beiðni aðildarríkis og í samræmi við þá málsmeðferð 
sem um getur í 2. mgr. 7. gr., að veita undanþágur frá 
ákvæðum 5. þáttar I. og II. viðauka.  Aðlögunartímabilið 
skal ekki vera lengra en: 
 
a) tvö ár, talið frá gildistöku þessarar reglugerðar, til að 

ganga frá niðurstöðum er lúta að lið nr. 16 
(Þjónustustarfsemi) í lið 1.1 í 8. þætti I. viðauka og er 
lúta að 2. lið 8. þáttar í II. viðauka, 

 
b) þrjú ár, talið frá gildistöku þessarar reglugerðar, til að 

ganga frá niðurstöðum er lúta að lið nr. 1 (Landbúnaður, 
dýraveiðar og skógrækt) og nr. 2 (Fiskveiðar) í lið 1.1 í 
8. þætti I. viðauka. 

 
2. Einungis er heimilt að veita einstökum aðildarríkjum 
þær undanþágur, sem um getur í 1. mgr., vegna gagna á 
fyrsta viðmiðunarári. 
 
3. Framkvæmdastjórnin skal gera áætlun um forkannanir 
um úrgang frá atvinnugreinum, sem um getur í b-lið 1. 
mgr., sem skulu gerðar á vegum aðildarríkjanna. Með for-
könnunum er stefnt að því að þróa aðferðafræði til að afla 
reglulegra gagna sem lúta meginreglum hagskýrslna 
Bandalagsins, eins og mælt er fyrir um í 10. gr. reglugerðar 
(EB) nr. 322/97. 
 
Framkvæmdastjórnin greiðir allt að 100% af kostnaði við 
þessar forkannanir. Framkvæmdastjórnin samþykkir nauð-
synlegar framkvæmdaráðstafanir, í samræmi við máls-
meðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr., á grundvelli 
niðurstaðna úr þessum forkönnunum. 
 

5. gr. 
 

Inn- og útflutningur úrgangs 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal gera áætlun um forkannanir 
um inn- og útflutning á úrgangi sem skulu gerðar á vegum 
aðildarríkjanna. Með forkönnunum er stefnt að því að þróa 
aðferðafræði til að afla reglubundið þeirra gagna sem lúta 
meginreglum hagskýrslna Bandalagsins eins og mælt er 
fyrir um í 10. gr. reglugerðar (EB) nr. 322/97 
 
2. Áætlun framkvæmdastjórnarinnar um forkannanir skal 
vera í samræmi við efni I. og II. viðauka, einkum þá þætti 
sem varða beitingu og gildissvið úrgangs, flokka úrgangs 
með hliðsjón af flokkun hans, viðmiðunarár og tíðni, með 
hliðsjón af skýrslugerð samkvæmt reglugerð (EBE) 
nr. 259/93. 
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3. Framkvæmdastjórnin greiðir allt að 100% af kostnaði 
við þessar forkannanir. 

 

4. Framkvæmdastjórnin skal, á grundvelli niðurstaðna 
forkannananna, upplýsa Evrópuþingið og ráðið um 
möguleikana á að taka saman hagtölur um þá starfsemi og 
breytur sem fjallað er um í forkönnunum um inn- og 
útflutning á úrgangi.  Framkvæmdastjórnin skal samþykkja 
nauðsynlegar framkvæmdaráðstafanir í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr. 

 

5. Forkannanir skulu gerðar eigi síðar en þremur árum eftir 
gildistöku þessarar reglugerðar. 

 

6. gr. 

 

Frankvæmdaráðstafanir 

 

Samþykkja ber ráðstafanir, sem eru nauðsynlegar til 
framkvæmdar þessari reglugerð, í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr. Þessar 
ráðstafanir geta falist í því: 

 

a) að laga söfnun og tölfræðilega úrvinnslu gagna og úr-
vinnslu og afhendingu niðurstaðna að efnahagslegri og 
tæknilegri þróun, 

 

b) að aðlaga forskriftirnar sem eru skráðar í I., II. og III. 
viðauka, 

 

c) að ganga frá niðurstöðum í samræmi við 2., 3. og 
4. mgr. 3. gr. með hliðsjón af skipan efnahagsmála og 
tæknilegum skilyrðum í aðildarríkinu; gera má ráð fyrir 
því í ráðstöfununum að einstök aðildarríki gefi ekki 
upplýsingar um tiltekna liði í sundurliðuninni, að því 
tilskildu að sannað sé að áhrif þessa á gæði hag-
skýrslnanna séu takmörkuð.  Í öllum undanþágutilvikum 
skal taka saman hagskýrslur um heildarmagn úrgangs 
fyrir hvern lið í 1. lið 2. þáttar og 1. lið 8. þáttar í 
I. viðauka, 

 

d) að skilgreina viðeigandi viðmið um gæðamat og efni 
gæðaskýrslna eins og um getur í 7. þætti I. og II. 
viðauka, 

 

e) að setja fram viðeigandi snið til sendingar á 
niðurstöðum aðildarríkjanna innan tveggja ára frá 
gildistökudegi þessarar reglugerðar, 

 

f) að taka saman skrá yfir aðlögunartímabil og undanþágur 
sem eru veitt aðildarríkjunum eins og tilgreint er í 4. gr., 

 

g) að koma niðurstöðum forkannananna til framkvæmda 
eins og tilgreint er í 3. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 5. gr. 

7. gr. 
 

Nefndarmeðferð 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar 
hagskýrsluáætlunarnefndar sem komið var á fót með 
ákvörðun ráðsins 89/382/EBE, KBE (1). 
 
2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. 
og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæð-
um 8. gr. hennar. 
 
Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. 
ákvörðunar 1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir. 
 
3. Nefndin setur sér starfsreglur. 
 
4. Framkvæmdastjórnin skal senda nefndinni, sem er 
komið á fót með tilskipun 75/442/EBE, drög að 
ráðstöfunum sem hún hyggst leggja fyrir 
hagskýrsluáætlunarnefndina. 
 

8. gr. 
 

Skýrsla 
 
1. Framkvæmdastjórnin skal, innan fimm ára frá gildis-
tökudegi þessarar reglugerðar og á þriggja ára fresti eftir 
það, leggja skýrslu fyrir Evrópuþingið og ráðið um hag-
skýrslur sem teknar hafa verið saman samkvæmt þessari 
reglugerð, einkum um gæði þeirra og fyrirhöfn fyrirtækja. 
 
2. Framkvæmdastjórnin skal, innan tveggja ára frá gildis-
tökudegi þessarar reglugerðar, leggja tillögu fyrir Evrópu-
þingið og ráðið um niðurfellingu skyldna um skýrslugjöf 
sem skarast. 
 
3. Framkvæmdastjórnin skal, innan tveggja ára frá gildis-
tökudegi þessarar reglugerðar, leggja fyrir Evrópuþingið og 
ráðið skýrslu um framvindu forkannana sem um getur í 
3. mgr. 4. gr. og 1. mgr. 5. gr. Hún skal, ef nauðsyn krefur, 
leggja til að forkannanirnar verði endurskoðaðar en 
ákvörðun um það skal tekin í samræmi við málsmeðferðina 
sem um getur í 2. mgr. 7. gr. 
 

9. gr. 
 

Gildistaka 
 
Reglugerð þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún 
birtist í Stjórnartíðindum Evrópubandalaganna. 

________________  

(1)   Stjtíð. EB L 181, 28.6.1989, bls. 47. 
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Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar. 
 
 
Gjört í Brussel 25. nóvember 2002. 
 

Fyrir hönd Evrópuþingsins, Fyrir hönd ráðsins, 

P. COX B. BENDTSEN 

forseti. forseti. 
 

 
 



23.11.2006  Nr. 58/225EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

I. VIÐAUKI 
 

MYNDUN ÚRGANGS 
 

1. ÞÁTTUR 
 

Gildissvið 
 
Taka skal hagskýrslurnar saman fyrir alla starfsemi sem er flokkuð í bálkum A til Q í atvinnugreinaflokkuninni 
(NACE, 1. endursk.). 
 
Bálkarnir taka til allrar atvinnustarfsemi. 
 
Til þessa viðauka telst einnig: 
 
a) úrgangur frá heimilum, 
 
b) úrgangur frá endurnýtingar- og/eða förgunarstarfsemi. 
 

2. ÞÁTTUR 
 

Flokkar úrgangs 
 

1. Taka skal saman hagskýrslur yfir eftirtalda flokka úrgangs: 
 

Heildarskrá 

Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa 
Liður nr. 

Kóði Lýsing 

Hættulegur/hættulaus 
úrgangur 

1 01.1 Notaðir leysar Hættulaus 

2 01.1 Notaðir leysar Hættulegur 

3 01.2 Súr, basískur eða saltur úrgangur Hættulaus 

4 01.2 Súr, basískur eða saltur úrgangur Hættulegur 

5 01.3 Notaðar olíur  Hættulaus 

6 01.3 Notaðar olíur  Hættulegur 

7 01.4 Notaðir efnahvatar Hættulaus 

8 01.4 Notaðir efnahvatar Hættulegur 

9 02 Efnablönduúrgangur Hættulaus 

10 02 Efnablönduúrgangur Hættulegur 

11 03.1 Efnaútfellingar og -leifar Hættulaus 

12 03.1 Efnaútfellingar og -leifar Hættulegur 

13 03.2 Eðja frá iðnaðarfrárennsli Hættulaus 

14 03.2 Eðja frá iðnaðarfrárennsli Hættulegur 

15 05 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur Hættulaus 

16 05 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur Hættulegur 

17 06 Málmúrgangur Hættulaus 

18 06 Málmúrgangur Hættulegur 
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Heildarskrá 
Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa 

Liður nr. 
Kóði Lýsing 

Hættulegur/hættulaus 
úrgangur 

19 07.1 Glerúrgangur Hættulaus 

20 07.2 Pappírs- og pappaúrgangur Hættulaus 

21 07.3 Gúmmíúrgangur Hættulaus 

22 07.4 Plastúrgangur Hættulaus 

23 07.5 Viðarúrgangur Hættulaus 

24 07.6 Textílúrgangur Hættulaus 

25 07.6 Textílúrgangur Hættulegur 

26 08 Aflagður búnaður Hættulaus 

27 08 Aflagður búnaður Hættulegur 

28 08.1 Aflögð ökutæki Hættulaus 

29 08.41 Rafhlöður og rafgeymar, úrgangur Hættulaus 

30 08.41 Rafhlöður og rafgeymar, úrgangur Hættulegur 

31 09 Úrgangur frá dýrum og jurtum (þó ekki dýraúrgangur frá 
matvælaframleiðslu og matvælum eða dýrasaur, hland og 
mykja) 

Hættulaus 

32 09.11 Dýraúrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum Hættulaus 

33 09.3 Dýrasaur, hland og mykja Hættulaus 

34 10.1 Heimilisúrgangur og svipaður úrgangur Hættulaus 

35 10.2 Blönduð efni og óflokkuð efni Hættulaus 

36 10.3 Flokkunarúrgangur Hættulaus 

37 11 Venjuleg eðja (þó ekki dýpkunarefni) Hættulaus 

38 11.3 Dýpkunarefni Hættulaus 

39 12.1 + 12.2 
12.3 + 12.5 

Jarðefnaúrgangur (þó ekki úrgangur frá brennslu, 
mengaður jarðvegur og menguð dýpkunarefni) 

Hættulaus 

40 12.1 + 12.2 
12.3 + 12.5 

Jarðefnaúrgangur (þó ekki úrgangur frá brennslu, 
mengaður jarðvegur og menguð dýpkunarefni) 

Hættulegur 

41 12.4 Úrgangur frá brennslu Hættulaus 

42 12.4 Úrgangur frá brennslu Hættulegur 

43 12.6 Mengaður jarðvegur og menguð dýpkunarefni Hættulegur 

44 13 Úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni, stöðgaður eða 
ummyndaður í gler 

Hættulaus 

45 13 Úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni, stöðgaður eða 
ummyndaður í gler 

Hættulegur 
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2. Í samræmi við skuldbindinguna um skýrslugjöf samkvæmt tilskipun 94/62/EB mun framkvæmdastjórnin gera 
áætlun um forkannanir, sem skulu gerðar á vegum aðildarríkjanna að þeirra eigin frumkvæði, til að meta hvort 
rétt sé að fella færslur um umbúðaúrgang (Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa) undir sundur-
liðunarskrána sem sett er fram í 1. lið. Framkvæmdastjórnin greiðir allt að 100% af kostnaði við þessar 
forkannanir. Framkvæmdastjórnin samþykkir nauðsynlegar framkvæmdaráðstafanir, í samræmi við máls-
meðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr. þessarar reglugerðar, á grundvelli niðurstaðna úr þessum forkönnunum. 

 
3. ÞÁTTUR 

 
Könnunaratriði 

 
1. Könnunaratriði fyrir úrgangsflokka: 
 

Tekið er saman magn úrgangs sem myndast fyrir hvern þeirra úrgangsflokka sem er skráður í 1. lið 2. þáttar. 
 
2. Svæðisbundin könnunaratriði: 
 

Þýði eða húsnæði sem fellur undir söfnunarkerfi fyrir blandaðan heimilisúrgang og svipaðan úrgang (flokkun 
hagskýrslusvæða, 2. stig). 

 
4. ÞÁTTUR 

 
Svarseining 

 
1. Svarseining fyrir alla úrgangsflokka skal vera 1000 tonn af blautum (venjulegum) úrgangi. Í úrgangsflokknum 

„eðja“ skal setja fram viðbótartölur fyrir þurrefni. 
 
2. Í svarseiningu fyrir svæðisbundin könnunaratriði skal koma fram hlutfall þýðis eða húsnæðis. 
 

5. ÞÁTTUR 
 

Fyrsta viðmiðunarár og tíðni 
 
1. Fyrsta viðmiðunarár er annað almanaksárið frá gildistöku þessarar reglugerðar. 
 
2. Að loknu fyrsta viðmiðunarári skulu aðildarríkin láta í té gögn fyrir annað hvert ár. 
 

6. ÞÁTTUR 
 

Sending niðurstaðna til Hagstofu Evrópubandalaganna 
 
Afhenda skal niðurstöðurnar eigi síðar en 18 mánuðum frá lokum viðmiðunarársins. 
 

7. ÞÁTTUR 
 

Skýrsla um umfang og gæði hagtalna 
 
1. Aðildarríkin skulu tilgreina, fyrir hvern lið í 8. þætti (starfsemi og heimili), hve hátt hlutfall samanteknar hagtölur 

eru af heildarúrgangi undir viðkomandi lið. Lágmarkskröfur varðandi umfang verða skilgreindar í samræmi við 
málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr. þessarar reglugerðar. 

 
2. Aðildarríkin leggja fram gæðaskýrslu þar sem tilgreind er nákvæmni þeirra gagna sem er safnað.  Sett er fram 

lýsing á mati, samantekt eða útilokun og áhrif þessara aðferða á það hvernig skipt er í úrgangsflokka, sbr. 1. lið 2. 
þáttar, eftir atvinnustarfsemi og heimilum, sbr. 8. þátt. 

 
3. Framkvæmdastjórnin fellir skýrslur um umfang og gæði inn í þá skýrslu sem kveðið er á um í 8. gr. þessarar 

reglugerðar. 
 

8. ÞÁTTUR 
 

Frágangur niðurstaðna 
 
1. Niðurstöður könnunaratriða, sem eru skráð í 1. lið 3. þáttar, eru teknar saman fyrir: 
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1.1. eftirtalda bálka, deildir, flokka og greinar í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE), 1. endursk.: 
 

Liður nr. NACE, endursk. 1.1
 Kóði 

Lýsing 

1 A Landbúnaður, dýraveiðar og skógrækt 

2 B Fiskveiðar 

3 C Námuvinnsla og grjótnám 

4 DA Framleiðsla matvæla, drykkjarvöru og tóbaks 

5 DB+DC Framleiðsla á textílefnum og textílvörum
+ Framleiðsla á leðri og leðurvörum 

6 DD Framleiðsla á viði og vörum úr viði 

7 DE Framleiðsla á pappírsdeigi, pappír og pappírsvöru; útgáfustarfsemi og 
prentiðnaður 

8 DF Framleiðsla á koksi, hreinsuðum jarðolíuvörum og kjarnorkueldsneyti

9 DG+DH Framleiðsla á íðefnum, efnavörum og tilbúnum trefjum  +  Gúmmí- 
og plastvöruframleiðsla 

10 DI Framleiðsla á öðrum málmlausum jarðefnum 

11 DJ Framleiðsla á hrámálmum og fullunninni málmvöru 

12 DK+DL+DM Framleiðsla á vélum og búnaði +  Framleiðsla raf- og sjóntækja + 
Framleiðsla flutningatækja 

13 DN 
37 undanskilinn 

Framleiðsla, ót.a. 

14 E Rafmagns-, gas-, gufu- og hita- og vatnsveitur 

15 F Byggingarstarfsemi 

16 G — Q 
90 og 51.57 
undanskilin 

Þjónustustarfsemi: 
Heildsölu- og smásöluverslun;Viðgerðir á vélknúnum ökutækjum, 
bifhjólum og vörum til einka- og heimilisnota+ Hótel- og 
veitingahúsarekstur+ Flutningar, vörugeymsla og boðskipti+ 
Fjármálaþjónusta+ Fasteigna-, lána- og viðskiptastarfsemi + Opinber 
stjórnsýsla, varnarmál og almannatryggingar+ Menntun+ Heilbrigðis-
og félagsþjónusta+ Önnur samfélagsþjónusta, félagsþjónusta og 
persónuleg þjónusta + Heimilishald+ Starfsemi alþjóðlegra stofnana 
og samtaka með úrlendisrétt 

17 37 Endurvinnsla 

18 51.57 Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn 

19 90 Skólpveitur, sorphreinsun, hreinsunardeildir og skyld starfsemi 
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1.2. heimili 
 

20  Úrgangur frá heimilum 

 
2. Hagskýrslueiningar atvinnustarfsemi skiptast, samkvæmt hagskýrslukerfi hvers aðildarríkis um sig, í starfsstöðvar 

eða rekstrareiningar eins og skilgreint er í reglugerð ráðsins (EBE) nr. 696/93 frá 15. mars 1993 um 
hagskýrslueiningar fyrir athugun og greiningu á framleiðslukerfi Bandalagsins (1). 

 
Í gæðaskýrslunni, sem semja á skv. 7. þætti, skal koma fram lýsing á því hvernig hagskýrslueiningin hefur áhrif á 
flokkun í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE), 1. endursk. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(1) Stjtíð. EB L 76, 30.3.1993, bls. 2.Reglugerðinni var breytt með aðildarlögunum frá 1994. 
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II. VIÐAUKI 

 
 

ENDURNÝTING OG FÖRGUN ÚRGANGS 
 
 

1. ÞÁTTUR 
 

Gildissvið 
 
1. Taka skal saman hagtölur yfir allar endurnýtingar-og förgunarstöðvar þar sem rekin er einhver sú starfsemi sem 

um getur í 2. lið 8. þáttar og sem tilheyra eða eru hluti af atvinnustarfsemi samkvæmt flokkun atvinnu-
greinaflokkunar Evrópubandalagsins (NACE), 1. endursk. sem um getur í lið 1.1 í 8. þætti I. viðauka. 

 
2. Starfsstöðvar, þar sem starfsemi til meðferðar á úrgangi takmarkast við endurvinnslu úrgangs á þeim stað þar sem 

úrgangurinn myndast, falla ekki undir þennan viðauka.  
 
 

2. ÞÁTTUR 
 

Flokkar úrgangs 
 
Taka skal saman hagtölur yfir hverja tegund endurnýtingar- eða förgunarstarfsemi, sem um getur í 2. lið 8. þáttar, 
samkvæmt eftirtöldum flokkum úrgangs: 

Brennsla 

Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa 
Liður nr. 

Kóði Lýsing 

Hættulegur/hættulaus 
úrgangur 

1 01 + 02 + 
03 

Efnaúrgangur, þó ekki notaðar olíur 

(Úrgangur efnasambanda + Úrgangur efnablandna + Annar 
efnaúrgangur) 

Hættulaus 

2 01 + 02 + 
03 

Efnaúrgangur, þó ekki notaðar olíur 

(Úrgangur efnasambanda + Úrgangur efnablandna + Annar 
efnaúrgangur) 

Hættulegur 

3 01,3 Notaðar olíur  Hættulaus 

4 01,3 Notaðar olíur  Hættulegur 

5 05 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur Hættulaus 

6 05 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur Hættulaus 

7 10,1 Heimilisúrgangur og svipaður úrgangur Hættulaus 

8 10,2 Blönduð efni og óflokkuð efni Hættulaus 

9 10,3 Flokkunarúrgangur Hættulaus 

10 11 Venjuleg eðja Hættulaus 

11 06 + 
07 + 
08 + 
09 + 
12 + 
13 

Annar úrgangur 

(Málmúrgangur + Úrgangur úr öðrum efnum en málmum + 
Aflagður búnaður + Úrgangur frá dýrum og jurtum + 
Jarðefnaúrgangur + Úrgangur sem hefur verið breytt í fast 
efni, stöðgaður eða ummyndaður í gler) 

Hættulaus 

 



23.11.2006  Nr. 58/231EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

Brennsla 

Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa 
Liður nr. 

Kóði Lýsing 

Hættulegur/hættulaus 
úrgangur 

12 06 + 
07 + 
08 + 
09 + 
12 + 
13 

Annar úrgangur 

(Málmúrgangur + Úrgangur úr öðrum efnum en málmum + 
Aflagður búnaður + Úrgangur frá dýrum og jurtum + 
Jarðefnaúrgangur + Úrgangur sem hefur verið breytt í fast 
efni, stöðgaður eða ummyndaður í gler) 

Hættulegur 

 

Endurnýtingarstarfsemi (þó ekki endurnýting orku) 

Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa 
Liður nr. 

Kóði Lýsing 

Hættulegur/hættulaus 
úrgangur 

1 01.3 Notaðar olíur  Hættulaus 

2 01.3 Notaðar olíur  Hættulegur 

3 06 Málmúrgangur Hættulaus 

4 06 Málmúrgangur Hættulegur 

5 07.1 Glerúrgangur Hættulaus 

6 07.2 Pappírs- og pappaúrgangur Hættulaus 

7 07.3 Gúmmíúrgangur Hættulaus 

8 07.4 Plastúrgangur Hættulaus 

9 07.5 Viðarúrgangur Hættulaus 

10 07.6 Textílúrgangur Hættulaus 

11 07.6 Textílúrgangur Hættulegur 

12 09 Úrgangur frá dýrum og jurtum (þó ekki dýraúrgangur frá 
matvælaframleiðslu og matvælum eða dýrasaur, hland og 
mykja) 

Hættulaus 

13 09.11 Dýraúrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum Hættulaus 

14 09.3 Dýrasaur, hland og mykja Hættulaus 

15 12 Jarðefnaúrgangur Hættulaus 
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Endurnýtingarstarfsemi (þó ekki endurnýting orku) 

Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa 
Liður nr. 

Kóði Lýsing 

Hættulegur/hættulaus 
úrgangur 

16 12 Jarðefnaúrgangur Hættulegur 

17 01 + 02 + 
03 + 05 + 
08 + 10 + 
11 + 13 

Annar úrgangur, þó ekki notaðar olíur 

(Úrgangur efnasambanda + Úrgangur efnablandna + Annar 
efnaúrgangur + Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og 
lífrænn úrgangur + Aflagður búnaður + Blandaður 
venjulegur úrgangur + Venjuleg eðja + Úrgangur sem hefur 
verið breytt í fast efni, stöðgaður eða ummyndaður í gler) 

Hættulaus 

18 01 + 02 + 
03 + 05 + 
08 + 10 + 
11 + 13 

Annar úrgangur, þó ekki notaðar olíur 

(Úrgangur efnasambanda + Úrgangur efnablandna + Annar 
efnaúrgangur + Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og 
lífrænn úrgangur + Aflagður búnaður + Blandaður 
venjulegur úrgangur + Venjuleg eðja + Úrgangur sem hefur 
verið breytt í fast efni, stöðgaður eða ummyndaður í gler) 

Hættulegur 

 
 
 

Förgun (annað en brennsla): 

Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa 
Liður nr. 

Kóði Lýsing 

Hættulegur/hættulaus 
úrgangur 

1 01 + 02 + 
03 

Efnaúrgangur, þó ekki notaðar olíur 

(Úrgangur efnasambanda + Úrgangur efnablandna + Annar 
efnaúrgangur) 

Hættulaus 

2 01 + 02 + 
03 

Efnaúrgangur, þó ekki notaðar olíur 

(Úrgangur efnasambanda + Úrgangur efnablandna + Annar 
efnaúrgangur) 

Hættulegur 

3 01.3 Notaðar olíur  Hættulaus 

4 01.3 Notaðar olíur  Hættulegur 

5 09 Úrgangur frá dýrum og jurtum 

(þó ekki dýraúrgangur frá matvælaframleiðslu og 
matvælum og dýrasaur, hland og mykja) 

Hættulaus 

6 09.11 Dýraúrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum Hættulaus 

7 09.3 Dýrasaur, hland og mykja Hættulaus 

8 10.1 Heimilisúrgangur og svipaður úrgangur Hættulaus 

9 10.2 Blönduð efni og óflokkuð efni Hættulaus 
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Förgun (annað en brennsla): 

Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa 
Liður nr. 

Kóði Lýsing 

Hættulegur/hættulaus 
úrgangur 

10 10.3 Flokkunarúrgangur Hættulaus 

11 11 Venjuleg eðja Hættulaus 

12 12 Jarðefnaúrgangur Hættulaus 

13 12 Jarðefnaúrgangur Hættulegur 

14 05 + 06 + 
07 + 08 + 
13 

Annar úrgangur 

(Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur + 
Málmúrgangur + Úrgangur úr öðrum efnum en málmum + 
Aflagður búnaður + Úrgangur sem hefur verið breytt í fast 
efni, stöðgaður eða ummyndaður í gler) 

Hættulaus 

15 05 + 06 + 
07 + 08 + 
13 

Annar úrgangur 

(Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur + 
Málmúrgangur + Úrgangur úr öðrum efnum en málmum + 
Aflagður búnaður + Úrgangur sem hefur verið breytt í fast 
efni, stöðgaður eða ummyndaður í gler) 

Hættulegur 

 
 

3. ÞÁTTUR 
 

Könnunaratriði 
 
Í töflunni hér á eftir eru sett fram þau könnunaratriði sem hagtölur eru teknar saman fyrir að því er varðar 
endurnýtingar- og förgunarstarfsemi, sem um getur í 2. lið 8. þáttar.  
 

Fjöldi og afkastageta endurnýtingar- og förgunarstöðva á hverju svæði 

Liður nr. Lýsing 

1 Fjöldi stöðva, flokkun hagskýrslusvæða, 2. stig 

2 Afkastageta í einingum samkvæmt stöðvunum, flokkun hagskýrslusvæða 2. stig 

Meðhöndlaður úrgangur á hverri endurnýtingar- og förgunarstöð, þ.m.t. innflutningur 

3 Heildarmagn meðhöndlaðs úrgangs, samkvæmt úrgangsflokkum eftir tegund starfsemi sem eru
skráðir í 2. þátt, þó ekki endurvinnsla úrgangs á þeim stað þar sem hann myndast, flokkun
hagskýrslusvæða 1. stig 

 
 

4. ÞÁTTUR 
 

Svarseining 
 
Svarseining fyrir alla úrgangsflokka skal vera 1000 tonn af blautum (venjulegum) úrgangi. Í úrgangsflokknum „eðja“ 
skal setja fram viðbótartölur fyrir þurrefni. 
 

5. ÞÁTTUR 
 

Fyrsta viðmiðunarár og tíðni 
 
1. Fyrsta viðmiðunarár er annað almanaksárið frá gildistöku þessarar reglugerðar. 
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2. Að loknu fyrsta viðmiðunarári skulu aðildarríkin láta í té gögn fyrir annað hvert ár fyrir þær starfsstöðvar sem um 
getur í 2. lið 8. þáttar. 

 
6. ÞÁTTUR 

 
Sending niðurstaðna til Hagstofu Evrópubandalaganna 

 
Afhenda skal niðurstöðurnar eigi síðar en 18 mánuðum frá lokum viðmiðunarársins. 
 

7. ÞÁTTUR 
 

Skýrsla um umfang og gæði hagtalna 
 
1. Aðildarríkin skulu tilgreina, fyrir könnunaratriði í 3. þætti og fyrir hvern lið undir tegund atvinnustarfsemi í 2. lið 

8. þáttar, hve hátt hlutfall samanteknar hagtölur eru af heildarúrgangi undir viðkomandi lið. Lágmarkskröfur 
varðandi umfang verða skilgreindar í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr. þessarar 
reglugerðar. 

 
2. Aðildarríkin skulu, að því er varðar þau könnunaratriði sem eru skráð í 3. þætti, leggja fram skýrslu um gæði þar 

sem tilgreint er nákvæmni þeirra gagna sem er safnað.  
 
3. Framkvæmdastjórnin fellir skýrslur um umfang og gæði inn í þá skýrslu sem kveðið er á um í 8. gr. þessarar 

reglugerðar. 
 
 

8. ÞÁTTUR 
 

Frágangur niðurstaðna 
 
1. Taka skal saman niðurstöður fyrir hvern lið atvinnustarfsemi í 2. lið 8. þáttar eftir könnunaratriðum sem getur í 3. 

þætti. 
 
2. Skrá yfir endurnýtingar- og förgunarstarfsemi; kóðinn vísar til kóða í viðaukunum við tilskipun 75/442/EBE: 

 
Liður nr. Kóði Tegund endurnýtingar- og förgunarstarfsemi 

Brennsla 

1 R1 Notkun aðallega sem eldsneyti eða á annan hátt til orkuframleiðslu 

2 D10 Brennsla á landi 
Endurnýtingarstarfsemi (þó ekki endurnýting orku) 

3 R2 + Endurheimt eða endurmyndun leysiefna 

 R3 + Endurvinnsla eða endurheimt lífrænna efna sem eru ekki notuð sem
leysiefni (m.a. mylting og aðrar líffræðilegar ummyndunaraðferðir) 

 R4 + Endurvinnsla eða endurheimt málma og málmsambanda 

 R5 + Endurvinnsla eða endurheimt annarra ólífrænna efna 

 R6 + Endurmyndun sýru eða basa 

 R7 + Endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til að draga úr mengun 

 R8 + Endurnýting efnisþátta úr hvötum 

 R9 + Olíuhreinsun eða önnur endurnotkun olíu 

 R10 + Dreifing á land til hagsbóta fyrir landbúnað eða vistkerfi 

 R11 Notkun úrgangs sem fæst með einhverri þeirri aðgerð sem fellur undir R1
til R10 
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Liður nr. Kóði Tegund endurnýtingar- og förgunarstarfsemi 
Förgun 

4 D1 + Losun ofan jarðar sem neðan (t.d. urðun) 

 D3 + Dæling djúpt niður í jarðlög (t.d. dæling fljótandi úrgangsefna í borholur, 
saltstöpla eða náttúrlegar jarðsprungur) 

 D4 + Losun í yfirborðsvatn (t.d. losun fljótandi úrgangs eða eðju í pytti, tjarnir
eða lón) 

 D5 + Losun á sérhönnuðum urðunarstöðum (t.d. í vatnsþétt, klædd holrými sem
eru aðskilin hvert frá öðru og umhverfinu) 

 D12 Varanleg geymsla (t.d. staðsetning í gáma í námum) 

5 D2 + Meðhöndlun í jarðvegi (t.d. lífrænt niðurbrot fljótandi úrgangs eða eðju í
jarðvegi) 

 D6 + Losun í vötn, þó ekki í sjó 

 D7 Losun í sjó, þar með talið niðurgröftur á hafsbotni 
 
 
3. Framkvæmdastjórnin gerir áætlun um forkannanir sem gerðar skulu á vegum aðildarríkjanna að þeirra eigin 

frumkvæði. Markmiðið með forkönnunum er að meta mikilvægi og hagkvæmni þess að afla gagna um magn 
úrgangs sem er meðhöndlað eins og skilgreint er í II. viðauka A og II. viðauka B í tilskipun 75/442/EBE. 
Framkvæmdastjórnin greiðir allt að 100% af kostnaði við þessar forkannanir. Framkvæmdastjórnin samþykkir 
nauðsynlegar framkvæmdaráðstafanir, í samræmi við málsmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 7. gr. þessarar 
reglugerðar, á grundvelli niðurstaðna úr þessum forkönnunum. 

 
4. Hagskýrslueiningar skiptast, samkvæmt hagskýrslukerfi hvers aðildarríkis um sig, í starfsstöðvar eða 

rekstrareiningar eins og skilgreint er í reglugerð (EBE) nr. 696/93. 
 

Í gæðaskýrslunni, sem gera á skv. 7. þætti, skal koma fram lýsing á því hvernig hagskýrslueiningin hefur áhrif á 
flokkun í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE), 1. endursk. 
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III. VIÐAUKI 
 

HAGTÖLUFLOKKUNARKERFI FYRIR ÚRGANG 
 

sem um getur í 1. lið 2. þáttar í I. viðauka og 2. þætti II. viðauka Evrópsku úrgangsskrárinnar (EWC) – 
hagtölur, 2. útgáfa (að mestu efnismiðað hagtöluflokkarkerfi fyrir úrgang)   

 
01 samsettur úrgangur 
 

01.1 Notaðir leysar 
 

01.11 Halógenaðir, notaðir leysar 
 

1 Hættulegur 
 

vatnskenndar leysiblöndur sem innihalda halógen 
 
klórflúrkolefni 
 
úrgangur frá fituhreinsun sem inniheldur leysa, án vökvafasa 
 
halógenaðir leysar og leysiblöndur 
 
lífrænir, halógenaðir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 
 
aðrir halógenaðir leysar 
 
aðrir halógenaðir leysar og leysiblöndur 
 
eðja sem inniheldur halógenaða leysa 
 
eðja eða fastur úrgangur sem inniheldur halógenaða leysa 

 
01.12 Óhalógenaðir notaðir leysar 

 
0 Hættulaus 
 

úrgangur frá útdrætti með leysi 
 

1 Hættulegur 
 

vatnskenndar leysiblöndur sem innihalda ekki halógena 
 
aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 
 
aðrir leysar og leysiblöndur 
 
eðja sem inniheldur aðra leysa 
 
eðja eða fastur úrgangur sem inniheldur aðra leysa 
 
eðja eða fastur úrgangur sem inniheldur ekki halógenaða leysa 
 
leysiblöndur eða lífrænir vökvar án halógenaðra leysa 
 
leysar 
 
leysar og leysiblöndur án halógenaðra leysa 

 
01.2 Súr, basískur eða saltur úrgangur 

 
01.21 Súr úrgangur 

 
0 Hættulaus 
 

úrgangur sem inniheldur hvorki króm né sýaníð 
 
sýrur 
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1 Hættulegur 

sýrubaðlausnir 

sýrur sem eru ekki tilgreindar með öðrum hætti 

lausnir og festiefnalausnir til bleikingar 

úrgangur sem inniheldur króm en ekki sýaníð 

raflausnir úr rafhlöðum og rafgeymum 

festivökvar 

saltsýra 

saltpéturssýra og saltpéturssýrlingur 

fosfórsýra og fosfórsýrlingur 

brennisteinssýra 

brennisteinssýra og brennisteinstvísýrlingur 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti  

01.22 Basískur úrgangur 

0 Hættulaus 

basísk efni 

1 Hættulegur 

basar sem eru ekki tilgreindir með öðrum hætti 

ammoníak 

kalsíumhýdroxíð 

sýaníðúrgangur (basískur) sem inniheldur þungmálma, aðra en króm 

sýaníðúrgangur (basískur) sem inniheldur enga þungmálma 

málmhýdroxíðeðja og önnur eðja frá málmfellingu 

sódi 

leysiblandaðir framköllunarvökvar 

úrgangur sem inniheldur sýaníð 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

vatnsblandaðir framköllunarvökvar og -hvatar 

vatnsblandaðir framköllunarvökvar fyrir offsetplötur 

01.23 Saltlausnir 

0 Hættulaus 

saltlausnir sem innihalda súlfat, súlfít eða súlfíð 

saltlausnir sem innihalda klóríð, flúoríð og halíð 

saltlausnir sem innihalda fosföt og skyld, föst sölt 

saltlausnir sem innihalda nítröt og skyld efnasambönd 

1 Hættulegur 

úrgangur frá hreinsun með rafgreiningu 
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01.24 Annar saltur úrgangur 

0 Hættulaus 

borleðja og -úrgangur sem inniheldur barít 

karbónat 

borleðja og -úrgangur sem inniheldur klóríð 

málmoxíð 

fosföt og skyld, föst sölt 

sölt og saltlausnir sem innihalda lífræn efnasambönd 

eðja frá vinnslu kopars úr vatnslausn 

sölt sem innihalda ammoníum 

föst sölt sem innihalda klóríð, flúoríð og önnur halógenuð föst sölt 

sölt sem innihalda nítríð (nítrómálmsambönd) 

föst sölt sem innihalda súlfat, súlfít eða súlfíð 

úrgangur sem inniheldur brennistein 

úrgangur frá vinnslu pottösku og steinsalts 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

málmsölt 

annar úrgangur 

eðja sem er meðhöndluð með fosfati 

saltgjall úr annarri bræðslu 

sölt og saltlausnir sem innihalda sýaníð 

eðja frá vinnslu sinks úr vatnslausn (einnig jarósít, götít) 

úrgangur frá meðferð saltgjalls og svarts gjalls 

úrgangur sem inniheldur arsen 

úrgangur sem inniheldur kvikasilfur 

úrgangur sem inniheldur aðra þungmálma 

01.3 Notaðar olíur  

01.31 Notaðar vélaolíur  

1 Hættulegur 

klóraðar vélar-, gír- og smurolíur 

óklóraðar vélar-, gír- og smurolíur 

aðrar vélar-, gír- og smurolíur 

01.32 Aðrar notaðar olíur 

0 Hættulaus 

borleðja og úrgangur sem inniheldur olíu 

eðja frá afseltumeðferð 
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eðja frá starfsemi í iðjuveri, búnaði og viðhaldi búnaðar 

eðja frá slípun, brýningu og fágun 

eðja frá fínpússun 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

súr alkýleðja 

hemlavökvi 

klóraðar ýrulausnir 

vökvakerfisolíur sem innihalda aðeins jarðolíu 

vökvakerfisolíur sem innihalda PCB eða PCT 

einangrunar- eða varmaflutningsolíur og aðrir vökvar sem innihalda PCB eða PCT 

eðja sem fellur til við vélavinnslu 

einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur 

óklóraðar ýrulausnir 

óklóraðar vökvakerfisolíur (ekki í ýrulausn) 

óklóraðar einangrunar- og varmaflutningsolíur og aðrir vökvar 

olíuúrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti 

aðrar klóraðar vökvakerfisolíur (ekki í ýrulausn) 

annar einangrunar- og varmaflutningsolíuúrgangur og aðrir úrgangsvökvar 

aðrar vökvakerfisolíur 

notað vax og feiti 

tilbúnar einangrunar- og varmaflutningsolíur og aðrir tilbúnir vökvar 

tilbúin snittolía 

eðja úr botni tanka 

úrgangur úr snittolíuýrulausnum sem inniheldur halógen 

úrgangur úr snittolíuýrulausnum án halógena 

úrgangur úr snittolíu sem inniheldur halógen (ekki í ýrulausn) 

úrgangur úr snittolíu án halógena (ekki í ýrulausn) 

01.4 Notaðir efnahvatar 

01.41 Notaðir efnahvatar 

0 Hættulaus 

aðrir notaðir hvatar 

notaðir hvatar sem innihalda eðalmálma 

notaðir hvatar, t.d. frá NOx-hreinsun 

notaðir hvatar, t.d. frá NOx-hreinsun 
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02 Úrgangur efnablandna 

02.1 Efnaúrgangur sem ekki stenst forskriftir 

02.11 Úrgangur sem inniheldur íðefni úr landbúnaði 

1 Hættulegur 

úrgangur sem inniheldur íðefni úr landbúnaði 

ólífræn varnarefni, sæfiefni og viðarvarnarefni 

varnarefni 

02.12 Ónotuð lyf 

0 Hættulaus 

aflögð íðefni og lyf 

lyf 

02.13 Úrgangur frá málningu, lakki, prentlitum og lími 

0 Hættulaus 

vatnskenndur, fljótandi úrgangur sem inniheldur prentliti 

vatnskenndur, fljótandi úrgangur sem inniheldur lím og þéttiefni 

vatnskennd eðja sem inniheldur lím og þéttiefni 

vatnskennd eðja sem inniheldur prentliti 

vatnskennd eðja sem inniheldur málningu eða lakk 

vatnskenndar sviflausnir sem innihalda málningu eða lakk 

uppþornaðir prentlitir 

leysilitir og fastlitir 

harðnað lím og þéttiefni 

hörðnuð málning og lökk 

duftmálning 

úrgangur úr dufti til yfirborðsmeðferðar 

úrgangur úr málningar- eða lakkhreinsi 

úrgangur frá vatnsbleki 

úrgangur frá vatnsblandaðri málningu og lökkum 

úrgangsprentduft (einnig hylki) 

úrgangur frá vatnsblönduðu lími og þéttiefni 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

lím- og þéttiefnaeðja sem inniheldur halógenaða leysa 

lím- og þéttiefnaeðja sem inniheldur enga halógenaða leysa 

prentlitaeðja sem inniheldur halógenaða leysa 

prentlitaeðja sem inniheldur enga halógenaða leysa 

málning, prentlitir, lím og resín 
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eðja sem fellur til þegar málning eða lakk er fjarlægt og inniheldur halógenaða leysa 

eðja sem fellur til þegar málning eða lakk er fjarlægt og inniheldur enga halógenaða leysa 

úrgangur lím- og þéttiefna sem inniheldur halógenaða leysa 

úrgangur lím- og þéttiefna sem inniheldur enga halógenaða leysa 

úrgangsprentlitir sem innihalda halógenaða leysa 

úrgangsprentlitir sem innihalda enga halógenaða leysa 

úrgangsmálning og -lakk sem inniheldur halógenaða leysa 

úrgangsmálning og -lakk sem í eru engir halógenaðir leysar 

02.14 Annar úrgangur efnablandna 

0 Hættulaus 

úðaefni 

eðja frá bleikingu með undirklórsýru og klór 

eðja frá annars konar bleikingarferlum 

þvotta- og hreinsiefni 

gaskennd efni til iðnaðar á háþrýstihylkjum, kútum og iðnaðarúðahylkjum (einnig halon) 

ljósmyndafilmur og pappír sem í er silfur eða silfursambönd 

úrgangur frá efnameðhöndlun 

úrgangur frá efnaferlum með köfnunarefni ásamt úrgangi frá áburðarframleiðslu 

úrgangur frá rotvarnarefnum 

úrgangur frá framleiðslu kísils og kísilafleiða 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

lífræn viðarvarnarefni sem eru ekki halógenuð 

klórlífræn viðarvarnarefni 

málmlífræn viðarvarnarefni 

ólífræn viðarvarnarefni 

eðja sem inniheldur kvikasilfur 

aflögð íðefni 

íðefni til ljósmyndunar 

02.2 Ónotuð sprengiefni 

02.21 Úrgangur úr sprengiefnum og skot- og skrauteldum 

1 Hættulegur 

flugeldaúrgangur 

annar úrgangur úr sprengiefnum 
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02.22 Skotfæraúrgangur 

1 Hættulegur 

skotfæraúrgangur 

02.3 Blandaður efnaúrgangur 

02.31 Minniháttar blandaður efnaúrgangur 

0 Hættulaus 

annar úrgangur sem inniheldur ólífræn íðefni, t.d. íðefni til nota á rannsóknarstofum sem 
ekki eru tilgreind með öðrum hætti, slökkviduft 

annar úrgangur sem inniheldur lífræn íðefni, t.d. íðefni til nota á rannsóknarstofum sem ekki 
eru tilgreind með öðrum hætti 

02.32 Efnaúrgangur blandaður til meðferðar 

0 Hættulaus 

forblandaður úrgangur til endanlegrar förgunar 

02.33 Umbúðir, mengaðar hættulegum efnum 

03 Annar efnaúrgangur 

03.1 Efnaútfellingar og -leifar 

03.11 Tjara og kolefniskenndur úrgangur 

0 Hættulaus 

jarðbik 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

kinrok 

forskautsbrot 

úrgangur frá framleiðslu forskauta fyrir rafgreiningu í vatni 

1 Hættulegur 

súr tjara 

önnur tjara 

tjara og annar úrgangur sem inniheldur kolefni frá framleiðslu forskauta 

03.12 Eðja ýrulausna sem eru blandaðar olíu og vatni 

1 Hættulegur 

kjalsogsolíur frá skipaumferð á skipgengum vatnaleiðum 

kjalsogsolíur úr bryggjuholræsum 

afseltunareðja eða ýrulausnir 

eðja úr eðjuskiljum 

eðja úr olíuskiljum 

fastur úrgangur úr olíuskiljum 

aðrar ýrulausnir 

úrgangur frá hreinsun á tönkum til flutninga á sjó sem inniheldur íðefni 

úrgangur frá hreinsun á tönkum til flutninga á járnbrautum og vegum sem inniheldur íðefni 

úrgangur frá hreinsun á tönkum til geymslu sem inniheldur íðefni 
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03.13 Leifar frá efnahvörfum 

0 Hættulaus 

dreggjar og græn eðja (frá endurheimt suðuvökva) 

sútunarvökvi sem inniheldur króm 

sútunarvökvi án króms 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

fastur fasi annar en ummyndaður í gler 

aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

03.14 Notuð síunarefni og íseyg efni 

0 Hættulaus 

eðja frá afkölkun 

notuð, virk kol 

mettuð eða notuð jónaskiptaresín 

lausnir og eðja frá endurmyndun jónaskipta 

1 Hættulegur 

virkt kolefni úr klórframleiðslu 

síukaka frá hreinsun útblásturs 

halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

mettuð eða notuð jónaskiptaresín 

lausnir og eðja frá endurmyndun jónaskipta 

notuð, virk kol 

notaður síunarleir 

03.2 Eðja frá iðnaðarfrárennsli 

03.21 Eðja frá iðnaðarferlum og skólphreinsun  

0 Hættulaus 

eðja frá loftfirrtri meðhöndlun á úrgangi frá dýrum og jurtum 

eðja frá loftfirrtri meðhöndlun á úrgangi sveitarfélaga og svipuðum úrgangi 

eðja frá hreinsun prentsvertu úr endurvinnslupappír 

sigvatn frá urðunarstað 

eðja sem inniheldur kvikasilfur 

eðja sem inniheldur ekki kvikasilfur 

eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

eðja sem er ekki tilgreind með öðrum hætti 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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03.22 Eðja sem inniheldur vetniskolefni 

0 Hættulaus 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

vatnskenndur, fljótandi úrgangur frá endurmyndun olíu 

vatnskenndar þvottalausnir 

úrgangur frá fituhreinsun með gufu 

úrgangur frá hreinsun á tönkum til flutninga á sjó sem inniheldur olíu 

úrgangur frá hreinsun á tönkum til flutninga á járnbrautum og vegum sem inniheldur olíu 

úrgangur frá hreinsun á tönkum til geymslu sem inniheldur olíu 

feiti og olíublanda frá olíuskilju 

04 Geislavirkur úrgangur 

04.1 Kjarnorkuúrgangur 

04.11 kjarnorkuúrgangur 

04.2 Notaðar jónandi uppsprettur 

04.21 Notaðar jónandi uppsprettur 

04.3 Búnaður og vörur, menguð af völdum geislavirkni 

04.31 Búnaður og vörur, menguð af völdum geislavirkni 

04.4 Mengaður jarðvegur af völdum geislavirkni 

04.41 Mengaður jarðvegur af völdum geislavirkni 

05 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur 

05.1  

Smitnæmur úrgangur frá heilbrigðisstofnunum 

05.11 Smitnæmur úrgangur frá heilbrigðisstofnunum fyrir menn 

0 Hættulaus 

líkamshlutar og líffæri, einnig blóðpokar og blóðhlutar 

1 Hættulegur 

annar úrgangur ef söfnun hans og förgun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna 

05.12 Smitnæmur úrgangur frá heilbrigðisstofnunum fyrir dýr 

0 Hættulaus 

beitt og oddhvöss áhöld 

05.2 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum, ekki smitnæmur 

05.21 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum fyrir menn, ekki smitnæmur 

05.22 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum fyrir dýr, ekki smitnæmur 
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05.3 Úrgangur frá erfðatækni 

05.31 Úrgangur frá erfðatækni 

1 Hættulegur 

annar úrgangur ef söfnun hans og förgun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna 

06 Málmúrgangur 

06.1 Úrgangur járns og brotajárns 

06.11 Úrgangur járns og brotajárns 

0 Hættulaus 

ónýt mót 

spænir og svarf úr járni 

aðrar agnir úr járni 

járn og stál 

efni sem eru fjarlægð úr botnösku og innihalda járn 

06.2 Úrgangur málms, sem inniheldur ekki járn, og brotajárns 

06.21 Úrgangur eðalmálma 

1 Hættulegur 

úrgangur sem verður til við hreinsun á staðnum á úrgangi frá ljósmyndaiðnaði og inniheldur 
silfur 

06.22 Úrgangur álumbúða 

06.23 Annar úrgangur áls 

0 Hættulaus 

ál 

06.24 Koparúrgangur 

0 Hættulaus 

kopar, brons, messing 

kaplar 

06.25 Blýúrgangur 

0 Hættulaus 

blý 

06.26 Annar málmúrgangur 

0 Hættulaus 

spænir og svarf úr öðrum málmum en járni 

aðrar agnir úr öðrum málmum en járni 

sink 

tin 
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06.3 Blandaður málmúrgangur 

06.31 Blandaðar málmumbúðir 

0 Hættulaus 

úr málmi 

litlir málmhlutir (dósir o.s.frv.) 

annar málmur 

06.32 Annar blandaður málmúrgangur 

0 Hættulaus 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

blandaðir málmar 

07 Úrgangur, ekki af málmi 

07.1 Glerúrgangur 

07.11 Glerumbúðir 

0 Hættulaus 

gler 

07.12 Annar glerúrgangur 

0 Hættulaus 

úrgangsgler 

gler 

07.2 Pappírs- og pappaúrgangur 

07.21 Úrgangur pappírs- og pappaumbúða 

0 Hættulaus 

pappír og pappi 

07.22 Úrgangur samsettra pappaumbúða 

07.23 Annar pappírs- og pappaúrgangur 

0 Hættulaus 

eðja frá trefjaefnum og pappír 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

pappír og pappi 

07.3 Gúmmíúrgangur 

07.31 Notaðir hjólbarðar 

0 Hættulaus 

notaðir hjólbarðar 

07.32 Annar gúmmíúrgangur 

07.4 Plastúrgangur 

07.41 Úrgangur plastumbúða 

0 Hættulaus 

plast 
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07.42 Annar plastúrgangur 

0 Hættulaus 

plastúrgangur (nema umbúðir) 

plastagnir 

úrgangur frá plastbreytiiðnaði 

plast 

litlir plasthlutir 

aðrir plasthlutir 

07.5 Viðarúrgangur 

07.51 Viðarumbúðir 

0 Hættulaus 

viður 

07.52 Sag og spænir 

0 Hættulaus 

sag 

spænir, bútar, ónýtt timbur/kurl, borð/spónn 

07.53 Annar viðarúrgangur 

0 Hættulaus 

úrgangsbörkur og -korkur 

börkur 

viður 

07.6 Textílúrgangur 

07.61 Slitinn fatnaður 

07.62 Blandaður textílúrgangur 

0 Hættulaus 

íseyg efni, síunarefni, þurrkur, hlífðarfatnaður 

fatnaður 

óhalógenaður úrgangur frá úrvinnslu og lokameðhöndlun 

textílefni 

úrgangur frá samsettum efnum (mettuðum textílefnum, teygjuefnum, plastefnum) 

úrgangur frá unnum, blönduðum textíltrefjum 

úrgangur frá unnum textíltrefjum, aðallega frá dýrum 

úrgangur frá óunnum textíltrefjum, aðallega úr tilbúnum efnum eða gerviefnum 

úrgangur frá unnum textíltrefjum, aðallega úr jurtum 

úrgangur frá óunnum, blönduðum textíltrefjum áður en spunnið er og ofið úr þeim 
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úrgangur frá óunnum textíltrefjum og öðrum náttúrlegum trefjaefnum, aðallega úr jurtum 

úrgangur frá óunnum textíltrefjum, aðallega úr tilbúnum efnum eða gerviefnum 

úrgangur frá óunnum textíltrefjum, aðallega frá dýrum 

1 Hættulegur 

halógenaður úrgangur frá úrvinnslu og lokameðhöndlun 

07.63 Leðurúrgangur 

0 Hættulaus 

úrgangur úr sútuðu leðri (þynnur, afrakstur, afskurðir, fægiduft) sem inniheldur króm 

úrgangur frá úrvinnslu og lokameðhöndlun 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

08 Aflagður búnaður 

08.1 Aflögð ökutæki 

08.11 Aflagðar einkabifreiðar 

0 Hættulaus 

úr sér gengin ökutæki 

08.12 Önnur aflögð ökutæki. 

0 Hættulaus 

aflögð ökutæki. 

08.2 Aflagður raf- og rafeindabúnaður 

08.21 Aflögð stærri heimilistæki 

08.22 Aflögð smærri heimilistæki 

08.23 Annar aflagður raf- og rafeindabúnaður 

0 Hættulaus 

einnota myndavélar með rafhlöðum 

einnota myndavélar án rafhlaðna 

annar aflagður rafeindabúnaður (t.d. prentplötur) 

rafeindabúnaður (t.d. prentplötur) 

08.3 Fyrirferðarmikil heimilistæki 

08.31 Fyrirferðarmikil heimilistæki 

08.4 Aflagðir íhlutir í vélar og búnað 

08.41 Rafhlöður og rafgeymar, úrgangur 

0 Hættulaus 

alkalírafhlöður 

aðrar rafhlöður og rafgeymar 

rafhlöður 
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1 Hættulegur 

spennubreytar og þéttar sem innihalda PCB eða PCT 

blýrafgeymar 

Ni-Cd-rafhlöður 

kvikasilfursþurrrafhlöður 

08.42 Notaður hvörfunarbúnaður 

0 Hættulaus 

hvatar fjarlægðir úr ökutækjum sem í eru eðalmálmar 

aðrir hvatar fjarlægðir úr ökutækjum 

08.43 Aðrir aflagðir íhlutir í vélar og búnað 

0 Hættulaus 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni 

annar aflagður búnaður 

búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni 

1 Hættulegur 

flúrlampar og annar úrgangur sem inniheldur kvikasilfur 

09 Úrgangur frá dýrum og jurtum 

09.1 Úrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum 

09.11 Dýraúrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum 

0 Hættulaus 

úrgangur úr dýravefjum 

eðja frá þvotti og hreinsun 

úrgangur frá sköfun og meðhöndlun með kalki 

úrgangur frá kalkmeðhöndlun 

lífrænt efni úr náttúruafurðum (t.d. fita, vax) 

09.12 Jurtaúrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum 

0 Hættulaus 

eðja frá þvotti og hreinsun 

úrgangur úr plöntuvefjum 

eðja frá þvotti, hreinsun, afhýðingu, skiljun í skilvindu og aðskilnaði 

efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

úrgangur frá þvotti, hreinsun og vélskurði hráefnisins 

eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 
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09.13 Blandaður úrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum 

0 Hættulaus 

efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

olíur og fitur 

lífrænn eldhúsúrgangur sem getur brotnað niður með lífrænum hætti (þó ekki steikingarolía 
og eldhúsúrgangur frá mötuneytum og veitingahúsum) 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

09.2 Grænúrgangur 

09.21 Grænúrgangur 

0 Hættulaus 

úrgangur frá nýtingu skóga 

úrgangur sem getur brotnað niður með lífrænum hætti 

09.3 Dýrasaur, hland og mykja 

09.31 Blanda af föstum og fljótandi húsdýraáburði 

0 Hættulaus 

dýrasaur, hland og mykja (einnig hálmur notaður sem undirburður), frárennslisvatn, safnað 
og meðhöndlað annars staðar 

10 Blandaður venjulegur úrgangur 

10.1 Heimilisúrgangurog svipaður úrgangur 

10.11 Heimilisúrgangur 

0 Hættulaus 

blandaður úrgangur sveitarfélaga 

10.12 Úrgangur frá gatnahreinsun 

0 Hættulaus 

úrgangur frá mörkuðum 

úrgangur frá götuhreinsun 

10.2 Blönduð efni og óflokkuð efni 

10.21 Blandaðar umbúðir 

0 Hættulaus 

blandað 

10.22 Önnur blönduð efni og óflokkuð efni 

0 Hættulaus 

vatnskenndur, fljótandi úrgangur frá herslu á úrgangi ummynduðum í gler 

samsettar umbúðir 

framleiðslulotur sem innihalda ólífræn efni og ekki standast forskriftir 

framleiðslulotur sem innihalda lífræn efni og ekki standast forskriftir 

annar ólífrænn málmúrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti 

ljósmyndafilmur og pappír án silfurs eða silfursambanda 
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fastur úrgangur frá skipafarmi 

notaður blásturssandur 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

úrgangur þó að söfnun hans og förgun falli ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna 

úrgangur þó að söfnun hans og förgun falli ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna 

smitvarnir (t.d. umbúðir, notað gifs, lín, einnota fatnaður, bleiur) 

úrgangur frá málmsuðu 

10.3 Flokkunarleifar 

10.31 Úrgangur frá tætingu ökutækja 

0 Hættulaus 

léttir efnisþættir frá tætingu bíla 

10.32 Aðrar flokkunarleifar 

0 Hættulaus 

úrkast úr endurvinnslu pappírs og pappa 

tættar leifar 

hluti af úrgangi sveitarfélags og svipuðum úrgangi sem hefur ekki brotnað niður við 
moltugerð 

hluti af dýra- og jurtaúrgangi sem hefur ekki brotnað niður við moltugerð 

molta sem ekki stenst forskriftir 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

ristarúrgangur 

11 Venjuleg eðja 

11.1 Eðja frá meðhöndlun skólps 

11.11 Eðja frá meðhöndlun á almennum fráveitum 

0 Hættulaus 

eðja frá meðhöndlun á frárennsli frá þéttbýlisstöðum 

11.12 Lífbrjótanleg eðja frá meðhöndlun á öðru skólpi 

0 Hættulaus 

eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

úrgangur frá kælieiningum 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

eðja frá meðhöndlun á iðnaðarfrárennsli 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

11.2 Eðja frá hreinsun drykkjarvatns og vinnsluvatns 

11.21 Eðja frá hreinsun drykkjarvatns og vinnsluvatns  

0 Hættulaus 

eðja frá vatni til hitaketils 

eðja frá grugghreinsun vatns 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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11.3 Ómenguð dýpkunarefni 

11.31 Ómenguð dýpkunarefni 

0 Hættulaus 

dýpkunarefni 

11.4 Innihald safnþróa 

11.41 Innihald safnþróa 

0 Hættulaus 

eðja frá rotþróm 

12 Jarðefnaúrgangur 

12.1 Úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi 

12.11 Steinsteypa, múrsteinar og gifsúrgangur 

0 Hættulaus 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

úrgangur frá öðrum samsettum efnum sem innihalda sement 

steinsteypa 

múrsteinar 

byggingarefni sem inniheldur gifs 

12.12 Úrgangur úr yfirborðsefnum vega sem innihalda vetniskolefni 

0 Hættulaus 

jarðbik sem inniheldur tjöru 

jarðbik sem inniheldur ekki tjöru 

tjara og vörur úr tjöru 

1 Hættulegur 

einangrunarefni sem innihalda asbest 

12.13 Blandaður byggingarúrgangur 

0 Hættulaus 

önnur einangrunarefni 

úrgangur úr blönduðu byggingar- og niðurrifsefni 

12.2 Asbestúrgangur 

12.21 Asbestúrgangur 

0 Hættulaus 

úrgangur frá framleiðslu asbestsements 

aflagður búnaður sem inniheldur óbundið asbest 

úrgangur frá asbestvinnslu 

byggingarefni sem inniheldur asbest 

1 Hættulegur 

úrgangur sem inniheldur asbest frá rafgreiningu 
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12.3 Úrgangur frá steinefnum úr náttúrunni 

12.31 Úrgangur frá steinefnum úr náttúrunni 

0 Hættulaus 

vatnskennd eðja sem inniheldur keramísk efni 

ryk og salli 

leðja og úrgangur frá borunum eftir fersku vatni 

annar úrgangur sem ekki brotnar niður með lífrænum hætti 

rauð leðja frá súrálsframleiðslu 

jarðvegur og grjót 

óhreinindi frá hreinsun og þvotti á rófum 

fastur úrgangur frá síun og hreinsun á rist 

úrkast 

úrgangur frá námugreftri jarðefna sem innihalda málma 

úrgangur frá námugreftri jarðefna sem innihalda ekki málma 

úrgangur frá steinhöggi og -sögun 

úrgangur frá vinnslu jarðefna sem innihalda málma 

úrgangur frá vinnslu jarðefna sem innihalda ekki málma 

úrgangur frá þvotti og hreinsun jarðefna 

úrgangsmöl og grjótmulningur 

úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun 

úrgangssandur og leir 

úrgangur úr sandfangi 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

12.4 Úrgangur frá brennslu 

12.41 Úrgangur frá hreinsun útblásturs 

0 Hættulaus 

kalsíumblandaður úrgangur í eðjuformi sem verður til við efnahvörf við brennisteinshreinsun 
útblásturs 

fastur, kalsíumblandaður úrgangur sem verður til við efnahvörf við brennisteinshreinsun 
útblásturs 

ryk frá hreinsun útblásturs 

annar úrgangur í eðjuformi frá hreinsun útblásturs 

annar fastur úrgangur frá hreinsun útblásturs 

eðja frá hreinsun útblásturs 

fastur úrgangur frá hreinsun útblásturs 

1 Hættulegur 

vatnskenndur, fljótandi úrgangur frá hreinsun útblásturs og annar vatnskenndur, fljótandi 
úrgangur 

ryk frá hreinsun útblásturs 

svifaska og annar úrgangur frá hreinsun útblásturs 

eðja frá hreinsun útblásturs 

fastur úrgangur frá hreinsun útblásturs 
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12.42 Eðja og aska frá hitameðferð og bruna 

0 Hættulaus 

vatnskennd eðja frá hreinsun hitaketils 

botnaska 

botnaska og gjall 

gjall og skúm (fyrsta og önnur bræðsla) 

ryk úr ofnum 

gjall úr ofnum 

aðrar agnir og ryk 

aðrar agnir og ryk (einnig ryk frá kúlukvörn) 

önnur eðja 

svifaska frá kolabrennslu 

fosfórgjall 

úrgangur frá hitasundrun 

gjall (fyrsta og önnur bræðsla) 

fastur úrgangur frá hreinsun reyks 

óunnið gjall 

úrgangur frá gjallvinnslu 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

svart gjall úr annarri bræðslu 

ketilryk 

kalsíumarsenat 

gjall og skúm (fyrsta og önnur bræðsla) 

svifaska 

svifaska frá olíubrennslu 

aðrar agnir og ryk 

gjall sem fellur til við fyrstu bræðslu/hvítt gjall 

skúm 

gjall (fyrsta og önnur bræðsla) 

12.5 Ýmiss konar jarðefnaúrgangur 

12.51 Gervijarðefnaúrgangur 

0 Hættulaus 

súrálsryk 

vatnskennd sviflausn sem inniheldur keramísk efni 

gifs frá framleiðslu títandíoxíðs 
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kalsíumkarbónöt sem ekki standast forskriftir 

aðrar agnir og ryk 

fosfórgifs 

flísar og keramík 

úrgangur frá brennslu og leskjun kalks 

úrgangur frá glertrefjaefnum 

úrgangur frá eimingu vínanda 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

12.52 Úrgangur eldfastra efna 

0 Hættulaus 

ónotaðir steypukjarnar og -mót með lífrænum bindiefnum 

notaðir steypukjarnar og -mót með lífrænum bindiefnum 

ryk úr ofnum 

notaðar fóðringar og eldföst efni 

notaðar kolefnisblokkir (carbon strips) og eldföst efni frá rafsundrun 

úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

kerbrot 

notuð, virk kol frá hreinsun reyks 

12.6 Mengaður jarðvegur og menguð dýpkunarefni 

12.61 Mengaður jarðvegur og grjótmulningur 

1 Hættulegur 

olía sem lekið hefur út 

12.62 Menguð dýpkunarefni 

13 Úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni, stöðgaður úrgangur eða úrgangur ummyndaður í gler 

13.1 Úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni eða stöðgaður úrgangur 

13.11 Úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni eða stöðgaður úrgangur 

0 Hættulaus 

úrgangur sem er stöðgaður og úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni með 
vökvabindiefnum 

úrgangur sem er stöðgaður og úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni með lífrænum 
bindiefnum 

úrgangur stöðgaður með lífrænni meðhöndlun 

13.2 Úrgangur ummyndaður í gler 

13.21 Úrgangur ummyndaður í gler 

0 Hættulaus 

úrgangur ummyndaður í gler 
 

 
 
 


