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I. VIÐAUKI 
 

„I. VIÐAUKI 
 

2. ÞÁTTUR 
 

Flokkar úrgangs 
 
1. Taka skal saman hagskýrslur yfir eftirtalda flokka úrgangs: 
 

Skrá yfir efni 

 Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/2. útgáfa  

Liður nr. Kóði Lýsing Hættulegur/hættula
us 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 Úrgangur efnablandna Hættulaus 

10 02 Úrgangur efnablandna 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 

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 
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Skrá yfir efni 

 Evrópska úrgangsskráin (EWC) – hagtölur/3. útgáfa  

Liður nr. Kóði Lýsing Hættulegur/hættula
us úrgangur 

27 08 Aflagður búnaður Hættulegur 

28 08.1 Aflögð ökutæki Hættulaus 

29 08.1 Aflögð ökutæki Hættulegur 

30 08.41 Rafhlöður og rafgeymar, úrgangur Hættulaus 

31 08.41 Rafhlöður og rafgeymar, úrgangur Hættulegur 

32 09 Úrgangur frá dýrum og jurtum (þó ekki dýraúrgangur 
frá matvælaframleiðslu og matvælum eða dýrasaur, 
hland og mykja) 

Hættulaus 

33 09.11 Dýraúrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum Hættulaus 

34 09.3 Dýrasaur, hland og mykja Hættulaus 

35 10.1 Heimilisúrgangurog svipaður úrgangur Hættulaus 

36 10.2 Blönduð efni og óflokkuð efni Hættulaus 

37 10.2 Blönduð efni og óflokkuð efni Hættulegur 

38 10.3 Flokkunarleifar Hættulaus 

39 10.3 Flokkunarleifar Hættulegur 

40 11 Venjuleg eðja (þó ekki dýpkunarefni) Hættulaus 

41 11.3 Dýpkunarefni Hættulaus 

42 12.1 + 12.2 + 
12.3 + 12.5 

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

Hættulaus 

43 12.1 + 12.2 + 
12.3 + 12.5 

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

Hættulegur 

44 12.4 Úrgangur frá brennslu Hættulaus 

45 12.4 Úrgangur frá brennslu Hættulegur 

46 12.6 Mengaður jarðvegur og menguð dýpkunarefni Hættulegur 

47 13 Úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni, stöðgaður 
eða ummyndaður í gler 

Hættulaus 

48 13 Úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni, stöðgaður 
eða ummyndaður í gler 

Hættulegur“ 
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II. VIÐAUKI 

 

„III. VIÐAUKI 

 

SAMSVÖRUNARTAFLA 

 

sem um getur í 5. mgr. 1. gr. reglugerðar (EB) nr. 2150/2002, milli Evrópsku úrgangsskrárinnar (EWC) – 
hagtölur, 3. útgáfa (efnismiðað hagtöluflokkarkerfi fyrir úrgang) og evrópskrar skrár yfir úrgang (LoW) sem 
komið var fót með ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB 

 

01 Úrgangur efnasambanda 

01.1 Notaðir leysar 

01.11 Halógenaðir, notaðir leysar 

1 Hættulegur 

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

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

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

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

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

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

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

14 06 01* klórflúrkolefni, HCFC, HFC 

14 06 02* aðrir halógenaðir leysar og leysiblöndur 

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

01.12 Óhalógenaðir notaðir leysar 

1 Hættulegur 

07 01 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 02 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 03 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 04 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 05 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 06 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

07 07 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og stofnlausnir 

14 06 03* aðrir leysar og leysiblöndur 

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

20 01 13* leysar 

01.2 Súr, basískur eða saltur úrgangur 

01.21 Súr úrgangur 

0 Hættulaus 

06 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

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 
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06 01 06* aðrar sýrur 

06 07 04* lausnir og sýrur, t.d. brennisteinssýra, framleidd með hvötum 

08 03 16* úrgangur ætingarlausna 

09 01 04* festivökvar 

09 01 05* lausnir og festiefnalausnir til bleikingar 

10 01 09* brennisteinssýra 

11 01 05* sýrur úr sýruböðum 

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

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

20 01 14* sýrur 

01.22 Basískur úrgangur 

0 Hættulaus 

03 03 09 kalkeðjuúrgangur 

06 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

1 Hættulegur 

05 01 11* úrgangur frá eldsneytishreinsun með bösum 

06 02 01* kalsíumhýdroxíð 

06 02 03* ammóníumhýdroxíð 

06 02 04* natríum- og kalíumhýdroxíð 

06 02 05* aðrir basar 

09 01 01* vatnsblandaðir framköllunarvökvar og -hvatar 

09 01 02* vatnsblandaðir framköllunarvökvar fyrir offsetplötur 

09 01 03* leysiblandaðir framköllunarvökvar 

11 01 07* basar úr basaböðum 

11 01 13* úrgangur frá fituhreinsun sem inniheldur hættuleg efni 

11 03 01* úrgangur sem inniheldur sýaníð 

19 11 04* úrgangur frá hreinsun eldsneytis með bösum 

20 01 15* basísk efni 

01.24 Annar saltur úrgangur 

0 Hættulaus 

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

05 07 02 úrgangur sem inniheldur brennistein 

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

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 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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 

11 02 06 úrgangur frá vinnslu kopars úr vatnslausn, annar en tilgreindur er í 11 02 05 
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1 Hættulegur 

06 03 11* föst sölt og saltlausnir sem innihalda sýaníð 

06 03 13* föst sölt og saltlausnir sem innihalda þungmálma 

06 03 15* málmoxíð sem innihalda þungmálma 

06 04 03* úrgangur sem inniheldur arsen 

06 04 04* úrgangur sem inniheldur kvikasilfur 

06 04 05* úrgangur sem inniheldur aðra þungmálma 

06 06 02* úrgangur sem inniheldur hættuleg súlfíð 

10 03 08* saltgjall úr annarri bræðslu 

10 04 03* kalsíumarsenat 

11 01 08* eðja frá fosfatmeðhöndlun 

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

11 03 02* annar úrgangur 

11 05 04* notað flúx 

16 09 01* permanganöt, t.d. kalíumpermanganat 

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

01.3 Notaðar olíur 

01.31 Notaðar vélaolíur 

1 Hættulegur 

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 

01.32 Aðrar notaðar olíur 

1 Hættulegur 

05 01 02* eðja frá afseltumeðferð 

05 01 03* eðja úr botni tanka 

05 01 04* súr alkýleðja 

05 01 12* olía sem inniheldur sýrur 

08 03 19* ýrð olía 

08 04 17* rósínolía 

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 18* málmeðja (frá brýningu og slípun) sem inniheldur olíu 

12 01 19* auðlífbrjótanleg snittolía 
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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 

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 05 06* olía úr olíuskiljum 

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

01.4 Notaðir efnahvatar 

01.41 Notaðir efnahvatar 

0 Hættulaus 

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

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) 

1 Hættulegur 

16 08 02* notaðir hvatar sem innihalda hættulega hliðarmálma eða hættuleg 
efnasambönd þeirra 

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 

02 Úrgangur efnablandna 

02.1 Efnaúrgangur sem ekki stenst forskriftir 

02.11 Úrgangur sem inniheldur íðefni úr landbúnaði 

0 Hættulaus 

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

1 Hættulegur 

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

06 13 01* ólífræn plöntuvarnarefni, viðarvarnarefni og önnur sæfiefni 

20 01 19* varnarefni 
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02.12 Ónotuð lyf 

0 Hættulaus 

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

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

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

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

1 Hættulegur 

07 05 13* fastur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

18 01 08* frumudrepandi og frumuhemjandi lyf 

18 02 07* frumudrepandi og frumuhemjandi lyf 

20 01 31* frumudrepandi og frumuhemjandi lyf 

02.13 Úrgangur frá málningu, lakki, prentlitum og lími 

0 Hættulaus 

03 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

08 01 12 úrgangsmálning og -lökk, önnur en tilgreind eru í 08 01 11 

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

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

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

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

08 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

08 02 01 úrgangur úr dufti til yfirborðsmeðferðar 

08 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

08 03 07 vatnskennd eðja sem inniheldur prentliti 

08 03 08 vatnskenndur, fljótandi úrgangur sem inniheldur prentliti 

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

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

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

08 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

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

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

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

08 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

20 01 28 málning, blek, lím og resín, annað en tilgreint er í 20 01 27 
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1 Hættulegur 

04 02 16* leysilitir og fastlitir sem innihalda hættuleg efni 

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

08 01 13* eðja frá málningu og lakki sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni 

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

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

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

08 03 12* úrgangsprentlitir sem innihalda hættuleg efni 

08 03 14* prentlitaeðja sem inniheldur hættuleg efni 

08 03 17* úrgangsprentduft sem inniheldur hættuleg efni 

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

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

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

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

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

02.14 Annar úrgangur efnablandna 

0 Hættulaus 

02 07 03 úrgangur frá efnameðhöndlun 

03 02 99 viðarvarnarefni sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti 

04 01 09 úrgangur frá úrvinnslu og lokameðhöndlun 

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

06 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 08 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 10 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 11 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

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

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

10 10 14 bindiefnaúrgangur, annar en tilgreindur er í 10 10 13 

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

11 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

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

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

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

20 01 30 önnur hreinsiefni en tilgreind eru í 20 01 29 
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1 Hættulegur 

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 

04 02 14* úrgangur frá lokameðhöndlun sem inniheldur lífræna leysa 

05 07 01* úrgangur sem inniheldur kvikasilfur 

06 08 02* úrgangur sem inniheldur hættuleg klórsílön 

06 10 02* úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

07 02 14* úrgangur frá aukefnum sem innihalda hættuleg efni 

07 02 16* úrgangur sem inniheldur hættuleg silíkon 

07 04 13* fastur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

08 01 21* úrgangur úr málningar- eða lakkhreinsi 

08 05 01* ísósýanatúrgangur 

10 09 13* bindiefnaúrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

10 09 15* úrgangur sprunguleitarefna sem inniheldur hættuleg efni 

10 10 13* bindiefnaúrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

10 10 15* úrgangur sprunguleitarefna sem inniheldur hættuleg efni 

11 01 16* mettuð eða notuð jónaskiptaresín 

11 01 98* annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

16 01 13* hemlavökvi 

16 01 14* frostlögur sem inniheldur hættuleg efni 

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

16 09 03* peroxíð, t.d. vetnisperoxíð 

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

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

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

20 01 17* íðefni til ljósmyndunar 

20 01 29* hreinsiefni sem innihalda hættuleg efni 

02.2 Ónotuð sprengiefni 

02.21 Úrgangur úr sprengiefnum og skot- og skrauteldum 

1 Hættulegur 

16 04 02* flugeldaúrgangur 

16 04 03* annar úrgangur úr sprengiefnum 

02.22 Skotfæraúrgangur 

1 Hættulegur 

16 04 01* skotfæraúrgangur 

02.3 Blandaður efnaúrgangur 

02.31 Minniháttar blandaður efnaúrgangur 

0 Hættulaus 

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



Nr. 31/154  28.6.2007EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins 
 

1 Hættulegur 

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 

02.32 Efnaúrgangur blandaður til meðferðar 

1 Hættulegur 

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

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

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

19 02 11* annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

02.33 Umbúðir, mengaðar hættulegum efnum 

1 Hættulegur 

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

03 Annar efnaúrgangur 

03.1 Efnaútfellingar og -leifar 

03.11 Tjara og kolefniskenndur úrgangur 

0 Hættulaus 

05 01 17 jarðbik 

05 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 13 03 kinrok 

10 01 25 úrgangur frá geymslu og meðhöndlun eldsneytis í kolakyntum orkuverum 

10 03 02 forskautsbrot 

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

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

10 08 14 forskautsbrot 

11 02 03 úrgangur frá framleiðslu forskauta fyrir rafgreiningu í vatni 

20 01 41 úrgangur frá hreinsun skorsteina 

1 Hættulegur 

05 01 07* súr tjara 

05 01 08* önnur tjara 

05 06 01* súr tjara 

05 06 03* önnur tjara 

06 13 05* sót 

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

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

19 11 02* súr tjara 
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3.12 Eðja ýrulausna sem eru blandaðar olíu og vatni 

1 Hættulegur 

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

13 04 01* kjalsogsolíur frá skipaumferð á skipgengum vatnaleiðum 

13 04 02* kjalsogsolíur úr bryggjuholræsum 

13 04 03* kjalsogsolíur frá annarri skipaumferð 

13 05 01* fastur úrgangur úr sandföngum og olíuskiljum 

13 05 02* eðja úr olíuskiljum 

13 05 03* eðja úr eðjuskiljum 

13 05 07* olíublandað vatn úr olíuskiljum 

13 05 08* blandaður úrgangur úr sandföngum og olíuskiljum 

13 07 01* brennsluolía og dísilolía 

13 07 02* bensín 

13 07 03* annað eldsneyti (einnig eldsneytisblöndur) 

13 08 01* afseltunareðja eða ýrulausnir 

13 08 02* aðrar ýrulausnir 

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

16 07 09* úrgangur sem inniheldur önnur hættuleg efni 

19 02 07* olía og þykkni frá skiljum 

03.13 Leifar frá efnahvörfum 

0 Hættulaus 

03 03 02 græn eðja (frá endurheimt suðuvökva) 

04 01 04 sútunarvökvi sem inniheldur króm 

04 01 05 sútunarvökvi án króms 

06 09 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

06 13 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

07 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

07 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

07 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

07 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

07 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

07 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

07 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

1 Hættulegur 

04 01 03* úrgangur frá fituhreinsun sem inniheldur leysa, án vökvafasa 

06 07 03* baríumsúlfateðja sem inniheldur kvikasilfur 

07 01 01* vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 01 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 01 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 
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07 02 01* vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 02 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 02 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 03 01* vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 03 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 03 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 04 01* vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 04 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 04 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 05 01* vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 05 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 05 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 06 01* vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 06 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 06 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 07 01* vatnskenndar þvottalausnir og stofnlausnir 

07 07 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

07 07 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum 

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

11 01 11* vatnskenndir skolvökvar sem innihalda hættuleg efni 

19 04 03* fastur fasi annar en ummyndaður í gler 

03.14 Notuð síunarefni og íseyg efni 

0 Hættulaus 

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

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 

1 Hættulegur 

05 01 15* notaður síunarleir 

06 07 02* virkt kolefni úr klórframleiðslu 

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

07 01 09* halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 01 10* aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 02 09* halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 02 10* aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 03 09* halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 
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07 03 10* aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 04 09* halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 04 10* aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 05 09* halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 05 10* aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 06 09* halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 06 10* aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 07 09* halógenaðar síukökur og notuð, íseyg efni 

07 07 10* aðrar síukökur og notuð, íseyg efni 

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

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

19 01 10* notuð, virk kol frá hreinsun reyks 

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 11 01* notaður síunarleir 

03.2 Eðja frá iðnaðarfrárennsli 

03.21 Eðja frá iðnaðarferlum og skólphreinsun 

0 Hættulaus 

03 03 05 eðja frá hreinsun prentsvertu úr endurvinnslupappír 

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

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

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

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

05 01 14 úrgangur frá kælieiningum 

05 06 04 úrgangur frá kælieiningum 

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

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

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

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

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

07 05 12 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í  
07 05 11 
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07 06 12 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í  
07 06 11 

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

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

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

10 01 26 úrgangur frá meðhöndlun kælivatns 

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

10 02 15 Önnur eðja og síukökur 

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

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

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

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

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

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

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

10 12 13 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

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

11 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

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

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

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

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

19 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

19 08 12 eðja frá lífrænni meðhöndlun á iðnaðarskólpi, önnur en tilgreind er í 19 08 11 

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 11 06 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum, önnur en tilgreind er í  
19 11 05 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11 01 09* eðja og síukökur sem innihalda hættuleg efni 

11 02 07* annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

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

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

16 10 03* vatnskennt þykkni sem inniheldur hættuleg efni 

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

19 07 02* sigvatn frá urðunarstað sem inniheldur hættuleg efni 

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

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

19 11 05* eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum og inniheldur hættuleg efni 

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

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

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

03.22 Eðja sem inniheldur vetniskolefni 

0 Hættulaus 

05 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

05 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 11 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

1 Hættulegur 

01 05 05* borleðja og úrgangur sem inniheldur olíu 

10 02 11* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 03 27* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 04 09* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 
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10 05 08* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 06 09* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 07 07* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

10 08 19* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem inniheldur olíu 

12 03 01* vatnskenndar þvottalausnir 

12 03 02* úrgangur frá fituhreinsun með gufu 

16 07 08* úrgangur sem inniheldur olíu 

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

19 11 03* vatnskenndur, fljótandi úrgangur 

05 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur 

05.1 Smitnæmur úrgangur frá heilbrigðisstofnunum 

05.11 Smitnæmur úrgangur frá heilbrigðisstofnunum fyrir menn 

1 Hættulegur 

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

05.12 Smitnæmur úrgangur frá heilbrigðisstofnunum fyrir dýr 

1 Hættulegur 

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

05.2 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum, ekki smitnæmur 

05.21 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum fyrir menn, ekki smitnæmur 

0 Hættulaus 

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 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) 

05.22 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum fyrir dýr, ekki smitnæmur 

0 Hættulaus 

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

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

06 Málmúrgangur 

06.1 Úrgangur járns og brotajárns 

06.11 Úrgangur járns og brotajárns 

0 Hættulaus 

10 02 10 eldhúð 

10 12 06 ónýt mót 

12 01 01 spænir og svarf úr járni 

12 01 02 málmduft og agnir úr járni 
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16 01 17 járnmálmur 

17 04 05 járn og stál 

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

19 10 01 járn- og stálúrgangur 

19 12 02 járnmálmur 

06.2 Úrgangur málms, sem inniheldur ekki járn, og brotajárns 

06.21 Úrgangur eðalmálma 

1 Hættulegur 

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

18 01 10* amalgamúrgangur frá tannhirðu 

06.23 Annar úrgangur áls 

0 Hættulaus 

17 04 02 ál 

06.24 Koparúrgangur 

0 Hættulaus 

17 04 01 kopar, brons, messing 

06.25 Blýúrgangur 

0 Hættulaus 

17 04 03 blý 

06.26 Annar málmúrgangur 

0 Hættulaus 

11 05 01 harðsink 

17 04 04 sink 

17 04 06 tin 

06.3 Blandaður málmúrgangur 

06.31 Blandaðar málmumbúðir 

0 Hættulaus 

15 01 04 málmumbúðir 

06.32 Annar blandaður málmúrgangur 

0 Hættulaus 

02 01 10 úrgangsmálmur 

10 10 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

12 01 03 spænir og svarf úr öðrum málmum en járni 

12 01 04 málmduft og agnir úr öðrum málmum en járni 

16 01 18 málmur, annar en járn 

17 04 07 blandaðir málmar 

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

19 10 02 úrgangur sem inniheldur aðra málma en járn 

19 12 03 málmur, annar en járn 

20 01 40 málmar 
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1 Hættulegur 

17 04 09* málmúrgangur mengaður hættulegum efnum 

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

07 Úrgangur, ekki af málmi 

07.1 Glerúrgangur 

07.11 Glerumbúðir 

0 Hættulaus 

15 01 07 glerumbúðir 

07.12 Annar glerúrgangur 

0 Hættulaus 

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

16 01 20 gler 

17 02 02 gler 

19 12 05 gler 

20 01 02 gler 

1 Hættulegur 

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

07.2 Pappírs- og pappaúrgangur 

07.21 Úrgangur pappírs- og pappaumbúða 

0 Hættulaus 

15 01 01 pappírs- og pappaumbúðir 

07.23 Annar pappírs- og pappaúrgangur 

0 Hættulaus 

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

03 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 12 01 pappír og pappi 

20 01 01 pappír og pappi 

07.3 Gúmmíúrgangur 

07.31 Notaðir hjólbarðar 

0 Hættulaus 

16 01 03 úr sér gengnir hjólbarðar 

07.4 Plastúrgangur 

07.41 Úrgangur plastumbúða 

0 Hættulaus 

15 01 02 Plastumbúðir 
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07.42 Annar plastúrgangur 

0 Hættulaus 

02 01 04 plastúrgangur (nema umbúðir) 

07 02 13 plastúrgangur 

12 01 05 spænir og svarf úr plasti 

16 01 19 plast 

17 02 03 plast 

19 12 04 plast og gúmmí 

20 01 39 úr plasti 

07.5 Viðarúrgangur 

07.51 Viðarumbúðir 

0 Hættulaus 

15 01 03 viðarumbúðir 

07.52 Sag og spænir 

0 Hættulaus 

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

1 Hættulegur 

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

07.53 Annar viðarúrgangur 

0 Hættulaus 

03 01 01 úrgangsbörkur og -korkur 

03 03 01 úrgangsbörkur og -korkur 

17 02 01 viður 

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

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

1 Hættulegur 

19 12 06* viður sem í eru hættuleg efni 

20 01 37* viður sem í eru hættuleg efni 

07.6 Textílúrgangur 

07.61 Slitinn fatnaður 

0 Hættulaus 

20 01 10 fatnaður 

07.62 Blandaður textílúrgangur 

0 Hættulaus 

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

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

04 02 21 úrgangur frá óunnum textíltrefjum 

04 02 22 úrgangur frá unnum textíltrefjum 

15 01 09 textílumbúðir 

19 12 08 textílefni 

20 01 11 textílefni 
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07.63 Leðurúrgangur 

0 Hættulaus 

04 01 01 úrgangur frá sköfun og meðhöndlun með kalki 

04 01 02 úrgangur frá kalkmeðhöndlun 

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

04 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

07.7 Úrgangur sem inniheldur PCB 

07.71 Olíur sem innihalda PCB 

1 Hættulegur 

13 01 01* vökvakerfisolíur sem innihalda PCB 

13 03 01* einangrunar- eða varmaflutningsolíur sem innihalda PCB 

07.72 Búnaður sem inniheldur eða er mengaður af PCB 

1 Hættulegur 

16 01 09* íhlutir sem innihalda PCB 

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 

07.73 Úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi sem inniheldur PCB 

1 Hættulegur 

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

08 Aflagður búnaður 

08.1 Aflögð ökutæki 

08.12 Önnur aflögð ökutæki. 

0 Hættulaus 

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

1 Hættulegur 

16 01 04* úr sér gengin ökutæki 

08.2 Aflagður raf- og rafeindabúnaður 

08.21 Aflögð stærri heimilistæki 

1 Hættulegur 

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

20 01 23* aflagður búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni 

08.23 Annar aflagður raf- og rafeindabúnaður 

0 Hættulaus 

09 01 10 einnota myndavélar án rafhlaðna 

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

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

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

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

16 02 13* aflagður búnaður sem inniheldur hættulega íhluti, aðra en tilgreindir eru í  
16 02 09–16 02 12 

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

08.4 Aflagðir íhlutir í vélar og búnað 

08.41 Rafhlöður og rafgeymar, úrgangur 

0 Hættulaus 

16 06 04 alkalírafhlöður (nema 16 06 03) 

16 06 05 aðrar rafhlöður og rafgeymar 

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

1 Hættulegur 

16 06 01* blýrafgeymar 

16 06 02* Ni-Cd-rafhlöður 

16 06 03* rafhlöður sem innihalda kvikasilfur 

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 

08.43 Aðrir aflagðir íhlutir í vélar og búnað 

0 Hættulaus 

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

16 01 16 tankar fyrir fljótandi gas 

16 01 22 íhlutir sem eru ekki tilgreindir með öðrum hætti 

16 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

1 Hættulegur 

16 01 07* olíusíur 

16 01 08* íhlutir sem innihalda kvikasilfur 

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

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

16 02 15* hættulegir íhlutir úr aflögðum búnaði 

20 01 21* 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 

02 01 02 úrgangur úr dýravefjum 

02 02 01 eðja frá þvotti og hreinsun 

02 02 02 úrgangur úr dýravefjum 
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09.12 Jurtaúrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum 

0 Hættulaus 

02 01 01 eðja frá þvotti og hreinsun 

02 01 03 úrgangur úr plöntuvefjum 

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

02 03 03 úrgangur frá útdrætti með leysi 

02 03 04 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

02 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

02 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

02 07 01 úrgangur frá þvotti, hreinsun og vélskurði hráefnisins 

02 07 02 úrgangur frá eimingu vínanda 

09.13 Blandaður úrgangur frá matvælaframleiðslu og matvælum 

0 Hættulaus 

02 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

02 02 03 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

02 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

02 03 02 úrgangur frá rotvarnarefnum 

02 05 01 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

02 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

02 06 01 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

02 06 02 úrgangur frá rotvarnarefnum 

02 07 04 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu 

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

20 01 08 lífbrjótanlegur úrgangur frá eldhúsum og mötuneytum 

20 01 25 matarolía og -feiti 

20 03 02 úrgangur frá mörkuðum 

09.2 Grænúrgangur 

09.21 Grænúrgangur 

0 Hættulaus 

02 01 07 úrgangur frá skógarnytjum 

20 02 01 lífbrjótanlegur úrgangur 

09.3 Blanda af föstum og fljótandi húsdýraáburði 

09.31 Blanda af föstum og fljótandi húsdýraáburði 

0 Hættulaus 

02 01 06 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 

20 03 01 blandaður úrgangur sveitarfélaga 

20 03 07 fyrirferðarmikill úrgangur 

20 03 99 heimilis- og rekstrarúrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 
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10.12 Úrgangur frá gatnahreinsun 

0 Hættulaus 

20 03 03 rusl frá götuhreinsun 

10.2 Blönduð efni og óflokkuð efni 

10.21 Blandaðar umbúðir 

0 Hættulaus 

15 01 05 samsettar umbúðir 

15 01 06 blandaðar umbúðir 

10.22 Önnur blönduð efni og óflokkuð efni 

0 Hættulaus 

02 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

02 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

04 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

09 01 08 ljósmyndafilmur og pappír án silfurs eða silfursambanda 

09 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

10 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

10 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

10 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

10 08 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

11 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

12 01 13 úrgangur frá málmsuðu 

12 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

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

16 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 02 03 forblandaður úrgangur sem í er enginn hættulegur úrgangur 

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

19 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

1 Hættulegur 

16 03 03* ólífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

16 03 05* lífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni 

10.3 Flokkunarleifar 

10.32 Aðrar flokkunarleifar 

0 Hættulaus 

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

03 03 08 úrgangur frá flokkun pappírs og pappa til endurvinnslu 

19 05 01 hluti af úrgangi sveitarfélags og svipuðum úrgangi sem hefur ekki brotnað 
niður við moltugerð 
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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 08 01 ristarúrgangur 

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

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

19 12 10 eldfimur úrgangur (eldsneyti unnið úr úrgangi) 

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

1 Hættulegur 

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

19 10 05* aðrir hlutar sem innihalda hættuleg efni 

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

11 Venjuleg eðja 

11.1 Eðja frá meðhöndlun skólps 

11.11 Eðja frá meðhöndlun á almennum fráveitum 

0 Hættulaus 

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 06 06 melta frá loftfirrtri meðhöndlun á úrgangi úr dýra- og jurtaríkinu 

19 08 05 eðja frá meðhöndlun á skólpi frá þéttbýlisstöðum 

11.12 Lífbrjótanleg eðja frá meðhöndlun á öðru skólpi 

0 Hættulaus 

02 02 04 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 03 05 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 04 03 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 05 02 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 06 03 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

02 07 05 eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum 

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

11.2 Eðja frá hreinsun drykkjarvatns og vinnsluvatns 

11.21 Eðja frá hreinsun drykkjarvatns og vinnsluvatns 

0 Hættulaus 

05 01 13 eðja frá vatni til hitaketils 

19 09 02 eðja frá grugghreinsun vatns 

19 09 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

11.3 Ómenguð dýpkunarefni 

11.31 Ómenguð dýpkunarefni 

0 Hættulaus 

17 05 06 dýpkunarefni, annað en tilgreint er í 17 05 05 
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11.4 Innihald safnþróa 

11.41 Innihald safnþróa 

0 Hættulaus 

20 03 04 eðja frá rotþróm 

20 03 06 úrgangur frá skólphreinsun 

12 Jarðefnaúrgangur 

12.1 Úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi 

12.11 Steinsteypa, múrsteinar og gifsúrgangur 

0 Hættulaus 

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

10 12 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

10 13 14 steypuúrgangur og steypueðja 

10 13 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

17 01 01 steinsteypa 

17 01 02 múrsteinar 

17 01 03 flísar og keramík 

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

17 08 02 byggingarefni, að stofni til úr gifsi, annað en tilgreint er í 17 08 01 

1 Hættulegur 

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

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

12.12 úrgangur úr yfirborðsefnum vega sem innihalda vetniskolefni 

0 Hættulaus 

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

1 Hættulegur 

17 03 01* jarðbiksblöndur sem innihalda koltjöru 

17 03 03* koltjara og tjargaðar vörur 

12.13 Blandaður byggingarúrgangur 

0 Hættulaus 

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

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

1 Hættulegur 

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

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

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

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

12.21 Asbestúrgangur 

1 Hættulegur 

06 07 01* úrgangur sem inniheldur asbest frá rafgreiningu 

06 13 04* úrgangur frá asbestvinnslu 

10 13 09* úrgangur frá framleiðslu asbestsements sem inniheldur asbest 

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

16 01 11* hemlaklossar sem innihalda asbest 

16 02 12* aflagður búnaður sem inniheldur óbundið asbest 

17 06 01* einangrunarefni sem innihalda asbest 

17 06 05* byggingarefni sem innihalda asbest 

12.3 Úrgangur frá steinefnum úr náttúrunni 

12.31 Úrgangur frá steinefnum úr náttúrunni 

0 Hættulaus 

01 01 01 úrgangur frá námugreftri jarðefna sem innihalda málma 

01 01 02 úrgangur frá námugreftri jarðefna sem innihalda ekki málma 

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

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 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 04 leðja og úrgangur frá borunum eftir fersku vatni 

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 

02 04 01 óhreinindi frá hreinsun og þvotti á rófum 

08 02 02 vatnskennd eðja sem inniheldur keramísk efni 

10 11 10 úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun, annar en tilgreindur er í 
10 11 09 
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10 12 01 úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun 

10 13 01 úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun 

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

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

19 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

19 08 02 úrgangur úr sandfangi 

19 09 01 fastur úrgangur frá síun og hreinsun á rist 

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

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

20 02 02 jarðvegur og grjót 

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

1 Hættulegur 

01 03 04* sýrumyndandi úrkast frá vinnslu brennisteinsgrýtis 

01 03 05* annað úrkast sem inniheldur hættuleg efni 

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

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

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

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

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

12.4 Úrgangur frá brennslu 

12.41 Úrgangur frá hreinsun útblásturs 

0 Hættulaus 

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

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

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

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

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

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

10 07 03 fastur úrgangur frá hreinsun útblásturs 

10 07 05 eðja og síukökur frá hreinsun reyks 
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10 08 16 ryk frá hreinsun reyks, annað en tilgreint er í 10 08 15 

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

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

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

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

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

10 12 05 eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

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

10 13 07 eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

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

1 Hættulegur 

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

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

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

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

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

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

10 04 04* ryk frá hreinsun reyks 

10 04 06* fastur úrgangur frá hreinsun útblásturs 

10 04 07* eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

10 05 03* ryk frá hreinsun reyks 

10 05 05* fastur úrgangur frá hreinsun reyks 

10 05 06* eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

10 06 03* ryk frá hreinsun reyks 

10 06 06* fastur úrgangur frá hreinsun útblásturs 

10 06 07* eðja og síukökur frá hreinsun reyks 

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

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

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

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

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

10 11 17* eðja og síukökur frá hreinsun reyks sem innihalda hættuleg efni 
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10 12 09* fastur úrgangur frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

10 13 12* fastur úrgangur frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni 

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

11 05 03* fastur úrgangur frá hreinsun útblásturs 

19 01 05* síukaka frá hreinsun útblásturs 

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

19 01 07* fastur úrgangur frá hreinsun útblásturs 

19 04 02* svifaska og annar úrgangur frá hreinsun reyks 

19 11 07* Úrgangur frá hreinsun reyks 

12.42 Eðja og aska frá hitameðferð og bruna 

0 Hættulaus 

06 09 02 fosfórgjall 

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

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

10 01 24 sandur frá svifbeði 

10 02 01 úrgangur frá gjallvinnslu 

10 02 02 óunnið gjall 

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

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

10 03 30 úrgangur frá meðhöndlun saltgjalls og svarts gjalls, annar en tilgreindur er í 
10 03 29 

10 05 01 gjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 05 04 aðrar agnir og ryk 

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

10 06 01 gjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 06 02 gjall og skúm úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 06 04 aðrar agnir og ryk 

10 07 01 gjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 07 02 gjall og skúm úr fyrstu og annarri bræðslu 

10 07 04 aðrar agnir og ryk 

10 08 04 agnir og ryk 

10 08 09 annað gjall 

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

10 09 03 gjall úr ofnum 

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

10 10 03 gjall úr ofnum 
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10 10 12 aðrar agnir en tilgreindar eru í 10 10 11 

10 12 03 agnir og ryk 

11 05 02 sinkaska 

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

19 01 14 svifaska, önnur en tilgreind er í 19 01 13 

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

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

19 01 19 sandur frá svifbeði 

1 Hættulegur 

10 01 04* svifaska og ketilryk frá olíubrennslu 

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 16* svifaska frá sambrennslu sem í eru hættuleg efni 

10 03 04* gjall sem fellur til við fyrstu 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 21* aðrar agnir og ryk (einnig ryk frá kúlukvörn) sem í eru hættuleg efni 

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

10 04 01* gjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

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

10 04 05* aðrar agnir og ryk 

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

10 08 08* saltgjall úr fyrstu og annarri bræðslu 

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

10 09 11* aðrar agnir sem innihalda hættuleg efni 

10 10 11* aðrar agnir sem innihalda hættuleg efni 

19 01 11* botnaska og gjall sem inniheldur hættuleg efni 

19 01 13* svifaska sem inniheldur hættuleg efni 

19 01 15* ketilryk sem inniheldur hættuleg efni 

19 01 17* úrgangur frá hitasundrun sem inniheldur hættuleg efni 

12.5 Ýmiss konar jarðefnaúrgangur 

12.51 Gervijarðefnaúrgangur 

0 Hættulaus 

02 04 02 kalsíumkarbónöt sem ekki standast forskriftir 

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

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

08 02 03 vatnskennd sviflausn sem inniheldur keramísk efni 
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10 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

10 03 05 súrálsúrgangur 

10 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

10 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

10 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

10 11 03 úrgangur frá glertrefjaefnum 

10 11 05 agnir og ryk 

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

10 11 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

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 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 

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

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

1 Hættulegur 

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

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

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

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

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

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

12.52 Úrgangur eldfastra efna 

0 Hættulaus 

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

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

10 09 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti 

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

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

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

16 11 06 fóðringar og eldföst efni sem falla til við aðra vinnslu en málmvinnslu, annað 
en tilgreint er í 16 11 05 
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1 Hættulegur 
10 09 05* ónotaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda hættuleg efni 
10 09 07* notaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda hættuleg efni 
10 10 05* ónotaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda hættuleg efni 
10 10 07* notaðir steypukjarnar og -mót sem innihalda hættuleg efni 
16 11 01* fóðringar og eldföst efni, að stofni til úr kolefnum, sem falla til við 

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

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

innihalda hættuleg efni 
12.6 Mengaður jarðvegur og menguð dýpkunarefni 

12.61 Mengaður jarðvegur og grjótmulningur 
1 Hættulegur 

05 01 05* olíulekar 
17 05 03* jarðvegur og grjót sem í eru hættuleg efni 
17 05 07* ballest af járnbrautarteinum sem inniheldur hættuleg efni 

12.62 Menguð dýpkunarefni 
1 Hættulegur 

17 05 05* dýpkunarefni sem í eru hættuleg efni 
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 
19 03 05 stöðgaður úrgangur, annar en tilgreindur er í 19 03 04 
19 03 07 úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni, annar en tilgreindur er í 19 03 06 

1 Hættulegur 
19 03 04* hættumerktur úrgangur, að hluta stöðgaður 
19 03 06* hættumerktur úrgangur sem hefur verið breytt í fast efni 

13.2 Úrgangur ummyndaður í gler 
13.21 Úrgangur ummyndaður í gler 

0 Hættulaus 
19 04 01 úrgangur, ummyndaður í gler 

 

 
 
 
 


