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REGLUGERÐ FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR (ESB) nr. 849/2010

frá 27. september 2010

um breytingu á reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 2150/2002 frá 25. nóvember 2002 
um hagskýrslur um úrgang (*)

FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS 
HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusam-
bandsins,

með hliðsjón af reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins (EB) 
nr. 2150/2002 frá 25. nóvember 2002 um hagskýrslur um 
úrgang (1), einkum 2. mgr. 6. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Mat á tveimur fyrstu afhendingum gagna árin 2006 og 2008 
leiddi í ljós þörf á að endurskoða ákveðna hugtakagalla í 
viðaukunum við reglugerð (EB) nr. 2150/2002.

2) Framkvæmdastjórnin hefur tilkynnt Evrópuþinginu og 
ráðinu um framkvæmd reglugerðar (EB) nr. 2150/2002 (2) 
og hefur lagt til nokkrar breytingar.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 253, 28.9.2010, bls. 2. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 75/2011 frá 1. júlí 2011 
um breytingu á IV. viðauka (Orka) og XXI. viðauka (Hagskýrslugerð) við 
EES-samninginn við EES-samninginn, sjá EES-viðbæti við Stjórnartíðindi 
Evrópusambandsins nr. 54, 6.10.2011, bls. 44.

(1) Stjtíð. ESB L 332, 9.12. 2002, bls. 1.
(2) COM(2008) 355, lokagerð.

3) Því ætti að breyta reglugerð (EB) nr. 2150/2002 til 
samræmis við það.

4) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari reglugerð, 
eru í samræmi við álit nefndarinnar um evrópska 
hagskýrslukerfið, sem komið var á fót með reglugerð 
Evrópuþingsins og ráðsins (EB) nr. 223/2009 11. mars 
2009 um evrópskar hagskýrslur (3).

SAMÞYKKT REGLUGERÐ ÞESSA:

1. gr.

Í stað I., II. og III. viðauka við reglugerð (EB) nr. 2150/2002 
komi textinn í viðaukanum við þessa reglugerð.

2. gr.

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

(3) Stjtíð. EB L 87, 31.3.2009, bls. 164.

Reglugerð þessi er bindandi í heild sinni og gildir í öllum aðildarríkjunum án frekari lögfestingar.

Gjört í Brussel 27. september 2010.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti.

______

2015/EES/63/27
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VIÐAUKI

‚I. VIÐAUKI

MYNDUN ÚRGANGS

1. ÞÁTTUR

Umfang

1.  Taka skal hagskýrslurnar saman fyrir alla starfsemi sem er flokkuð í bálkum A til U í atvinnugreinaflokkuninni 
(NACE, 2. endursk.). Bálkarnir taka til allrar atvinnustarfsemi.

 Til þessa viðauka telst einnig:

a) úrgangur frá heimilum,

b) úrgangur frá endurnýtingar- og/eða förgunaraðgerðum.

2.  Úrgangur sem er endurunninn þar sem hann varð til fellur ekki undir þennan viðauka.

2. ÞÁTTUR

Flokkar úrgangs

Taka skal saman hagskýrslur yfir eftirtalda flokka úrgangs:

Skrá yfir efni

Evrópska úrgangsskráin (EWC) — hagtölur/4. útgáfa

Liður nr. Lýsing Hættulegur/hættulaus 
úrgangur

1 01.1 Notaðir leysar Hættulegur

2 01.2 Súr, basískur eða saltur úrgangur Hættulaus

3 01.2 Súr, basískur eða saltur úrgangur Hættulegur

4 01.3 Notaðar olíur Hættulegur

5 01.4, 02, 03.1 Efnaúrgangur Hættulaus

6 01.4, 02, 03.1 Efnaúrgangur Hættulegur

7 03.2 Eðja frá iðnaðarfrárennsli Hættulaus

8 03.2 Eðja frá iðnaðarfrárennsli Hættulegur

9 03.3 Eðja og fljótandi úrgangur frá meðhöndlun úrgangs Hættulaus

10 03.3 Eðja og fljótandi úrgangur frá meðhöndlun úrgangs Hættulegur

11 05 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur Hættulaus

12 05 Úrgangur frá heilbrigðisstofnunum og lífrænn úrgangur Hættulegur

13 06.1 Málmúrgangur, járnríkur Hættulaus

14 06.2 Málmúrgangur, ekki járnríkur Hættulaus
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Skrá yfir efni

Evrópska úrgangsskráin (EWC) — hagtölur/4. útgáfa

Liður nr. Lýsing Hættulegur/hættulaus 
úrgangur

15 06.3 Málmúrgangur, blanda af járnríkum og járnlausum 
málmum

Hættulaus

16 07.1 Glerúrgangur Hættulaus

17 07.1 Glerúrgangur Hættulegur

18 07.2 Pappírs- og pappaúrgangur Hættulaus

19 07.3 Gúmmíúrgangur Hættulaus

20 07.4 Plastúrgangur Hættulaus

21 07.5 Viðarúrgangur Hættulaus

22 07.5 Viðarúrgangur Hættulegur

23 07.6 Textílúrgangur Hættulaus

24 07.7 Úrgangur sem inniheldur PCB Hættulegur

25 08 (nema 8.1, 08.41) Aflagður búnaður (að undanskildum aflögðum 
ökutækjum og úrgangi frá rafhlöðum og rafgeymum)

Hættulaus

26 08 (nema 8.1, 08.41) Aflagður búnaður (að undanskildum aflögðum 
ökutækjum og úrgangi frá rafhlöðum og rafgeymum)

Hættulegur

27 08.1 Aflögð ökutæki Hættulaus

28 08.1 Aflögð ökutæki Hættulegur

29 08.41 Rafhlöður og rafgeymar, úrgangur Hættulaus

30 08.41 Rafhlöður og rafgeymar, úrgangur Hættulegur

31 09.1 Matarúrgangur frá dýrum og blandaður matarúrgangur Hættulaus

32 09.2 Úrgangur frá jurtum 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 10.2 Blönduð efni og óflokkuð efni Hættulegur

37 10.3 Flokkunarleifar Hættulaus

38 10.3 Flokkunarleifar Hættulegur

39 11 Venjuleg eðja Hættulaus

40 12.1 Jarðefnaúrgangur frá bygginga- og niðurrifsstarfsemi Hættulaus

41 12.1 Jarðefnaúrgangur frá bygginga- og niðurrifsstarfsemi Hættulegur
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Skrá yfir efni

Evrópska úrgangsskráin (EWC) — hagtölur/4. útgáfa

Liður nr. Lýsing Hættulegur/hættulaus 
úrgangur

42 12.2, 12.3, 12.5 Annar jarðefnaúrgangur Hættulaus

43 12.2, 12.3, 12.5 Annar jarðefnaúrgangur Hættulegur

44 12.4 Úrgangur frá brennslu Hættulaus

45 12.4 Úrgangur frá brennslu Hættulegur

46 12.6 Jarðvegur Hættulaus

47 12.6 Jarðvegur Hættulegur

48 12.7 Dýpkunarefni Hættulaus

49 12.7 Dýpkunarefni Hættulegur

50 12.8, 13 Jarðefnaúrgangur frá meðhöndlun úrgangs og stöðgaðs 
úrgangs

Hættulaus

51 12.8, 13 Jarðefnaúrgangur frá meðhöndlun úrgangs og stöðgaðs 
úrgangs

Hættulegur

3. ÞÁTTUR

Skráningaratriði

Taka skal saman tölfræðileg gögn um eftirfarandi skráningaratriði og sundurliðanir:

1. Magn úrgangs sem fellur til í hverjum úrgangsflokki sem skráður er í 1. lið 2. þáttar og fyrir hverja starfsemi þar 
sem úrgangur myndast og skráð er í 1. lið 8. þáttar.

2. Þýði sem nýtir söfnunarkerfi fyrir blandaðan heimilisúrgang og svipaðan úrgang.

4. ÞÁTTUR

Skýrslugjafareining

1.  Skýrslugjafareiningin sem notuð verður fyrir alla úrgangsflokkana er 1 tonn af (venjulegum) blautum úrgangi, 
að undirskildum úrgangsflokkunum „eðja frá iðnaðarfrárennsli“, „venjuleg eðja“, „eðja og fljótandi úrgangur frá 
meðhöndlun úrgangs“ og „dýpkunarefni“ þar sem skýrslugjafareiningin er 1 tonn af þurru efni.

2.  Skýrslugjafareiningin fyrir skráningaratriði, sem um getur í 2. lið 3. þáttar, er hlutfallið af þýðinu sem nýta þau.

5. ÞÁTTUR

Fyrsta viðmiðunarár og tíðni

1.  Fyrsta viðmiðunarár er annað almanaksárið frá gildistöku þessarar reglugerðar.

2.  Árið 2010 er fyrsta viðmiðunarárið fyrir hagtölur um úrgang sem byggðar eru á þessari endurskoðun.

3.  Að loknu fyrsta viðmiðunarári skulu aðildarríkin láta í té gögn fyrir annað hvert ár.

6. ÞÁTTUR

Sending niðurstaðna til Hagstofu Evrópusambandsins

Senda skal niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum viðmiðunarársins.
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7. ÞÁTTUR

Skýrsla um umfang og gæði hagtalna

1.  Aðildarríkin skulu tilgreina, fyrir hvern skráðan lið í 8. þætti (starfsemi og heimili), hve hátt hlutfall samanteknar 
hagtölur eru af heildarúrgangi undir viðkomandi lið. Framkvæmdastjórnin skal skilgreina lágmarkskröfur varðandi 
umfang. Þær ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum þessarar reglugerðar með því að bæta við hana, 
skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferðina með grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 7. gr.

2.  Aðildarríkin skulu leggja fram gæðaskýrslu þar sem tilgreind er nákvæmni þeirra gagna sem er safnað. Sett skal 
fram lýsing á mati, samantekt eða útilokun og á áhrifum þessara aðferða á það hvernig skipt er í úrgangsflokka, sbr. 
1. lið 2. þáttar, eftir atvinnustarfsemi og heimilum, eins og um getur í 8. þætti.

3.  Framkvæmdastjórnin skal fella skýrslur um umfang og gæði inn í skýrsluna sem kveðið er á um í 8. gr. þessarar 
reglugerðar.

8. ÞÁTTUR

Frágangur niðurstaðna

1.  Niðurstöður skráningaratriða, sem eru skráð í 1. lið 3. þáttar, eru teknar saman fyrir:

1.1. eftirfarandi atriði, eins og þeim er lýst m.t.t. atvinnugreinaflokkunar Evrópusambandsins, 2. endursk.:

Liður nr. Lýsing

1 A-þáttur Landbúnaður, skógrækt og fiskveiðar

2 B-þáttur Námugröftur og vinnsla hráefna úr jörðu

3 Deild 10 Matvælaframleiðsla

Deild 11 Framleiðsla á drykkjarvörum

Deild 12 Framleiðsla á tóbaksvörum

4 Deild 13 Framleiðsla á textílvörum

Deild 14 Fatagerð

Deild 15 Framleiðsla á leðri og leðurvörum

5 Deild 16 Framleiðsla á viði, viðarvörum og korki, önnur en húsgagnagerð; framleiðsla á 
vörum úr hálmi og fléttuefnum

6 Deild 17 Framleiðsla á pappír og pappírsvöru

Deild 18 Prentun og fjölföldun upptekins efnis

7 Deild 19 Framleiðsla á koksi og hreinsuðum olíuvörum

8 Deild 20 Framleiðsla á efnum og efnavörum

Deild 21 Framleiðsla á lyfjum og efnum til lyfjagerðar

Deild 22 Framleiðsla á gúmmí- og plastvörum

9 Deild 23 Framleiðsla á jarðefnum, öðrum en málmum

10 Deild 24 Framleiðsla hrámálma

Deild 25 Framleiðsla á málmvörum, að undanskildum vélum og búnaði
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Liður nr. Lýsing

11 Deild 26 Framleiðsla á tölvu- og rafeindavörum og optískum vörum

Deild 27 Framleiðsla á rafbúnaði og heimilistækjum

Deild 28 Framleiðsla á vélum og tækjum, ót.a.

Deild 29 Framleiðsla á vélknúnum ökutækjum og tengivögnum

Deild 30 Framleiðsla annarra flutningatækja

12 Deild 31 Framleiðsla á húsgögnum og innréttingum

Deild 32 Önnur framleiðsla

Deild 33 Viðgerðir og uppsetning vélbúnaðar og tækja

13 Bálkur D Rafmagns-, gas- og gufuveitur og loftræstikerfi

14 Deild 36 Vatnsöflun, meðferð vatns og vatnsveita

Deild 37 Fráveita

Deild 39 Afmengun og önnur þjónusta við meðhöndlun úrgangs

15 Deild 38 Sorphirða, meðhöndlun og förgun sorps; endurnýting efnis

16 Bálkur F Byggingarstarfsemi og mannvirkjagerð

17 Þjónustustarfsemi

Bálkur G, að 
undanskildum flokki 
46.77

Heild- og smásöluverslun, viðgerðir á vélknúnum ökutækjum og bifhjólum

Bálkur H Flutningar og geymsla

I. þáttur Starfsemi tengd gistiaðstöðu og veitingarekstri

Bálkur J Upplýsingar og fjarskipti

Bálkur K Fjármála- og vátryggingastarfsemi

Bálkur L Fasteignaviðskipti

Bálkur M Sérfræðileg, vísindaleg og tæknileg starfsemi

Bálkur N Leigustarfsemi og ýmis sérhæfð þjónusta

Bálkur O Opinber stjórnsýsla og varnarmál; almannatryggingar

Bálkur P Fræðslustarfsemi

Bálkur Q Heilbrigðis- og félagsþjónusta

Bálkur R Menningar-, íþrótta- og tómstundastarfsemi

Bálkur S Önnur þjónustustarfsemi

Bálkur T Atvinnurekstur innan heimilis, þjónustustarfsemi og framleiðsla á ýmis konar 
vöru á heimilum til eigin nota

Bálkur U Starfsemi stofnana og samtaka með úrlendisrétt

18 Flokkur 46.77 Heildverslun með úrgangsefni og brotajárn
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1.2. heimili

Liður nr. Lýsing

19 Úrgangur frá heimilum

2.  Hagskýrslueiningar skiptast, fyrir atvinnustarfsemi samkvæmt hagskýrslukerfi hvers aðildarríkis um sig, í 
starfsstöðvar eða rekstrareiningar eins og skilgreint er í reglugerð (EBE) nr. 696/93 (1).

 Í gæðaskýrslunni, sem gera á skv. 7. þætti, skal koma fram lýsing á því hvernig hagskýrslueiningin hefur áhrif á 
flokkun í atvinnugreinaflokkun Evrópubandalagsins (NACE), 2. endursk.

(1) Stjtíð. ESB L 76, 30.3.1993, bls. 2.

______

II. VIÐAUKI

ENDURNÝTING OG FÖRGUN ÚRGANGS

1. ÞÁTTUR

Umfang

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 atvinnugreinaflokkunar 
Evrópubandalagsins (NACE), 2. 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

Skráin yfir úrgangsflokka, sem hagtölurnar eru teknar saman um samkvæmt endurnýtingar- og förgunaraðgerðum sem 
um getur í 2. lið 8. þáttar, eru flokkarnir sem um getur í 1. lið 2. þáttar I. viðauka.

3. ÞÁTTUR

Skráningaratriði

Taka skal saman tölfræðileg gögn um eftirfarandi skráningaratriði og sundurliðanir:

Eining Lýsing Á svæðisvísu

1 Magn úrgangs sem meðhöndlað er fyrir hvern úrgangsflokk, sem skráður er í 
2. þætti og fyrir hvern lið endurnýtingar- og förgunaraðgerða, sem skráð er í 2. lið 
8. þáttar, að undanskilinni endurnýtingu úrgangs á staðnum þar sem úrgangurinn 
myndaðist.

Á landsvísu

2 Fjöldi og umfang stöðva fyrir 4. lið í 2. lið 8. þáttar, þar sem sundurliðað er eftir:
a) hættulegum úrgangi, b) hættulausum úrgangi og c) óvirkum úrgangi

Á landsvísu

3 Fjöldi stöðva fyrir 4. lið í 2. lið 8. þáttar sem hafa hætt starfsemi (engin frekari 
mótttaka úrgangs) frá síðasta viðmiðunarári þar sem sundurliðað er eftir:
a) hættulegum úrgangi, b) hættulausum úrgangi og c) óvirkum úrgangi

Á landsvísu
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Eining Lýsing Á svæðisvísu

4 Fjöldi stöðva fyrir endurnýtingar- og förgunaraðgerðir sem skráðar eru í 2. lið 
8. þáttar, að undanskildum 5. lið.

Flokkun 
hagskýrslusvæða 2

5 Umfang stöðva fyrir endurnýtingar- og förgunaraðgerðir sem skráðar eru í 2. lið 
8. þáttar, að undanskildum 3. og 5. lið.

Flokkun 
hagskýrslusvæða 2

4. ÞÁTTUR

Skýrslugjafareining

Skýrslugjafareiningin, sem notuð verður fyrir alla úrgangsflokkana, er 1 tonn af (venjulegum) blautum úrgangi, að 
undanskildum úrgangsflokkunum „eðja frá iðnaðarfrárennsli“, „venjuleg eðja“, „eðja og fljótandi úrgangur frá 
meðhöndlun úrgangs“ og „dýpkunarefni“ þar sem skýrslugjafareiningin er 1 tonn af þurru efni.

5. ÞÁTTUR

Fyrsta viðmiðunarár og tíðni

1.  Fyrsta viðmiðunarár er annað almanaksárið frá gildistöku þessarar reglugerðar.

2.  Árið 2010 er fyrsta viðmiðunarárið fyrir hagtölur um úrgang sem byggðar eru á þessari endurskoðun.

3.  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 Evrópusambandsins

Senda skal niðurstöðurnar innan 18 mánaða frá lokum viðmiðunarársins.

7. ÞÁTTUR

Skýrsla um umfang og gæði hagtalna

1.  Aðildarríkin skulu tilgreina, fyrir skráningaratriðin í 3. þætti og fyrir hvern lið undir tegund atvinnustarfsemi í 2. lið 
8. þáttar, hversu hátt hlutfall samanteknar hagtölur eru af heildarúrgangi undir viðkomandi lið. Framkvæmdastjórnin 
skal skilgreina lágmarkskröfur varðandi umfang. Þessar ráðstafanir, sem er ætlað að breyta veigalitlum þáttum 
þessarar reglugerðar með því að bæta við hana, skulu samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 7. gr.

2.  Aðildarríkin skulu, að því er varðar skráningaratriðin sem eru skráð í 3. þætti, leggja fram skýrslu um gæði þar sem 
tilgreint er nákvæmni þeirra gagna sem er safnað.

3.  Framkvæmdastjórnin skal fella skýrslur um umfang og gæði inn í skýrsluna sem kveðið er á um í 8. gr. þessarar 
reglugerðar.

8. ÞÁTTUR

Endurnýtingar- og förgunaraðgerðir hvað varðar úrgang

1.  Taka skal saman niðurstöður fyrir hvern lið atvinnustarfsemi í 2. lið 8. þáttar eftir skráningaratriðum sem um getur 
í 3. þætti.

2.  Skrá yfir endurnýtingar- og förgunaraðgerðir; kóðarnir vísa til kóða í I. og II. viðauka við tilskipun 2008/98/EB (4):

Liður nr. Tegundir endurnýtingar- og förgunaraðgerða

Brennsla

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

2 D10 Brennsla á landi

(4) Stjtíð. ESB L 312, 22.11.2008, bls. 3.
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Liður nr. Tegundir endurnýtingar- og förgunaraðgerða

Endurnýting (að undanskilinni endurnýtingu orku)

3a R2 + Endurheimt eða endurmyndun leysa

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 sýrna 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 + Meðhöndlun í jarðvegi til hagsbóta fyrir landbúnað eða vistkerfi

R11 Notkun úrgangs sem fæst með einhverri þeirri aðgerð sem fellur undir R1 til R10

3b Endurfylling

Förgunaraðgerðir

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

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

D12 Varanleg geymsla (t.d. á gámum í námum)

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

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

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

D6 + Losun í vatn, þó ekki í sjó

D7 Losun í sjó, þ.m.t. niðurgröftur á hafsbotni
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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 evrópska skráin yfir úrgang (LoW) sem komið var fót með 

ákvörðun framkvæmdastjórnarinnar 2000/532/EB (5)

01 Úrgangur efnasambanda

01.1 Notaðir leysar

01.11 Óhalógenaðir notaðir leysar

1 Hættulegur

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

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

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

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

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

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

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

14 06 01* klórflúorkolefni, vetnisklórflúorkolefni (HCFC), vetnisflúorkolefni (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 móðurvökvar

07 02 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og móðurvökvar

07 03 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og móðurvökvar

07 04 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og móðurvökvar

07 05 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og móðurvökvar

07 06 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og móðurvökvar

07 07 04* aðrir lífrænir leysar, þvottalausnir og móðurvökvar

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

1 Hættulegur

06 01 01* brennisteinssýra og brennisteinstvísýrlingur

06 01 02* saltsýra

06 01 03* flússýra

06 01 04* fosfórsýra og fosfórsýrlingur

(5) Stjtíð. EB L 226, 6.9.2000, bls. 3.
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06 01 05* saltpéturssýra og saltpéturssýrlingur

06 01 06* aðrar sýrur

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

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

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 offsetprentplötur

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 og fellur til við hreinsun brennisteins 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 06 03 úrgangur sem inniheldur súlfíð, annar en tilgreindur er í 06 06 02

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



15.10.2015 Nr. 63/815EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

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 fosfatmeðferð

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 vélarolíur

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 halógen (nema í ýrulausn og lausnum)

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

12 01 08* snittýrulausnir og lausnir sem innihalda halógen

12 01 09* snittýrulausnir og lausnir án halógena

12 01 10* tilbúin snittolía

12 01 12* notað vax og feiti
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12 01 18* málmeðja (frá brýningu, fágun og slípun) sem inniheldur olíu

12 01 19* auðlífbrjótanleg snittolía

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 sem 
eru ekki tilgreindir með öðrum hætti

16 08 04 notaðir, fljótandi sundrunarhvatar (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 eru 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

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 úr málningu eða lakki, önnur en tilgreind er í 08 01 13

08 01 16 vatnskennd eðja sem inniheldur málningu eða lakk, önnur en tilgreind er í 08 
01 15

08 01 18 úrgangur, sem fellur til við fjarlægingu á málningu eða lakki, annar en 
tilgreindur er í 08 01 17

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

08 02 01 úrgangur úr dufti til yfirborðsmeðferðar

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 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 eða þéttiefni, önnur en tilgreind eru í 08 04 
13

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

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

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 úr málningu eða lakki sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni

08 01 15* vatnskennd eðja sem inniheldur málningu eða lakk sem í eru lífrænir leysar eða 
önnur hættuleg efni
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08 01 17* eðja sem fellur til við fjarlægingu á málningu eða lakki og 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 eða þéttiefni sem í eru lífrænir leysar eða 
önnur hættuleg efni

08 04 15* vatnskenndur, fljótandi úrgangur sem inniheldur lím eða 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 efnafræðilegri meðhöndlun

03 02 99 viðarvarnarefni sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti

04 01 09 úrgangur frá frágangi og lokameðhöndlun

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

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

07 02 17 úrgangur sem inniheldur sílíkon, 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

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 þvotta- og hreinsiefni en tilgreind eru í 20 01 29

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
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07 02 14* úrgangur frá aukefnum sem innihalda hættuleg efni

07 02 16* úrgangur sem inniheldur hættuleg sílíkon

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 halón) 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* þvotta- og 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

1 Hættulegur

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

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

16 05 08* aflögð, lífræn íðefni sem eru úr hættulegum efnum eða innihalda þau

02.33 Umbúðir, mengaðar hættulegum efnum
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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

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

03.12 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)
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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 skiljun

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

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 móðurvökvar

07 01 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 01 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 02 01* vatnskenndar þvottalausnir og móðurvökvar

07 02 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 02 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 03 01* vatnskenndar þvottalausnir og móðurvökvar

07 03 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 03 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 04 01* vatnskenndar þvottalausnir og móðurvökvar

07 04 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 04 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 05 01* vatnskenndar þvottalausnir og móðurvökvar

07 05 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 05 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 06 01* vatnskenndar þvottalausnir og móðurvökvar

07 06 07* halógenaðar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 06 08* aðrar eimingarleifar og leifar úr efnahvörfum

07 07 01* vatnskenndar þvottalausnir og móðurvökvar

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
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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

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- eða 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

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

05 06 04 úrgangur frá kælisúlum

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

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

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

19 08 14 eðja frá annarri meðhöndlun á iðnaðarskólpi, önnur en tilgreind er í 19 08 13

19 13 04 eðja frá hreinsun jarðvegs, önnur en tilgreind er í 19 13 03

19 13 06 eðja frá hreinsun grunnvatns, 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 08 11* eðja sem inniheldur hættuleg efni frá lífrænni meðhöndlun á iðnaðarskólpi

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

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

19 13 05* eðja frá hreinsun grunnvatns 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

1 Hættulegur

01 05 05* borleðja og úrgangur sem inniheldur olíu

10 02 11* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem í er olía

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

10 04 09* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem í er olía

10 05 08* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem í er olía

10 06 09* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem í er olía

10 07 07* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem í er olía

10 08 19* úrgangur frá meðhöndlun kælivatns sem í er olía

12 03 01* vatnskenndar þvottalausnir
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12 03 02* úrgangur frá fituhreinsun með gufu

16 07 08* úrgangur sem inniheldur olíu

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

19 11 03* vatnskenndur, fljótandi úrgangur

03.3 Eðja og fljótandi úrgangur frá meðhöndlun úrgangs

03.31 Eðja og fljótandi úrgangur frá meðhöndlun úrgangs

0 Hættulaus

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 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 dýra- og jurtaúrgangi

19 06 06 melta frá loftfirrtri meðhöndlun á dýra- og jurtaúrgangi

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

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

1 Hættulegur

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

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

19 02 11* annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni

19 07 02* sigvatn frá urðunarstað sem inniheldur hættuleg efni

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

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 Smitnæmur úrgangur frá heilbrigðisstofnunum

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)
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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 ef söfnun hans og förgun fellur ekki undir sérkröfur með tilliti til 
smitvarna

06 Málmúrgangur

06.1 Málmúrgangur, járnríkur

06.11 Úrgangur járns og brotajárns

0 Hættulaus

10 02 10 eldhúð

10 12 06 aflögð mót

12 01 01 spænir og svarf úr járni

12 01 02 málmduft og agnir úr járni

16 01 17 járnríkur málmur

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 járnríkur málmur

06.2 Málmúrgangur, ekki járnríkur

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

12 01 03 spænir og svarf úr járnlausum málmi

12 01 04 málmduft og agnir úr járnlausum málmi

16 01 18 járnlaus málmur

17 04 04 sink

17 04 06 tin

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

19 10 02 úrgangur, ekki úr járni

19 12 03 járnlaus málmur
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06.3 Málmúrgangur, blanda af járnríkum og járnlausum málmum

06.31 Blandaðar málmumbúðir

0 Hættulaus

15 01 04 málmumbúðir

06.32 Annar blandaður málmúrgangur

0 Hættulaus

02 01 10 úrgangsmálmur

17 04 07 blandaðir málmar

20 01 40 málmar

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 myndlömpum)

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

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 Plastumbúðaúrgangur

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 plast

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 (gegndreyptum textílefnum, teygjuefnum, 
plastefnum)

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

04 02 21 úrgangur frá óunnum textíltrefjum
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04 02 22 úrgangur frá unnum textíltrefjum

15 01 09 textílumbúðir

19 12 08 textílefni

20 01 11 textílefni

07.63 Leðurúrgangur

0 Hættulaus

04 01 01 úrgangur frá sköfun og meðhöndlun með kalki þegar húðir eru klofnar

04 01 02 úrgangur frá kalkmeðhöndlun

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

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 innihalda PCB)

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 Annar aflagður raf- og rafeindabúnaður

08.21 Aflögð stærri heimilistæki

1 Hættulegur

16 02 11* aflagður búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni, vetnisklórflúorkolefni eða 
vetnisflúorkolefni

20 01 23* aflagður búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni

08.23 Annar aflagður raf- og rafeindabúnaður

0 Hættulaus

09 01 10 einnota myndavélar án rafhlaðna
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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

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 Aðrir aflagðir íhlutir í vélar og búnað

08.41 Rafhlöðu- og rafgeymaúrgangur

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 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 Matarúrgangur frá dýrum og blandaður matarúrgangur

09.11 Dýraúrgangur frá matvælavinnslu og matvælum
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0 Hættulaus

02 01 02 úrgangur úr dýravefjum

02 02 01 eðja frá þvotti og hreinsun

02 02 02 úrgangur úr dýravefjum

02 02 03 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu

02 05 01 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu

09.12 Blandaður úrgangur frá matvælavinnslu og matvælum

0 Hættulaus

02 03 02 úrgangur frá rotvarnarefnum

02 06 02 úrgangur frá rotvarnarefnum

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

20 01 08 lífbrjótanlegur úrgangur frá eldhúsum og mötuneytum

20 01 25 matarolía og -feiti

09.2 Grænmetisúrgangur

09.21 Grænn úrgangur

0 Hættulaus

02 01 07 úrgangur frá skógrækt

20 02 01 lífbrjótanlegur úrgangur

09.22 Grænmetisúrgangur frá matvælavinnslu 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 leysisútdrætti

02 03 04 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu

02 06 01 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu

02 07 01 úrgangur frá þvotti, hreinsun og vélrænni sundurhlutun hráefna

02 07 02 úrgangur frá eimingu vínanda

02 07 04 efni sem eru óhæf til neyslu eða vinnslu

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 úrgangur

10.1 Heimilisúrgangur og svipaður úrgangur

10.11 Heimilisúrgangur

0 Hættulaus

20 03 01 blandaður heimilis- og rekstrarúrgangur
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20 03 02 úrgangur frá mörkuðum

20 03 07 fyrirferðarmikill úrgangur

20 03 99 heimilis- og rekstrarúrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

10.12 Úrgangur frá gatnahreinsun

0 Hættulaus

20 03 03 rusl frá gatnahreinsun

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

01 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

01 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

01 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

02 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

02 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

02 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

02 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

02 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

02 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

02 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

03 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

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

03 03 08 úrgangur frá flokkun pappírs og pappa til endurvinnslu

03 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

04 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

04 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

05 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

05 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

05 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

06 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

06 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

06 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

06 04 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

06 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

06 07 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

06 08 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
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06 09 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

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

08 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

08 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

08 03 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

08 04 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 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

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 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

10 09 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

10 10 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

10 11 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

10 12 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

10 13 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

11 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

11 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

11 05 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 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

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



EES-viðbætir við Stjórnartíðindi EvrópusambandsinsNr. 63/834 15.10.2015

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 01 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

19 02 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

19 05 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

19 06 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

19 08 01 ristarúrgangur

19 08 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

19 09 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

19 11 99 úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

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

1 Hættulegur

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

16 03 03* ólífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni

16 03 05* lífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni

17 04 09* málmúrgangur mengaður hættulegum efnum

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

18 01 10* amalgamúrgangur frá tannhirðu

10.3 Flokkunarleifar

10.32 Aðrar flokkunarleifar

0 Hættulaus

19 02 03 forblandaður úrgangur sem inniheldur eingöngu hættulausan úrgang

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

19 05 01 hluti af heimilis- og rekstrarúrgangi og svipuðum úrgangi sem hefur ekki farið 
til myltingar

19 05 02 hluti af dýra- og jurtaúrgangi sem hefur ekki farið til myltingar

19 05 03 molta sem ekki stenst forskriftir

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 02 04* forblandaður úrgangur sem inniheldur a.m.k. eina gerð hættulegs úrgangs

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

19 04 03* fastur fasi annar en ummyndaður í gler

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
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11 Venjuleg eðja

11.1 Eðja frá hreinsun skólps

11.11 Eðja frá hreinsun á almennum fráveitum

0 Hættulaus

19 08 05 eðja frá hreinsun á frárennsli 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

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 Úrgangur frá steinsteypu, múrsteinum og gifsi

0 Hættulaus

17 01 01 steinsteypa

17 01 02 múrsteinar

17 01 03 flísar og keramík

17 01 07 blanda af steinsteypu, múrsteinum, flísum og keramíki, önnur en tilgreind er í 
17 01 06

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

17 08 02 byggingarefni, að stofni til úr gifsi, önnur en tilgreind eru í 17 08 01

1 Hættuleg

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

17 05 07* ballest af járnbrautarteinum sem inniheldur hættuleg efni

17 08 01* byggingarefni, að stofni til úr gifsi, sem eru menguð af hættulegum efnum
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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 úrgangur frá byggingarstarfsemi

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 innihalda hættuleg efni eða eru menguð 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

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

01 04 09 úrgangssandur og leir
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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 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

02 04 01 jarðvegur 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

10 12 01 úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun

10 13 01 úrgangur frá hráefnisblöndum fyrir hitameðhöndlun

19 08 02 úrgangur úr sandfangi

19 09 01 fastur úrgangur frá fyrstu síun og hreinsun á rist

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

20 02 03 annar ólífbrjótanlegur úrgangur

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 og 
efnafræðilegri vinnslu jarðefna sem innihalda málma

01 04 07* úrgangur sem inniheldur hættuleg efni frá eðlisfræðilegri og efnafræðilegri 
vinnslu 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 Brunaúrgangur

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
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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 reyks

10 07 05 eðja og síukökur frá hreinsun reyks

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 í eru 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 eru 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 eru hættuleg efni

10 04 04* ryk frá hreinsun reyks

10 04 06* fastur úrgangur frá hreinsun reyks

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 reyks

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 inniheldur hættuleg efni

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

10 12 09* fastur úrgangur frá hreinsun reyks sem inniheldur hættuleg efni
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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 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 sindur og skúm, annað en tilgreint er í 10 05 10

10 06 01 gjall úr fyrstu og annarri bræðslu

10 06 02 sindur 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 sindur 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 sindur 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

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

10 12 03 agnir og ryk

11 05 02 sinkaska
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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 meðhöndlun saltgjalls og svarts gjalls sem inniheldur hættuleg efni

10 04 01* gjall úr fyrstu og annarri bræðslu

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

10 04 05* aðrar agnir og ryk

10 05 10* sindur 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* sindur 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

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

10 03 05 súrálsúrgangur

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

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

10 13 04 úrgangur frá glæðingu og leskjun kalks

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

10 13 14 steypuúrgangur og steypueðja

12 01 17 úrgangur sem verður til við sandblástur, annar en tilgreindur er 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 hættuleg efni 
eða er mengaður þeim

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* úrgangur sem verður til við sandblástur og inniheldur 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 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

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
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12.6 Jarðvegur

12.61 Jarðvegur

0 Hættulaus

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

20 02 02 jarðvegur og grjót

1 Hættulegur

05 01 05* olía sem lekið hefur út

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

12.7 Dýpkunarefni

12.71 Dýpkunarefni

0 Hættulaus

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

1 Hættulegur

17 05 05* dýpkunarefni sem í eru hættuleg efni

12.8 Úrgangur frá meðhöndlun úrgangs

12.81 Úrgangur frá meðhöndlun úrgangs

0 Hættulaus

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

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

1 Hættulegur

19 01 05* síukaka frá hreinsun reyks

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

19 01 07* fastur úrgangur frá hreinsun reyks

19 01 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

19 04 02* svifaska og annar úrgangur frá hreinsun reyks

19 11 07* úrgangur frá hreinsun reyks

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
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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‘

____________




