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(6) EFT L 22 av 24.1.1997, s. 14.

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP
HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske
fellesskap,

under henvisning til rådsforordning (EØF) nr. 259/93 av 1.
februar 1993 om overvåking og kontroll av avfallstransport
innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap(1), sist endret
ved kommisjonsforordning (EF) nr. 2408/98(2), særlig artikkel
16 nr. 1 og artikkel 42 nr. 3,

under henvisning til rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 1975
om avfall(3), sist endret ved kommisjonsvedtak 96/350/EF(4),
særlig artikkel 18, og

ut fra følgende betraktninger:

1) I henhold til artikkel 42 nr. 3 i forordning (EØF) nr.
259/93 må vedlegg II, III og IV tilpasses slik at de bare
tar hensyn til endringer som det allerede er enighet om
innenfor rammen av OECDs revisjonsordning.

2) OECD-rådet(5) har innenfor rammen av
revisjonsordningen besluttet å endre den grønne, den
oransje og den røde avfallslisten.

3) Vedlegg II, III og IV til forordningen må endres i samsvar
med disse endringene.

4) Vedlegg V til forordningen omfatter i del 3 avfall oppført
i vedlegg III og IV.

5) I henhold til artikkel 16 nr. 1 i forordning (EØF) nr.
259/93, endret ved rådsforordning (EF) nr. 120/97(6),
skal vedlegg V revideres og endres på ny etter behov.

6) Det er også nødvendig å endre del 3 i vedlegg V for å ta
hensyn til de beslutningene som er truffet innenfor
rammen av OECDs revisjonsordning om å endre den
oransje og den røde avfallslisten.

7) I arbeidet med å tilpasse vedlegg II, III, IV og V til
forordningen, bistås Kommisjonen av komiteen nedsatt i
henhold til artikkel 18 i rådsdirektiv 75/442/EØF av 15.
juli 1975 om avfall, med endringer.

8) Tiltakene som er fastsatt i dette vedtak, er i samsvar med
uttalelse avgitt av ovennevnte komité —

KOMMISJONSVEDTAK

av 24. november 1999 

om tilpasning, i samsvar med artikkel 16 nr. 1 og artikkel 42 nr. 3, av vedlegg II, III, IV og V til rådsforordning (EØF) nr.
259/93 om overvåking og kontroll av avfallstransport innen, inn i og ut av Det europeiske fellesskap(*)

[meddelt under dokumentnummer K(1999) 3880]

(1999/816/EF)

(*) Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 319 av 10.12.1999, s. 45, er
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 41/2002 av 19. april 2002 om
endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til De
Europeiske Fellesskaps Tidende nr. 29 av 13.6.2002, s. 21.

(1) EFT L 30 av 6.2.1993, s. 1.
(2) EFT L 298 av 7.11.1998, s. 19.
(3) EFT L 78 av 26.3.1991, s. 32.
(4) EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32.
(5) OECD-rådet, 23. desember 1998, dok. ref. C(98)202, endelig versjon.
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GJORT DETTE VEDTAK:

Artikkel 1

Vedlegg II, III, IV og V til forordning (EØF) nr. 259/93 erstattes herved av vedlegget til dette vedtak.

Artikkel 2

Dette vedtak er rettet til medlemsstatene.

Utferdiget i Brussel, 24. november 1999.

For Kommisjonen

Margot WALLSTRÖM

Medlem av Kommisjonen



VEDLEGG

«VEDLEGG II

GRØNN AVFALLSLISTE(1)

Uavhengig av om avfall er oppført på denne listen eller ikke, kan det ikke transporteres som avfall oppført på den
grønne listen dersom det er forurenset av andre materialer i et slikt omfang at (a) de økte farene forbundet med avfallet
er tilstrekkelige til å berettige oppføring i den oransje eller den røde listen, eller (b) forurensningen hindrer gjenvinning
av avfallet på en miljømessig forsvarlig måte.

GA. METALL- OG METALLEGERINGSAVFALL I FORM AV IKKE-SPREDBARE METALLER(2)

Avfall og skrap av følgende edelmetaller og deres legeringer:

GA 010 ex 7112 10 — Av gull

GA 020 ex 7112 20 — Av platina (betegnelsen «platina» omfatter platina, iridium, osmium, palladium, 
rodium og rutenium)

GA 030 ex 7112 90 — Av andre edelmetaller, f.eks. sølv

NB: Kvikksølv er uttrykkelig unntatt som forurensende stoff i disse metallene eller
deres legeringer eller amalgamer.

Følgende avfall og skrap av ikke-jernholdige metaller og deres legeringer:

GA 120 7404 00 Avfall og skrap av kobber

GA 130 7503 00 Avfall og skrap av nikkel

GA 140 7602 00 Avfall og skrap av aluminium

GA 150 ex 7802 00 Avfall og skrap av bly

GA 160 7902 00 Avfall og skrap av sink

GA 170 8002 10 Avfall og skrap av tinn

GA 180 ex 8101 91 Avfall og skrap av wolfram

GA 190  ex 8102 91 Avfall og skrap av molybden

GA 200  ex 8103 10 Avfall og skrap av tantal

GA 210 8104 20 Avfall og skrap av magnesium (unntatt det som er nevnt under AA 190)

GA 220  ex 8105 10 Avfall og skrap av kobolt

GA 230  ex 8106 00 Avfall og skrap av vismut

GA 240  ex 8107 10 Avfall og skrap av kadmium

GA 250  ex 8108 10 Avfall og skrap av titan

GA 260  ex 8109 10 Avfall og skrap av zirkonium

GA 270  ex 8110 00 Avfall og skrap av antimon

GA 280  ex 8111 00 Avfall og skrap av mangan

GA 290  ex 8112 11 Avfall og skrap av beryllium

GA 300  ex 8112 20 Avfall og skrap av krom

GA 310  ex 8112 30 Avfall og skrap av germanium

GA 320  ex 8112 40 Avfall og skrap av vanadium

ex 8112 91 Avfall og skrap av:

GA 330 — Hafnium

GA 340 — Indium

GA 350 — Niob

GA 360 — Rhenium

GA 370 — Gallium

GA 400  ex 2804 90 Avfall og skrap av selen

GA 410  ex 2804 50 Avfall og skrap av tellur

GA 420  ex 2805 30 Avfall og skrap av sjeldne jordmetaller

GA 430 7204 Skrap av jern eller stål
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GB ANNET METALLHOLDIG AVFALLL SOM STAMMER FRA SMELTING OG RAFFINERING AV
METALLER

GB 010 2620 11 Hardsink (varmgalvanisering)

GB 020 Sinkholdig slagg:

GB 021 — sinkaske (varmgalvanisering) (> 90% Zn)

GB 022 — hardsink (varmgalvanisering) (> 92% Zn)

GB 023 — slagg fra presstøping av sink (> 85% Zn)

GB 024 — slagg fra varmgalvanisering med sink (satsvis) (> 92% Zn)

GB 025 — avrakingsslagg av sink

GB 030 Aluminiumdross (unntatt dersom det er brannfarlig eller gir utslipp av brannfarlige
gasser i farlige mengder når det kommer i kontakt med vann)

GB 040  ex 2620 90 Slagg fra behandling av edelmetaller og kobber for ytterligere raffinering

GB 050 Tantalholdig tinnslagg med mindre enn 0,5 % tinn

GC.ANNET METALLHOLDIG AVFALL

GC 010 Avfall fra elektrisk utstyr som bare består av metaller eller legeringer

GC 020 Elektronisk skrap (f.eks. trykte kretskort, elektroniske komponenter, ledninger osv.)
og resirkulerte elektroniske komponenter som det kan gjenvinnes uedle og edle
metaller fra

GC 030 ex 8908 00 Fartøyer og andre flytende innretninger for opphogging, helt tømt for all last og alt
annet materiale fra driften av fartøyet som kunne ha vært klassifisert som farlig stoff
eller farlig avfall

GC 040 Motorvognvrak, tømt for væsker

Brukte katalysatorer unntatt væsker brukt som katalysator

GC 050 Brukte katalysatorer for pulverkatalytisk krakking (f.eks. aluminiumoksid, zeolitter)

GC 060 Brukte katalysatorer som inneholder ett eller flere av følgende metaller:

— edelmetaller: gull, sølv,

— metaller av platinagruppen: rutenium, rodium, palladium, osmium, iridium,
platina

— overgangsmetaller: scandium, vanadium, mangan, kobolt, kobber, yttrium,
niob, hafnium, wolfram, titan, krom, jern, nikkel, sink, zirkonium, molybden,
tantal, rhenium

— lantanoider (sjeldne jordmetaller): lantan, praseodym, samarium, gadolinium,
dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodymium, europium, terbium,
holmium, thulium eller lutetium

GC 070 ex 2619 00 Slagg fra framstilling av jern og stål (herunder lavlegert stål) unntatt slagg framstilt
på en slik måte at det oppfyller både nasjonale og relevante internasjonale krav og
standarder(3)

GC 080 Glødeskall (jernholdig metall)

Avfall av følgende metaller og deres legeringer, i form av spredbart metall:

GC 090 Molybden

GC 100 Wolfram

GC 110 Tantal

GC 120 Titan

GC 130 Niob

GC 140 Rhenium

GC 150 Gull

GC 160 Platina (betegnelsen «platina» omfatter platina, iridium, osmium, palladium,
rodium og rutenium)
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GC 170 Andre edelmetaller, f.eks. sølv

NB: Kvikksølv er uttrykkelig unntatt som forurensende stoff i disse metallene og
deres legeringer eller amalgamer.

GD AVFALL FRA GRUVEDRIFT, I IKKE-SPREDBAR FORM

GD 010 ex 2504 90 Avfall av naturlig grafitt

GD 020 ex 2514 00 Avfall av skifer, enten grovt tilhogget eller bare tilskåret, ved saging eller på annen
måte

GD 030 2525 30 Glimmeravfall

GD 040 ex 2529 30 Avfall av leucitt, nefelin og nefelinsyenitt

GD 050 ex 2529 10 Feltspatavfall

GD 060 ex 2529 21 Flusspatavfall

ex 2529 22

GD 070 ex 2811 22 Silisiumavfall i fast form, unntatt avfall som benyttes i støpeprosesser

GE GLASSAVFALL I IKKE-SPREDBAR FORM

GE 010 ex 7001 00 Glasskår eller annet avfall og skrap av glass, unntatt glass fra katodestrålerør og
annet aktivert (belagt) glass

GE 020 Glassfiberavfall

GF. KERAMIKKAVFALL I IKKE-SPREDBAR FORM

GF 010 Avfall av keramikkprodukter som er brent etter forming, herunder
keramikkbeholdere (før og/eller etter bruk)

GF 020 ex 8113 00 Avfall og skrap av metallceramer (kompositter av metaller og ildfaste ikke-metaller)

GF 030 Keramikkbaserte fibrer som ikke er inkludert eller spesifisert andre steder

GG ANNET AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE BESTANDDELER OG SOM KAN
INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

GG 010 Delvis raffinert kalsiumsulfat fra avsvovling av røykgass

GG 020 Avfall av kalkpuss eller gipsplater som stammer fra riving av bygninger

GG 030 ex 2621 Bunnaske og slaggtapper fra kullfyrte varmekraftverk

GG 040 ex 2621 Flygeaske fra kullfyrte varmekraftverk

GG 050 Anoderester av petroleumskoks og/eller petroleumsbitumen

GG 060 ex 2803 Aktivkull som har vært brukt til behandling av drikkevann, produksjonsprosesser i
næringsmiddelindustrien og vitaminproduksjon

GG 080 ex 2621 00 Kjemisk stabilisert slagg fra kobberproduksjon med høyt jerninnhold (mer enn
20%) behandlet i samsvar med industristandarder (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201),
hovedsakelig til bygging og sliping

GG 090 Svovel i fast form

GG 100 Kalkstein fra kalsiumcyanamidproduksjon (med pH-verdi lavere enn 9)

GG 110 ex 2621 00 Nøytralisert rødt slam fra produksjon av aluminiumoksid

GG 120 Natrium-, kalium-og kalsiumklorider

GG 130 Karborundum (silisiumkarbid)

GG 140 Knust betong

GG 150 ex 2620 90 Glassavfall som inneholder litiumtantal og litiumniob

GG 160 Bituminøst materiale (asfaltavfall) som stammer fra bygging og vedlikehold av
veier og som ikke inneholder tjære
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GH PLASTAVFALL I FAST FORM

Herunder, men ikke begrenset til:

GH 010 3915 Avfall, skav og skrap av plast av:

GH 011 ex 3915 10 —polymerer av etylen

GH 012 ex 3915 20 — polymerer av styren

GH 013 ex 3915 30 — polymerer av vinylklorid

GH 014 ex 3915 90 — Polymerer eller kopolymerer som

— Polypropylen
— Polyetylen-tereftalat
— Akrylnitril-kopolymerer
— Butadien-kopolymerer
— Styren-kopolymerer
— Polyamider
— Polybutylen-tereftalater
— Polykarbonater
— Polyfenylsulfider
— Akrylpolymerer
— Parafiner (C10-C13)(4)
— Polyuretaner (som ikke inneholder klorfluorkarboner)
— Polysiloksalaner (silikoner)
— Polymetylmetakrylat
— Polyvinylalkohol
— Polyvinylbutyral
— Polyvinylacetat
— Polymerer av fluoretylen (teflon, PTFE)

GH 015 ex 3915 90 — Harpikser eller kondensasjonsprodukter av f.eks.:

— Ureaformaldehydharpikser
— Fenolformaldehydharpikser
— Melaminformaldehydharpikser
— Epoksyharpikser
— Alkydharpikser
— Polyamider

GI. AVFALL AV PAPIR, PAPP OG PAPIRPRODUKTER

GI 010 4707 Avfall og vrak av papir eller papp:

GI 011 4707 10 — Av ubleket kraftpapir eller -papp, eller av bølgepapir eller -papp

GI 012 4707 20 — Av annet papir eller annen papp som hovedsakelig er laget av bleket kjemisk
papirmasse som ikke er farget i massen

GI 013 4707 30 — Av papir eller papp som hovedsakelig er laget av mekanisk papirmasse (for
eksempel aviser, tidsskrifter og lignende trykksaker)

GI 014 4707 90 — Annet, herunder, men ikke begrenset til:

1) Laminert papp

2) Usortert avfall og vrak

GJ. TEKSTILAVFALL

GJ 010 5003 Silkeavfall (herunder kokonger uegnet for spoling, garnavfall og opprevet
materiale:

GJ 011 5003 10 — Ikke kardet eller børstet

GJ 012 5003 90 — Annet

GJ 020 5103 Avfall av ull eller av fint eller grovt dyrehår, herunder garnavfall, men ikke opprevet
materiale:

GJ 021 5103 10 — Kardet ull eller kardet fint dyrehår

GJ 022 5103 20 — Annet avfall av ull eller av fint dyrehår

GJ 023 5103 30 — Avfall av grovt dyrehår

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 63/294 19.12.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



GJ 030 5202 Bomullsavfall (herunder garnavfall og opprevet materiale)

GJ 031 5202 10 — Garnavfall (herunder trådavfall)

GJ 032 5202 91 — Opprevet materiale

GJ 033 5202 99 — Annet

GJ 040 5301 30 Stry og avfall av lin

GJ 050 ex 5302 90 Stry og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av ekte hamp (Cannabis
sativa L.)

GJ 060 ex 5303 90 Stry og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av jute og andre
tekstilbastfibrer (unntatt lin, ekte hamp og rami)

GJ 070 ex 5304 90 Stry og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av sisal og andre
tekstilfibrer av agaveslekten

GJ 080 ex 5305 19 Stry, fiber og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av kokosnøtt

GJ 090 ex 5305 29 Stry, fiber og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale av manila
(manilahamp eller Musa textilis Nee)

GJ 100 ex 5305 99 Stry, kardet ull og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av rami og
andre plantetekstilfibrer som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder

GJ 110 5505 Avfall (herunder kardet ull, garnavfall og opprevet materiale) av syntetiske og
kunstige fibrer:

GJ 111 5505 10  — Av syntetiske fibrer

GJ 112 5505 20 — Av kunstige fibrer

GJ 120 6309 00 Brukte klær og andre slitte tekstilartikler

GJ 130 ex 6310 Brukte filler, hyssing, tauverk, tau og kabler og utslitte artikler av hyssing, tauverk,
tau eller tekstilkabler:

GJ 131 ex 6310 10 — Sortert

GJ 132 ex 6310 90 — Annet

GJ 140 ex 6310 Avfall av gulvbelegg av tekstil og av tepper

GK GUMMIAVFALL

GK 010 4004 00 Avfall, skav og skrap av gummi (ikke hardgummi), herunder pulver- og
granulatprodukter

GK 020 4012 20 Brukte dekk

GK 030 ex 4017 00 Avfall og skrap av hardgummi (for eksempel ebonitt)

GL UBEHANDLET KORK- OG TREAVFALL

GL 010 ex 4401 30 Avfall og skrap av tre, også samlet i kubber, briketter, pelleter eller lignende

GL 020 4501 90 Korkavfall: knust, granulert eller malt kork

GMAVFALL FRA LANDBRUKSBASERT OG ANNEN NÆRINGSMIDDELINDUSTRI

GM070 ex 2307 Vinberme

GM080 ex 2308 Tørket og sterilisert vegetabilsk avfall, rester og biprodukter, også i form av pelleter,
brukt i fôr, ikke spesifisert eller inkludert andre steder

GM090 1522 Garvefett; rester etter behandling av fettstoffer eller animalsk eller vegetabilsk voks

GM100 0506 90 Avfall av bein og horn, ubearbeidet, avfettet, enkelt bearbeidet (men ikke tilskåret),
syrebehandlet eller avgelatinisert

GM110 ex 0511 91 Fiskeavfall

GM120 1802 00 Skall, skinn (skrell) og annet avfall av kakao

GM130 Avfall fra landbruksbasert næringsmiddelindustri med unntak av biprodukter som
oppfyller nasjonale og internasjonale krav og standarder for produkter beregnet på
konsum eller for fôrvarer.

GM140 ex 1500 Avfall av matfett og matolje av animalsk eller vegetabilsk opprinnelse (f.eks.
stekeoljer)
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GN.AVFALL SOM STAMMER FRA GARVING, BEREDNING OG BRUK AV HUDER

GN 010 ex 0502 00 Avfall av bust fra svin eller villsvin eller av grevlinghår og annet hår til børste- og
penselproduksjon

GN 020 ex 0503 00 Avfall av hestehår, også lagt i lag med eller uten støtte

GN 030 ex 0505 90 Avfall av skinn og andre deler av fjør- eller dunkledde fugler, av fjør eller deler av
fjør (med eller uten avskårne kanter) og dun, som ikke er ytterligere bearbeidet
utover rensing, desinfisering eller behandling med sikte på bevaring

GN 040 ex 4110 00 Skav og annet avfall av lær eller av kunstlær som ikke egner seg for produksjon av
lærvarer, unntatt lærslam

GO ANNET AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER, MEN SOM
OGSÅ KAN INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

GO 010 ex  0501 00 Avfall av menneskehår

GO 020 Avfall av halm

GO 030 Deaktivert soppskorpe fra penicillinproduksjon til bruk i fôr

GO 040 Avfall av fotografisk film og papir (herunder fotografisk filmbase og lysfølsomt
belegg, med og uten sølv, og uten sølv i fri ionisk form

GO 050 Engangskameraer uten batterier

(1) Der det er mulig, er kodenummeret i Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, innført ved
Brussel-konvensjonen av 14. juni 1983 i regi av Tollsamarbeidsrådet (Det harmoniserte system), oppført ut for hver
vare på listen. Denne koden kan gjelde både avfall og varer. Denne forordning omfatter ikke poster som ikke er
avfall. Derfor er koden, som brukes av tollvesenet for å lette deres framgangsmåter, samt av andre, angitt her bare
som hjelp til å identifisere avfall som er oppført på listen og omfattes av denne forordning. De tilsvarende offisielle
kommentarene utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet bør likevel anvendes som veiledning ved bestemmelse av avfall
omfattet av generiske posisjoner.
Betegnelsen «ex» angir at en bestemt post er en del av en posisjon i Det harmoniserte system.
Koden med uthevet skrift i første kolonne er OECD-koden. Den består av to bokstaver (én for listen: «Green»
(grønn), «Amber» (oransje) eller «Red» (rød), én for avfallskategorien: A, B, C, ...), etterfulgt av et nummer.

(2) «Ikke-spredbar» omfatter ikke avfall i form av pulver, slam, støv eller faste gjenstander som inneholder innkapslet
farlig avfall i flytende form.

(3) Denne posisjonen omfatter bruk av slikt slagg som kilde til titandioksid og vanadium.
(4) Kan ikke polymeriseres, og benyttes som mykner.



VEDLEGG III

ORANSJE AVFALLSLISTE(1)

Uavhengig av om avfall er oppført på denne listen eller ikke, kan det ikke transporteres som avfall oppført på den
oransje listen dersom det er forurenset av andre materialer i en slik grad at (a) de økte farene forbundet med avfallet er
tilstrekkelig til å berettige oppføring på den røde listen, eller (b) forurensningen hindrer gjenvinning av avfallet på en
miljømessig forsvarlig måte.

AA. METALLHOLDIG AVFALL

AA 010 ex 2619 00 Dross, glødeskall og annet avfall fra produksjon av jern og stål(2)

AA 020 ex 2620 19 Aske og rester av sink(2)

AA 030 2620 20 Aske og rester av bly(2)

AA 040 ex 2620 30 Aske og rester av kobber(2)

AA 050 ex 2620 40 Aske og rester av aluminium(2)

AA 060 ex 2620 50 Aske og rester av vanadium(2)

AA 070 2620 90 Aske og rester(2) som inneholder metaller eller metallforbindelser som ikke er
spesifisert eller inkludert andre steder

AA 080 ex 8112 91 Avfall, skrap og rester av tallium

AA 090 ex 2804 80 Avfall og rester av arsen(2)

AA 100 ex 2805 40 Avfall og rester av kvikksølv(2)

AA 110 Rester fra produksjon av aluminiumoksid som ikke er spesifisert eller inkludert 
andre steder

AA 120 Slam fra galvanisering

AA 130 Løsninger fra beising av metaller

AA 140 Utlutingsrester fra sinkbearbeiding, støv og slam som jarositt, hematitt, goethitt osv.

AA 150 Edelmetallholdige rester i fast form som inneholder spor av uorganiske cyanider

AA 160 Edelmetall aske, slam og støv og andre edelmetallholdige rester, f.eks.:

AA 161 — Aske fra brenning av trykte kretskort

AA 162 — Filmaske

AA 170 Hele eller knuste blybatterier

AA 180 Hele eller knuste brukte batterier eller akkumulatorer unntatt blybatterier, samt
avfall og skrap fra produksjon av batterier og akkumulatorer som ikke er oppført
andre steder

AA 190 8104 20 Avfall eller skrap av magnesium som er brannfarlig eller pyrofort, eller som ved
kontakt med vann avgir brannfarlige gasser i farlige mengder

AB. AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE BESTANDDELER, MEN SOM OGSÅ KAN
INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

AB 010 2621 00 Slagg, aske og rester(2) som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder

AB 020 Rester fra forbrenning av kommunalt avfall/husholdningsavfall

AB 030 Avfall fra overflatebehandling av metaller med ikke-cyanidbaserte produkter

AB 040 ex 7001 00 Glassavfall fra katodestrålerør samt annet aktivert glass

AB 050 ex 2529 21 Kalsiumfluoridslam

AB 060 Andre uorganiske fluorforbindelser i form av væsker eller slam

AB 070 Brukt støpesand

AB 080 Brukte katalysatorer som ikke er nevnt på den grønne listen

AB 090 Aluminiumhydratavfall

AB 100 Aluminiumoksidavfall

AB 110 Basiske løsninger

AB 120 Uorganiske halogenidforbindelser som ikke er spesifisert eller inkludert andre
steder
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AB 130 Brukt blåsesand

AB 140 Gips fra kjemisk industri

AB 150 Uraffinert kalsiumsulfitt og kalsiumsulfat fra avsvovling av røykgass

AC.AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER, MEN SOM OGSÅ KAN
INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

AC 010 ex 2713 90 Avfall fra produksjon/behandling av petroleumskoks og petroleumsbitumen, unntatt
anoderester

AC 020 Bituminøst materiale (asfaltsementavfall) som ikke er spesifisert eller inkludert
andre steder

AC 030 Oljeavfall som er uegnet for sin opprinnelig tilsiktede bruk

AC 040 Slam fra blyholdig bensin

AC 050 Varmeoverførende væsker

AC 060 Hydrauliske væsker

AC 070 Bremsevæsker

AC 080 Frostvæsker

AC 090 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av harpikser, lateks, myknere, lim og
klebemidler

AC 100 ex 3915 90 Nitrocellulose

AC 110 Fenoler og fenolforbindelser, herunder klorfenol i form av væsker eller slam

AC 120 Polyklorerte naftalener

AC 130 Eter

AC 140 Trietylaminkatalysatorer brukt til å binde støpesand

AC 150 Klorfluorkarboner

AC 160 Haloner

AC 170 Behandlet kork- og treavfall

AC 180 ex 4110 00 Støv, aske, slam og mel av lær

AC 190 Den lette del fra bilopphogging

AC 200 Organiske fosforforbindelser

AC 210 Ikke-halogenerte løsemidler

AC 220 Halogenerte løsemidler

AC 230 Halogenerte eller ikke-halogenerte ikke-vandige destillasjonsrester som stammer
fra gjenvinning av organiske løsemidler

AC 240 Avfall fra produksjon av alifatiske halogenerte hydrokarboner (som klormetan,
dikloretan, vinylklorid, vinylidenklorid, allylklorid og epiklorhydrin)

AC 250 Overflateaktive stoffer

AC 260 Flytende grisegjødsel; ekskrementer

AC 270 Slam fra renseanlegg

AD.AVFALL SOM KAN INNEHOLDE ORGANISKE ELLER UORGANISKE BESTANDDELER

AD 010 Avfall fra produksjon og bearbeiding av legemidler

AD 020 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av biocider og plantefarmasøytiske
produkter

AD 030 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av treimpregneringsmidler

Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av:
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AD 040 — uorganiske cyanider, unntatt edelmetallrester i fast form med spor av
uorganiske cyanider

AD 050 — organiske cyanider

AD 060 Avfall i form av blandinger eller emulsjoner av olje/vann eller hydrokarboner/vann

AD 070 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av trykkfarger, fargestoffer, pigmenter,
maling eller lakk

AD 080 Eksplosivt avfall som ikke er underlagt annen særskilt lovgivning

AD 090 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av reprografiske og fotografiske
kjemikalier og materiale som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder

AD 100 Avfall fra overflatebehandling av plaststoffer med ikke-cyanidbaserte produkter

AD 110 Sure løsninger

AD 120 Ionebytterharpiks

AD 130 Engangskameraer med batterier

AD 140 Avfall fra industrielle renseanlegg for rensing av avgasser som ikke er spesifisert
eller inkludert andre steder

AD 150 Naturlig forekommende organiske stoffer brukt som filtermedium (f.eks. biofiltre)

AD 160 Kommunalt avfall/husholdningsavfall

AD 170 ex 2803 Brukt aktivkull med farlige egenskaper, framkommet ved bruk av aktivkull i
uorganisk og organisk kjemisk industri, i legemiddelindustrien, i behandlingen av
spillvann, i rensing av gass/luft og på lignende bruksområder.

(1) Der det er mulig, er kodenummeret i Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, innført ved
Brussel-konvensjonen av 14. juni 1983 i regi av Tollsamarbeidsrådet (Det harmoniserte system), oppført ut for hver
vare på listen. Denne koden kan gjelde både avfall og varer. Denne forordning omfatter ikke poster som ikke er
avfall. Derfor er koden, som brukes av tollvesenet for å lette deres framgangsmåter, samt av andre, angitt her bare
som hjelp til å identifisere avfall som er oppført på listen og omfattes av denne forordning. De tilsvarende offisielle
kommentarene utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet bør likevel anvendes som veiledning ved bestemmelse av avfall
omfattet av generiske posisjoner.
Betegnelsen «ex» angir at en bestemt post er en del av en posisjon i Det harmoniserte system.
Koden med uthevet skrift i første kolonne er OECD-koden. Den består av to bokstaver (én for listen: «Green»
(grønn), «Amber» (oransje) eller «Red» (rød), én for avfallskategorien: A, B, C, ...), etterfulgt av et nummer.

(2) Denne oppføringen omfatter avfall i form av aske, reststoffer, slagg, dross, avrakingsslagg, glødeskall, støv, slam
og kake som ikke er inkludert et annet sted.
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VEDLEGG IV

RØD AVFALLSLISTE

I denne listen betyr uttrykkene «som inneholder» og «forurenset av» at det aktuelle stoffet forekommer i en slik mengde
at det a) gjør avfallet farlig, eller b) gjør det uegnet for gjenvinning.

RA.AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER, MEN SOM OGSÅ KAN
INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

RA 010 Avfall av stoffer og gjenstander som inneholder, består av eller er forurenset av polyklorerte bifenyler
(PCB) og/eller polyklorerte terfenyler (PCT) og/eller polybromerte bifenyler (PBB), herunder alle andre
tilsvarende polybromerte forbindelser med et konsentrasjonsnivå på 50 mg/kg eller mer

RA 020 Tjærerester (unntatt dem som er nevnt under AC 020) som stammer fra raffinering, destillering og all
pyrolytisk behandling av organisk materiale

RB. AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE BESTANDDELER SOM KAN
INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

RB 010 Asbest (støv og fibrer)

RB 020 Keramikkfibrer med fysisk-kjemiske egenskaper tilsvarende dem som finnes i asbest

RC.AVFALL SOM KAN INNEHOLDE UORGANISKE ELLER ORGANISKE BESTANDDELER

Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av noe av det følgende:

RC 010 — Alle stoffer i gruppen polyklorert dibenzofuran

RC 020 — Alle stoffer i gruppen polyklorert dibenzodioksin

RC 030 Blyholdig slam av antibankemiddelforbindelser

RC 040 Andre peroksider enn hydrogenperoksid



(1) EFT L 356 av 31.12.1999, s.14

VEDLEGG V

INNLEDNING

1. Vedlegg V gjelder med forbehold for direktiv 75/442/EØF, endret ved direktiv 91/156/EØF, og direktiv
91/689/EØF.

2. Dette vedlegg består av tre deler, hvorav del 2 og 3 får anvendelse bare der del 1 ikke får anvendelse. For å avgjøre
om en bestemt avfallstype omfattes av vedlegg V til forordning (EØF) nr. 259/93, må det først undersøkes om
avfallet er oppført i del 1 i vedlegg V; hvis det ikke er tilfellet, om det er oppført i del 2, og, hvis det ikke er det,
om det er oppført i del 3.

Del 1 er inndelt i to underdeler: Liste A, som omfatter avfall som er klassifisert som farlig i henhold til
Baselkonvensjonen og som derfor omfattes av eksportforbudet, og liste B, som omfatter avfall som ikke omfattes
av eksportforbudet.

Dersom en avfallstype er oppført i del 1, må det derfor undersøkes om den er oppført på liste A eller liste B. Bare
dersom avfallet verken er oppført på liste A eller på liste B i del 1, er det nødvendig å undersøke om det er oppført
i del 2 eller 3, og hvis dette er tilfellet, omfattes det av eksportforbudet.

3. Medlemsstatene kan i unntakstilfeller treffe tiltak for å avgjøre, på grunnlag av dokumentasjon som innehaveren
framlegger på en passende måte, om en bestemt avfallstype i dette vedlegg er unntatt fra eksportforbudet nevnt i
artikkel 16 nr. 1 i den endrede forordning (EØF) nr. 259/93, dersom den ikke framviser noen av egenskapene nevnt
i vedlegg III til direktiv 91/689/EØF, idet det for H3-H8 i nevnte vedlegg tas hensyn til grenseverdiene fastsatt i
rådsvedtak 94/904/EF(1).

I slike tilfeller skal den berørte medlemsstat underrette den påtenkte importstat før det treffes beslutning.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike tilfeller innen utgangen av hvert kalenderår. Kommisjonen
skal videresende opplysningene til alle medlemsstater og til sekretariatet for Baselkonvensjonen. På grunnlag av
de innsendte opplysningene kan Kommisjonen komme med kommentarer og eventuelt framlegge forslag for
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF med sikte på tilpasning av vedlegg V til forordning
(EØF) nr. 259/93.

4. Det faktum at en avfallstype ikke er oppført i dette vedlegg, eller at den er oppført i liste B i del 1, utelukker ikke
at dette avfallet i unntakstilfeller kan betegnes som farlig og derfor underlegges eksportforbudet nevnt i artikkel 16
nr. 1 i den endrede forordning (EØF) nr. 259/93 dersom det framviser noen av egenskapene nevnt i vedlegg III til
direktiv 91/689/EØF, idet det for H3-H8 i nevnte vedlegg tas hensyn til grenseverdiene fastsatt i vedtak 94/904/EF,
i samsvar med artikkel 1 nr. 4 annet strekpunkt i direktiv 91/689/EØF og overskriften til vedlegg II til forordning
(EØF) nr. 259/93.

I slike tilfeller skal den berørte medlemsstat underrette den påtenkte importstat før det treffes beslutning.
Medlemsstatene skal underrette Kommisjonen om slike tilfeller innen utgangen av hvert kalenderår. Kommisjonen
skal videresende opplysningene til alle medlemsstatene og til sekretariatet for Baselkonvensjonen. På grunnlag av
de innsendte opplysningene kan Kommisjonen komme med kommentarer og eventuelt framlegge forslag for
komiteen nedsatt i henhold til artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF med sikte på tilpasning av vedlegg V til forordning
(EØF) nr. 259/93.

DEL I

Liste A (vedlegg VIII til Baselkonvensjonen)

A1.  Metallavfall og metallholdig avfall

A1010 Metallavfall og avfall som inneholder legeringer av følgende:

— antimon

— arsen

— beryllium

— kadmium

— bly

— kvikksølv

— selen

— tellur

— tallium

men unntatt avfall som er oppført på liste B.
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A1020 Avfall, unntatt massivt metallavfall, som inneholder følgende som bestanddel eller forurensende stoff:

— antimon og antimonforbindelser

— beryllium og berylliumforbindelser

— kadmium og kadmiumforbindelser

— bly og blyforbindelser

— selen og selenforbindelser

— tellur og tellurforbindelser

A1030 Avfall som inneholder følgende som bestanddel eller forurensende stoff:

— arsen og arsenforbindelser

— kvikksølv og kvikksølvforbindelser

— tallium og talliumforbindelser

A1040 Avfall som inneholder følgende som bestanddel:

— metallkarbonyler

— seksverdige kromforbindelser

A1050 Galvanisk slam

A1060 Væskeavfall fra beising av metaller

A1070 Utlutingsrester fra behandling av sink, støv og slam som jarositt og hematitt osv.

A1080 Sinkavfall som ikke er oppført på liste B og som inneholder bly og kadmium i konsentrasjoner som er
tilstrekkelige til at det framviser de farlige egenskapene nevnt i vedlegg III

A1090 Aske fra forbrenning av isolert kobbertråd

A1100 Støv og rester fra gassrensesystemer ved kobbersmelteanlegg

A1110 Brukte løsninger fra elektrolytisk utvinning og raffinering av kobber

A1120 Avfallsslam, unntatt anodeslam, fra elektrolyserensesystemer i elektrolytisk utvinning og raffinering av
kobber

A1130 Brukte etsende løsninger som inneholder oppløst kobber

A1140 Brukte kobberklorid- og kobbercyanidkatalysatorer

A1150 Edelmetallaske fra forbrenning av trykte kretskort som ikke er oppført på liste B(1)

A1160 Avfall av blyakkumulatorer, hele eller knuste

A1170 Usorterte kasserte batterier, unntatt blandinger som består bare av batterier oppført på liste B. Kasserte
batterier som ikke er oppført på liste B og inneholder bestanddeler oppført i vedlegg I i et omfang som
gjør dem farlige

A1180 Avfall eller skrap av elektrisk og elektronisk utstyr(2) som inneholder komponenter som akkumulatorer og
andre batterier som er oppført på liste A, kvikksølvbrytere, glass fra katodestrålerør og annet aktivert glass
og PCB-kondensatorer, eller som er forurenset av bestanddeler oppført i vedlegg I (f.eks. kadmium,
kvikksølv, bly, polyklorert bifenyl) i et omfang som gjør at de framviser noen av egenskapene nevnt i
vedlegg III (se tilsvarende nummer på liste B, B1110)(3)

A2.   Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og
organiske materialer

A2010 Glassavfall fra katodestrålerør og annet aktivert glass

A2020 Avfall av uorganiske fluorforbindelser i form av væsker eller slam, unntatt avfall oppført på liste B

A2030 Brukte katalysatorer, unntatt avfall oppført på liste B

A2040 Gipsavfall fra den kjemiske industrien, dersom innholdet av bestanddeler oppført i vedlegg I er så høyt at
avfallet framviser en farlig egenskap nevnt i vedlegg III (se tilsvarende nummer på liste B, B2080)

A2050 Asbestavfall (støv og fibrer)

A2060 Flygeaske fra kullfyrte varmekraftverk som inneholder stoffer oppført i vedlegg I i konsentrasjoner som
er tilstrekkelige til at den framviser egenskaper som nevnt i vedlegg III (se tilsvarende nummer på liste B,
B2050)
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A3.   Avfall som hovedsakelig inneholder organiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og
uorganiske materialer

A3010 Avfall fra produksjon eller behandling av petroleumskoks og petroleumsbitumen

A3020 Avfall av mineraloljer som er uegnet for sin opprinnelig tilsiktede bruk

A3030 Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av blyholdig slam av antibankemidler

A3040 Avfall av varmeoverførende væsker

A3050 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av harpikser, lateks, myknere, lim og klebemidler, unntatt
avfall som er oppført på liste B (se tilsvarende nummer på liste B, B4020)

A3060 Nitrocelluloseavfall

A3070 Avfall av fenoler, fenolforbindelser, herunder klorfenol, i form av væsker eller slam

A3080 Avfall av etere unntatt dem som er oppført på liste B

A3090 Avfall av støv, aske, slam og mel av lær som inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider (se
tilsvarende nummer på liste B, B3100)

A3100 Avskjær og annet avfall av lær eller kunstlær som ikke er egnet for framstilling av lærvarer, og som
inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider (se tilsvarende nummer på liste B, B3090)

A3110 Avfall fra pelshåndtering som inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider eller smittestoffer
(se tilsvarende nummer på liste B, B3110)

A3120 Den lette del fra bilopphogging

A3130 Avfall av organiske fosforforbindelser

A3140 Avfall av ikke-halogenerte organiske løsemidler, unntatt avfall som er oppført på liste B

A3150 Avfall av halogenerte organiske løsemidler

A3160 Avfall av halogenerte eller ikke-halogenerte ikke-vandige destillasjonsrester som stammer fra gjenvinning
av organiske løsemidler

A3170 Avfall fra produksjon av alifatiske halogenerte hydrokarboner (som klormetan, dikloretan, vinylklorid,
vinylidenklorid, allylklorid og epiklorhydrin)

A3180 Avfall, stoffer og gjenstander som inneholder, består av eller er forurenset med polyklorerte bifenyler
(PCB), polyklorerte terfenyler (PCT), polyklorerte naftalener (PCN) eller polybromerte bifenyler (PBB)
eller andre tilsvarende polybromerte forbindelser med en konsentrasjon på 50 mg/kg eller høyere(4)

A3190 Tjærerestavfall (unntatt asfaltsementer) som stammer fra raffinering, destillering og pyrolytisk behandling
av organisk materiale

A4.   Avfall som kan inneholde uorganiske eller organiske bestanddeler

A4010 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av legemidler, unntatt avfall som er oppført på liste B

A4020 Sykehusavfall og beslektet avfall, dvs. avfall som stammer fra legebehandling, sykepleie,
tannlegebehandling, veterinærbehandling eller annen lignende behandling, og avfall produsert i sykehus
eller andre institusjoner ved undersøkelse eller behandling av pasienter eller ved forskningsprosjekter

A4030 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av biocider og plantefarmasøytiske produkter, herunder avfall
av plantevernmidler og ugressmidler som er feilprodusert, for gamle(5), eller uegnet for sin opprinnelig
tilsiktede bruk

A4040 Avfall fra produksjon, tilberedning og bruk av treimpregneringsmidler(6)

A4050 Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av

— uorganiske cyanider, unntatt edelmetallrester i fast form med spor av uorganiske cyanider

— organiske cyanider
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A4060 Avfall av blandinger og emulsjoner av olje/vann og hydrokarboner/vann

A4070 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av trykkfarger, fargestoffer, pigmenter, maling eller lakk,
unntatt avfall oppført på liste B (se tilsvarende nummer på liste B, B4010)

A4080 Eksplosivt avfall (unntatt avfall oppført på liste B)

A4090 Avfall av sure eller basiske løsninger, unntatt dem oppført i tilsvarende nummer på liste B (se tilsvarende
nummer på liste B, B2120)

A4100 Avfall fra industrielle renseanlegg for rensing av avgasser, unntatt avfall oppført på liste B

A4110 Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av

— alle stoffer i gruppen polyklorert dibenzofuran

— alle stoffer i gruppen polyklorert dibenzodioksin

A4120 Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av peroksider

A4130 Avfall av emballasje og beholdere som inneholder stoffer oppført i vedlegg I i konsentrasjoner som er
tilstrekkelige til at det framviser en av de farlige egenskapene nevnt i vedlegg III

A4140 Avfall som består av eller inneholder feilproduserte eller for gamle(5) kjemikalier som tilsvarer kategorier
i vedlegg I og framviser en av de farlige egenskapene nevnt i vedlegg III

A4150 Avfall av kjemiske stoffer fra forsknings-, utviklings- eller opplæringsvirksomhet som ikke er bestemt
og/eller er nye, og hvis virkninger på menneskers helse og/eller miljøet ikke er kjent

A4160 Brukt aktivkull som ikke er oppført på liste B (se tilsvarende nummer på liste B, B2060)

Liste B (vedlegg IX til Baselkonvensjonen)

B1.  Metallavfall og metallholdig avfall

B1010 Metall- og metallegeringsvfall i form av ikke-spredbare metaller:

— edelmetaller (gull, sølv, platinagruppen, men ikke kvikksølv)

— jern- og stålskrap

— kobberskrap

— nikkelskrap

— aluminiumsskrap

— sinkskrap

— tinnskrap

— wolframskrap

— molybdenskrap

— tantalskrap

— magnesiumskrap

— koboltskrap

— vismutskrap

— titanskrap

— zirkoniumskrap

— manganskrap

— germaniumskrap

— vanadiumskrap

— skrap av hafnium, indium, niob, rhenium og gallium

— thoriumskrap

— skrap av sjeldne jordmetaller

B1020 Rent, ikke-forurenset metallskrap, herunder legeringer, i massiv, bearbeidet form (tynnplater, plater,
barrer, stenger m.m.):

— antimonskrap

— berylliumskrap

— kadmiumskrap

— blyskrap (unntatt blyakkumulatorer)

— selenskrap

— tellurskrap
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B1030 Varmebestandige metaller som inneholder rester

B1040 Skrap av utstyr fra elektrisitetsproduksjon som ikke er forurenset av smøreolje, PCB eller PCT i et omfang
som gjør det farlig

B1050 Blandet ikke-jernholdig metall (tungfraksjonsskrap) som ikke inneholder materiale oppført i vedlegg I i
tilstrekkelige konsentrasjoner til at det framviser egenskaper som nevnt i vedlegg III(7)

B1060 Avfall av selen og tellur i fri metallform, herunder som pulver

B1070 Avfall av kobber og kobberlegeringer i spredbar form, med mindre det inneholder bestanddeler nevnt i
vedlegg I i et omfang som gjør at det framviser farlige egenskaper som nevnt i vedlegg III

B1080 Sinkaske og -rester, herunder rester av sinklegeringer i spredbar form, med mindre det inneholder
bestanddeler nevnt i vedlegg I i konsentrasjoner som gjør at det framviser egenskaper som nevnt i vedlegg
III eller farlig egenskap H 4.3(8)

B1090 Brukte batterier som oppfyller en spesifikasjon, unntatt dem som er framstilt med bly, kadmium eller
kvikksølv

B1100 Metallholdig avfall fra smelting og raffinering av metaller:

— hardsink

— sinkholdig slagg:

— sinkaske (varmgalvanisering) (> 90 % Zn)

— hardsink (varmgalvanisering) (> 92 % Zn)

— slagg fra presstøping av sink (> 85% Zn)

— slagg fra varmgalvanisering med sink (satsvis) (> 92% Zn)

— avrakingsslagg av sink

— avrakingsslagg av aluminium, unntatt saltslagg

— slagg fra bearbeiding av kobber for videre foredling eller raffinering som ikke inneholder tilstrekkelig
arsen, bly eller kadmium til at det framviser en av de farlige egenskapene som nevnt i vedlegg III

— avfall av ildfaste fôringer, herunder digler, fra kobberstøping

— slagg fra behandling av edelmetaller for ytterligere raffinering

— tantalholdig tinnslagg med mindre enn 0,5 % tinn

B1110 Elektrisk og elektronisk utstyr:

— elektrisk utstyr som bare består av metaller eller legeringer

— avfall eller skrap av elektrisk og elektronisk utstyr(9) (herunder trykte kretskort) som ikke inneholder
komponenter som akkumulatorer og andre batterier oppført på liste A, kvikksølvbrytere, glass fra
katodestrålerør og annet aktivert glass og PCB-kondensatorer, eller som ikke er forurenset av
bestanddeler nevnt i vedlegg I (f.eks. kadmium, kvikksølv, bly, polyklorert bifenyl) eller fra hvilket
slike bestanddeler eller slik forurensning er fjernet i et omfang som gjør at det ikke lenger framviser
noen av egenskapene nevnt i vedlegg III (se tilsvarende nummer på liste A, A1180)

— elektrisk og elektronisk utstyr (herunder trykte kretskort, elektroniske komponenter og ledninger)
beregnet på direkte ombruk(10) og ikke på gjenvinning eller disponering(11)

B1120 Brukte katalysatorer, unntatt væsker brukt som katalysator, som inneholder noe av følgende:

— overgangsmetaller, unntatt katalysatoravfall (brukte katalysatorer, brukte væskekatalysatorer eller
andre katalysatorer) oppført på liste A: scandium, vanadium, mangan, kobolt, kobber, yttrium, niob,
hafnium, wolfram, titan, krom, jern, nikkel, sink, zirkonium, molybden, tantal, rhenium

— lantanoider (sjeldne jordmetaller): lantan, praseodym, samarium, gadolinium, dysprosium, erbium,
ytterbium, cerium, neodium, europium, terbium, holmium, thulium, lutetium

B1130 Rensede brukte edelmetallholdige katalysatorer

B1140 Edelmetallholdige rester i fast form som inneholder spor av uorganiske cyanider

B1150 Avfall av edelmetaller og edelmetallegeringer (gull, sølv, platinagruppen, men ikke kvikksølv) i spredbar,
ikke-vandig form med relevant emballasje og merking

B1160 Edelmetallaske fra forbrenning av trykte kretskort (se tilsvarende nummer på liste A, A1150)

B1170 Edelmetallaske fra forbrenning av fotografisk film

B1180 Avfall av fotografisk film som inneholder sølvhalogenider og metallisk sølv
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B1190 Avfall av fotografisk papir som inneholder sølvhalogenider og metallisk sølv

B1200 Granulert slagg fra produksjon av jern og stål

B1210 Slagg fra produksjon av jern og stål, herunder slagg som kilde til titandioksid og vanadium

B1220 Slagg fra sinkproduksjon, kjemisk stabilisert, med høyt jerninnhold (over 20 %) og behandlet etter
industrispesifikasjoner (f.eks. ISO 4301), hovedsakelig til byggeformål

B1230 Glødeskall fra produksjon av jern og stål

B1240 Glødeskall av kobberoksid

B2.   Avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og
organiske materialer

B2010 Avfall fra gruvedrift, i ikke-spredbar form:

— avfall av naturlig grafitt

— avfall av skifer, grovt uthugget eller bare tilskåret, ved saging eller på annen måte

— glimmeravfall

— avfall av leucitt, nefelin og nefelinsyenitt

— feltspatavfall

— flusspatavfall

— silisiumavfall i fast form, unntatt avfall som brukes i støpeprosesser

B2020 Glassavfall i ikke-spredbar form:

— glasskår og annet avfall og skrap av glass, unntatt glass fra katodestrålerør og annet aktivert glass

B2030 Keramikkavfall i ikke-spredbar form:

— cermetavfall og -skrap (kompositter av metall og keramikk)

— keramikkbaserte fibrer som ikke er spesifisert eller oppført andre steder

B2040 Annet avfall som hovedsakelig inneholder uorganiske bestanddeler:

— delvis raffinert kalsiumsulfat framstilt ved avsvovling av røykgass (FGD)

— avfall av gipsplater og -lag fra riving av bygninger

— slagg fra kobberproduksjon, kjemisk stabilisert, med høyt jerninnhold (over 20 %) og behandlet i
samsvar med industrispesifikasjoner (f.eks. DIN 4301 og DIN 8201), hovedsakelig til bygge- og
slipeformål

— svovel i fast form

— kalkstein fra produksjon av kalsiumcyanamid (med pH på under 9)

— natrium-, kalium- og kalsiumklorider

— karborundum (silisiumkarbid)

— knust betong

— glassavfall som inneholder litium-tantal eller litium-niob

B2050 Flygeaske fra kullfyrte varmekraftverk, ikke oppført på liste A (se tilsvarende nummer på liste A, A2060)

B2060 Brukt aktivkull fra behandling av drikkevann og produksjonsprosesser i næringsmiddelindustrien og
vitaminproduksjon (se tilsvarende nummer på liste A, A4160)

B2070 Kalsiumfluoridslam

B2080 Gipsavfall fra den kjemiske industrien som ikke er oppført på liste A (se tilsvarende nummer på liste A,
A2040)

B2090 Rester av anoder av petroleumskoks eller petroleumsbitumen benyttet i stål- eller aluminiumsproduksjon
og renset etter vanlige industrispesifikasjoner (unntatt anoderester benyttet i kloralkalielektrolyse og i
metallurgisk industri)
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B2100 Avfall av aluminiumhydrater og aluminiumoksid og rester fra aluminiumoksidproduksjon, unntatt
materialer brukt til gassrensing, flokkulering eller filtrering

B2110 Bauxittrester («rødt slam») (pH senket til under 11,5)

B2120 Avfall av sure eller basiske løsninger med pH på over 2, men under 11,5, som ikke er etsende eller farlig
på annen måte (se tilsvarende nummer på liste A, A4090)

B3.   Avfall som hovedsakelig inneholder organiske bestanddeler, men som kan inneholde metaller og
uorganiske materialer

B3010 Plastavfall i fast form:

Følgende plastmaterialer eller blandede plastmaterialer, dersom de ikke er blandet med annet avfall, og er
bearbeidet etter en spesifikasjon:

— plastskrap av ikke-halogenerte polymerer og kopolymerer, herunder, men ikke begrenset til(12):

— etylen

— styren

— polypropylen

— polyetylentereftalat

— akrylnitril

— butadien

— polyacetaler

— polyamider

— polybutylentereftalat

— polykarbonater

— polyetere

— polyfenylensulfider

— akrylpolymerer

— alkaner C10-C13 (myknere)

— polyuretan (uten CFC)

— polysiloksaner

— polymetylmetakrylat

— polyvinylalkohol

— polyvinylbutyral

— polyvinylacetat

— Herdet harpiksavfall eller kondenseringprodukter, herunder:

— ureaformaldehydharpikser

— fenolformaldehydharpikser

— melaminformaldehydharpikser

— epoksyharpikser

— alkydharpikser

— polyamider

— Følgende former for fluorinert polymeravfall(13):

— perfluoretylen/-propylen (FEP)

— perfluoralkoksyalkan (PFA)

— perfluoralkoksyalkan (MFA)

— polyvinylfluorid (PVF)

— polyvinylidenfluorid (PVDF)

B3020 Avfall av papir, papp og papirprodukter

Følgende materialer, såfremt de ikke er blandet med farlig avfall:

Avfall og skrap av papir eller papp av:

— ubleket papir eller papp eller bølgepapir eller bølgepapp

— annet papir eller papp, framstilt hovedsakelig av bleket kjemisk masse, ikke farget i massen

— papir eller papp framstilt hovedsakelig av mekanisk masse (f.eks. aviser, tidsskrifter og lignende
trykksaker)

— annet, herunder, men ikke begrenset til: 1) laminert papp, 2) usortert skrap
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B3030 Tekstilavfall

Følgende materialer, såfremt de ikke er blandet med annet avfall og er bearbeidet etter en spesifikasjon:

— silkeavfall (herunder kokonger uegnet for spoling, garnavfall og opprevet materiale):

— ikke kardet eller børstet

— annet

— avfall av ull eller av fint eller grovt dyrehår, herunder garnavfall, men ikke opprevet materiale:

— kardet ull eller kardet fint dyrehår

— annet avfall av ull eller fint dyrehår

— avfall av grovt dyrehår

— bomullsavfall (herunder garnavfall og opprevet materiale):

— garnavfall (herunder trådavfall)

— opprevet materiale

— annet

— stry og avfall av lin

— stry og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av ekte hamp (Cannabis sativa L.)

— stry og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av jute og andre tekstilbastfibrer (unntatt
lin, ekte hamp og rami)

— stry og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) sisal og andre tekstilfibrer av agaveslekten

— stry, fiber og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av kokosnøtt

— stry, fiber og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av manilla (manilahamp eller Musa
textilis Nee)

— stry, kardet ull og avfall (herunder garnavfall og opprevet materiale) av rami og andre
plantetekstilfibrer som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder

— avfall (herunder kardet ull, garnavfall og opprevet materiale) av syntetiske og kunstige fibrer

— av syntetiske fibrer

— av kunstige fibrer

— brukte klær og andre slitte tekstilartikler

— brukte filler, hyssing, tauverk, tau og kabler og utslitte artikler av hyssing, tauverk, tau eller
tekstilkabler:

— sortert

— annet

B3040 Gummiavfall

Følgende materialer, forutsatt at de ikke er blandet med annet avfall:

— avfall og skrap av hardgummi (for eksempel ebonitt)

— annet gummiavfall (unntatt avfall som er angitt andre steder)

B3050 Ubehandlet kork- og treavfall:

— avfall og skrap av tre, også samlet i kubber, briketter, pelleter eller lignende

— korkavfall: Knust, granulert eller malt kork

3060 Avfall fra landbruksbasert og annen næringsmiddelindustri, forutsatt at det ikke er smittefarlig:

— vinberme

— tørket og sterilisert vegetabilsk avfall, rester og biprodukter, også i form av pelleter, brukt i fôr, ikke
spesifisert eller inkludert andre steder

— garvefett; rester etter behandling av fettstoffer eller animalsk eller vegetabilsk voks

— avfall av bein og horn, ubearbeidet, avfettet, enkelt bearbeidet (men ikke tilskåret), syrebehandlet eller
avgelatinisert

— fiskeavfall

— skall, skinn (skrell) og annet avfall av kakao

— annet avfall fra landbruksbasert næringsmiddelindustri med unntak av biprodukter som oppfyller
nasjonale og internasjonale krav og standarder for produkter beregnet på konsum eller på fôrvarer
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19.12.2002 Nr. 63/309EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende

B3070 Følgende avfall:

— avfall av menneskehår

— avfall av halm

— deaktivert soppskorpe fra penicillinproduksjon til bruk i fôr

B3080 Avskjær og skrap av gummi

B3090 Avskjær og annet avfall av lær eller kunstlær som ikke er egnet for framstilling av lærvarer, unntatt
lærslam, som ikke inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider (se tilsvarende nummer på liste
A, A3100)

B3100 Avfall av støv, aske, slam og mel av lær som ikke inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider
(se tilsvarende nummer på liste A, A3090)

B3110 Avfall fra pelshåndtering som ikke inneholder seksverdige kromforbindelser eller biocider eller
smittestoffer (se tilsvarende nummer på liste A, A3110)

B3120 Avfall som inneholder fargestoffer til næringsmidler

B3130 Avfall av eterpolymerer og ikke-farlige etermonomerer som ikke kan danne peroksider

B3140 Brukte dekk, unntatt dekk beregnet på behandling som nevnt i vedlegg IV.A

B4.  Avfall som kan inneholde uorganiske eller organiske bestanddeler

B4010 Avfall som hovedsakelig består av vannbaserte/lateksbaserte malinger, trykkfarger og herdet lakk som
ikke inneholder organiske løsemidler, tungmetaller eller biocider i et omfang som gjør dem farlige (se
tilsvarende nummer på liste A, A4070)

B4020 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av harpikser, lateks, myknere, lim og klebemidler som ikke er
oppført på liste A, som ikke inneholder løsemidler og andre forurensende stoffer i et omfang som gjør at
det framviser en av egenskapene nevnt i vedlegg III, f.eks. vannbasert, eller lim basert på kaseinstivelse,
dekstrin, celluloseetere eller polyvinylalkoholer (se tilsvarende nummer på liste A, A3050)

B4030 Brukte engangskameraer, med batterier som ikke er oppført på liste A

(1) Merk at tilsvarende nummer på liste B (B1160) ikke angir unntak.
(2) Dette nummer omfatter ikke skrap av utstyr fra produksjon av elektrisk energi.
(3) PCB i konsentrasjoner på 50 mg/kg eller mer.
(4) Konsentrasjonen på 50 mg/kg anses som en internasjonalt anvendbar grense for alt avfall. Mange stater har

imidlertid fastsatt en lavere grense (f.eks. 20 mg/kg) for bestemte avfallstyper.
(5) Med «for gamle» menes ikke brukt innenfor tidsrommet anbefalt av produsenten.
(6) Dette nummer omfatter ikke tre behandlet med treimpregningeringsmidler.
(7) Merk at selv om den opprinnelige forurensningen med materialer nevnt i vedlegg I er liten, kan senere behandling,

herunder gjenvinningsprosesser, medføre danningen av utskilte fraksjoner med vesentlig høyere konsentrasjoner av
de aktuelle materialene nevnt i vedlegg I.

(8) Statusen til sinkaske er for tiden under revurdering, og De forente nasjoners konferanse for handel og utvikling
(UNCTAD) har anbefalt at sinkaske ikke anses som et farlig stoff.

(9) Dette nummer omfatter ikke skrap av utstyr fra produksjon av elektrisk energi.
(10) Ombruk kan bestå i reparasjon, istandsetting eller oppgradering, men ikke større remontering.
(11) I visse stater anses ikke slike materialer til direkte ombruk som avfall.
(12) Slikt skrap skal være fullstendig polymerisert.
(13) — Forbrukeravfall omfattes ikke av dette nummer.

— Avfallet skal ikke blandes.
— Det skal tas hensyn til problemene i forbindelse med åpen forbrenning.



DEL 2

Avfall oppført i vedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til 
artikkel 1 nr. 4 i direktiv 91/689/EØF om farlig avfall

02 00 00 AVFALL FRA PRIMÆRPRODUKSJON INNEN LANDBRUK, HAGEBRUK, JAKT, FISKE OG
AKVAKULTUR, PRODUKSJON OG BEARBEIDING AV NÆRINGSMIDLER

02 01 00 Avfall fra primærproduksjon

02 01 05 Landbrukskjemisk avfall

03 00 00 AVFALL FRA TREINDUSTRI OG PRODUKSJON AV PAPIR, PAPP, PAPIRMASSE, PLATER OG
MØBLER

03 02 00 Avfall av treimpregneringsmidler

03 02 01 Ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler

03 02 02 Klororganiske treimpregneringsmidler

03 02 03 Metallorganiske treimpregneringsmidler

03 02 04 Uorganiske treimpregneringsmidler

04 00 00 AVFALL FRA LÆRVARE- OG TEKSTILINDUSTRIEN

04 01 00 Avfall fra lærvareinstrien

04 01 03 Avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase

04 02 00 Avfall fra tekstilindustrien

04 02 11 Halogenert avfall fra beredning og etterbehandling

05 00 00 AVFALL FRA OLJERAFFINERING, RENSING AV NATURGASS OG PYROLYTISK BEHANDLING
AV KULL

05 01 00 Oljeholdig slam og fast avfall

05 01 03 Bunnslam fra tanker

05 01 04 Alkylsyreslam

05 01 05 Oljespill

05 01 07 Syreholdig tjære

05 01 08 Annen tjære

05 04 00 Brukte filtreringsleirer

05 04 01 Brukte filtreringsleirer

05 06 00 Avfall fra pyrolitisk behandling av kull

05 06 01 Syreholdig tjære

05 06 03 Annen tjære

05 07 00 Avfall fra rensing av naturgass

05 07 01 Kvikksølvholdig slam

05 08 00 Avfall fra oljeregenerering

05 08 01 Brukte filtreringsleirer

05 08 03 Annen tjære

05 08 04 Flytende vandig avfall fra oljeregenerering

06 00 00 AVFALL FRA UORGANISKE KJEMISKE PROSESSER

06 01 00 Avfall i form av sure løsninger

06 01 01 Svovelsyre og svovelsyrling

06 01 02 Saltsyre

06 01 03 Hydrogenfluorid

06 01 04 Fosforsyre og fosforsyrling
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06 01 05 Salpetersyre og salpetersyrling

06 01 99 Avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 02 00 Avfall i form av basiske løsninger

06 02 01 Kalsiumhydroksid

06 02 02 Natron

06 02 03 Ammoniakk

06 02 99 Avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 03 00 Avfall i form av salter og saltløsninger

06 03 11 Salter og saltløsninger som inneholder cyanider

06 04 00 Metallholdig avfall

06 04 02 Metalliske salter (unntatt 06 03 00)

06 04 03 Arsenholdig avfall

06 04 04 Kvikksølvholdig avfall

06 04 05 Avfall som inneholder andre tungmetaller

06 07 00 Avfall fra halogenkjemiske prosesser

06 07 01 Avfall som inneholder asbest fra elektrolyse

06 07 02 Avfall i form av aktivkull brukt til produksjon av klor

06 13 00 Avfall fra andre uorganiske kjemiske prosesser

06 13 01 Uorganiske plantevernmidler, biocider og treimpregneringsmidler

06 13 02 Brukt aktivkull (unntatt 06 07 02)

07 00 00 AVFALL FRA ORGANISKE KJEMISKE PROSESSER

07 01 00 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av organiske basisprodukter

07 01 01 Vandige vaskevæsker og morluter

07 01 03 Halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 01 04 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 01 07 Halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 01 08 Andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 01 09 Halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 01 10 Andre filterkaker og brukte absorbenter

07 02 00 Avfall fra PBDB av plastmaterialer, syntetisk gummi og kunstige og syntetiske fibrer

07 02 01 Vandige vaskevæsker og morluter

07 02 03 Halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 02 04 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 02 07 Halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 02 08 Andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 02 09 Halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 02 10 Andre filterkaker og brukte absorbenter

07 03 00 Avfall fra PBDB av organiske fargestoffer og pigmenter (unntatt 06 11 00)

07 03 01 Vandige vaskevæsker og morluter

07 03 03 Halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 03 04 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 03 07 Halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 03 08 Andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
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07 03 09 Halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 03 10 Andre filterkaker og brukte absorbenter

07 04 00 Avfall fra PBDB av organiske plantevernmidler (unntatt 02 01 05)

07 04 01 Vandige vaskevæsker og morluter

07 04 03 Halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 04 04 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 04 07 Halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 04 08 Andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 04 09 Halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 04 10 Andre filterkaker og brukte absorbenter

07 05 00 Avfall fra PBDB av legemidler

07 05 01 Vandige vaskevæsker og morluter

07 05 03 Halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 05 04 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 05 07 Halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 05 08 Andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 05 09 Halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 05 10 Andre filterkaker og brukte absorbenter

07 06 00 Avfall fra PBDB av fettstoffer, smøremidler, såpe, rengjøringsmidler, desinfeksjonsmidler og
kosmetikk

07 06 01 Vandige vaskevæsker og morluter

07 06 03 Halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 06 04 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 06 07 Halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 06 08 Andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 06 09 Halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 06 10 Andre filterkaker og brukte absorbenter

07 07 00 Avfall fra PBDB av finkjemikalier og av kjemikalier som ikke er spesifisert andre steder

07 07 01 Vandige vaskevæsker og morluter

07 07 03 Halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 07 04 Andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 07 07 Halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 07 08 Andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 07 09 Halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 07 10 Andre filterkaker og brukte absorbenter

08 00 00 AVFALL FRA PRODUKSJON, BEARBEIDING, DISTRIBUSJON OG BRUK (PBDB) AV
BELEGGINGSPRODUKTER (MALINGER, LAKKER OG GLASSEMALJER), LIM,
TETNINGSMASSER OG TRYKKFARGER

08 01 00 Avfall fra PBDB av malinger og lakker

08 01 01 Maling- og lakkavfall som inneholder halogenerte løsemidler

08 01 02 Maling- og lakkavfall uten halogenerte løsemidler

08 01 06 Maling- og lakkfjerningsslam som inneholder halogenerte løsemidler

08 01 07 Maling- og lakkfjerningsslam uten halogenerte løsemidler

08 03 00 Avfall fra PBDB av trykkfarger
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08 03 01 Trykkfargeavfall som inneholder halogenerte løsemidler

08 03 02 Trykkfargeavfall uten halogenerte løsemidler

08 03 05 Trykkfargeslam som inneholder halogenerte løsemidler

08 03 06 Trykkfargeslam uten halogenerte løsemidler

08 04 00 Avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasse (herunder vanntetningsmidler)

08 04 01 Avfall fra klebemidler og tetningsmasse som inneholder halogenerte løsemidler

08 04 02 Avfall fra klebemidler og tetningsmasse uten halogenerte løsemidler

08 04 05 Slam fra klebemidler og tetningsmasse som inneholder halogenerte løsemidler

08 04 06 Slam fra klebemidler og tetningsmasse uten halogenerte løsemidler

09 00 00 AVFALL FRA FOTOGRAFISK INDUSTRI

09 01 00 Avfall fra fotografisk industri

09 01 01 Vannbaserte framkallingsvæsker med aktivator

09 01 02 Vannbaserte framkallingsvæsker for offsetplater

09 01 03 Løsemiddelbaserte framkallingsvæsker

09 01 04 Fikserbad

09 01 05 Blekebad og bleke-/fikserbad

09 01 06 Avfall som inneholder sølv fra behandling på stedet av fotografisk avfall

10 00 00 UORGANISK AVFALL FRA VARMEBEHANDLINGSPROSESSER

10 01 00 Avfall fra kraftverk og andre forbrenningsanlegg (unntatt 19 00 00)

10 01 04 Flygeaske fra forbrenning av olje

10 01 09 Svovelsyre

10 03 00 Avfall fra varmebasert aluminiumsproduksjon

10 03 01 Tjære og annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder

10 03 03 Avrakingsslagg

10 03 04 Slagg og hvitt dross fra primærproduksjon

10 03 07 Brukte ovnsfôringer

10 03 08 Saltslagg fra sekundærproduksjon

10 03 09 Svart dross fra sekundærproduksjon

10 03 10 Avfall fra behandling av saltslagg og svart dross fra sekundærproduksjon

10 04 00 Avfall fra varmebasert blyproduksjon

10 04 01 Slagg (fra primær- og sekundærproduksjon)

10 04 02 Dross og avrakingsslagg (fra primær- og sekundærproduksjon)

10 04 03 Kalsiumarsenat

10 04 04 Støv fra rensing av røykgass

10 04 05 Andre partikler og støv

10 04 06 Fast avfall fra behandling av avgasser

10 04 07 Slam fra behandling av avgasser

10 05 00 Avfall fra varmebasert produksjon av sink

10 05 01 Slagg (fra primær- og sekundærproduksjon)

10 05 02 Dross og avrakingsslagg (fra primær- og sekundærproduksjon)

10 05 03 Støv fra rensing av røykgass

10 05 05 Fast avfall fra behandling av avgasser

10 05 06 Slam fra behandling av avgasser
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10 06 00 Avfall fra varmebasert kobberproduksjon

10 06 03 Støv fra rensing av røykgass

10 06 05 Avfall fra elektrolyseraffinering

10 06 06 Fast avfall fra behandling av avgasser

10 06 07 Slam fra behandling av avgasser

11 00 00 UORGANISK METALLHOLDIG AVFALL FRA BEHANDLING OG BELEGGING AV METALLER,
OG FRA HYDROMETALLURGI MED IKKE-JERNHOLDIGE METALLER

11 01 00 Flytende avfall og slam fra behandling og belegging av metaller (f.eks. galvaniseringsprosesser,
forsinkingsprosesser, beising, etsing, fosfatering og alkalisk avfetting)

11 01 01 Cyanidisk (alkalisk) avfall som inneholder andre tungmetaller enn krom

11 01 02 Cyanidisk (alkalisk) avfall uten tungmetaller

11 01 03 Ikke-cyanidisk avfall som inneholder krom

11 01 05 Sure beisløsninger

11 01 06 Syrer som ikke er spesifisert andre steder

11 01 07 Alkaliske stoffer som ikke er spesifisert andre steder

11 01 08 Fosfateringsslam

11 02 00 Avfall og slam fra hydrometallurgiske prosesser med ikke-jernholdige metaller

11 02 02 Slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og goethitt)

11 03 00 Slam og fast avfall fra herdeprosesser

11 03 01 Cyanidholdig avfall

11 03 02 Annet avfall

12 00 00 AVFALL FRA FORMING OG MEKANISK OVERFLATEBEHANDLING AV METALLER OG PLAST

12 01 00 Avfall fra forming (herunder smiing, sveising, pressing, trekking, dreiing, kapping og fresing)

12 01 06 Brukte bearbeidingsoljer som inneholder halogener (ikke i form av emulsjon)

12 01 07 Brukte bearbeidingsoljer uten halogener (ikke i form av emulsjon)

12 01 08 Brukte bearbeidingsemulsjoner som inneholder halogener

12 01 09 Brukte bearbeidingsemulsjoner uten halogener

12 01 10 Syntetiske bearbeidingsoljer

12 01 11 Bearbeidingsslam

12 01 12 Voks- og fettavfall

12 03 00 Avfall fra avfettingsprosesser med vann og damp (unntatt 11 00 00)

12 03 01 Vandige rengjøringsvæsker

12 03 02 Avfall fra dampavfetting

13 00 00 BRUKTE OLJER (unntatt matoljer og kategori 05 00 00 og 12 00 00)

13 01 00 Brukte hydrauliske oljer og bremsevæsker

13 01 01 Hydrauliske oljer som inneholder PCB eller PCT

13 01 02 Andre klorerte hydrauliske oljer (unntatt emulsjoner)

13 01 03 Ikke-klorerte hydrauliske oljer (unntatt emulsjoner)

13 01 04 Andre klorerte hydrauliske oljer (emulsjoner)

13 01 05 Ikke-klorerte hydrauliske oljer (emulsjoner)

13 01 06 Mineralske hydrauliske oljer

13 01 07 Andre hydrauliske oljer

13 01 08 Bremsevæsker

EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps TidendeNr. 63/314 19.12.2002

N
O

R
SK

 u
tg

av
e



13 02 00 Avfall av motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 01 Klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 02 Ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 03 Andre motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 03 00 Avfall av isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre væsker

13 03 01 Isolasjonsoljer og varmeoverførende væsker og andre væsker som inneholder PCB eller PCT

13 03 02 Andre klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre klorerte væsker

13 03 03 Ikke-klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre ikke-klorerte væsker

13 03 04 Syntetiske isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre syntetiske væsker

13 03 05 Mineralske isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre mineralske væsker

13 04 00 Bunnoljer

13 04 01 Bunnoljer fra fart på innlands vannveier

13 04 02 Bunnoljer fra moloavløp

13 04 03 Bunnoljer fra andre typer skipsfart

13 05 00 Innhold i olje/vann-separatorer

13 05 01 Fast avfall fra olje/vann-separatorer

13 05 02 Slam fra olje/vann-separatorer

13 05 03 Slam fra oljeutskillere

13 05 04 Avsaltingsslam eller -emulsjoner

13 05 05 Andre emulsjoner

13 06 00 Oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder

13 06 01 Oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder

14 00 00 AVFALL FRA ORGANISKE STOFFER BRUKT SOM LØSEMIDLER (unntatt 07 00 00 og 08 00 00)

14 01 00 Avfall fra avfetting av metaller og vedlikehold av maskiner

14 01 01 Klorfluorkarboner

14 01 02 Andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

14 01 03 Andre løsemidler og løsemiddelblandinger

14 01 04 Vandige løsemiddelblandinger som inneholder halogen

14 01 05 Vandige løsemiddelblandinger uten halogen

14 01 06 Slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

14 01 07 Slam eller fast avfall uten halogenerte løsemidler

14 02 00 Avfall fra rengjøring av tekstiler og avfetting av naturprodukter

14 02 01 Halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

14 02 02 Løsemiddelblandinger eller organiske væsker uten halogenerte løsemidler

14 02 03 Slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

14 02 04 Slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler

14 03 00 Avfall fra elektronikkindustrien

14 03 01 Klorfluorkarboner

14 03 02 Andre halogenerte løsemidler

14 03 03 Løsemidler og løsemiddelblandinger uten halogenerte løsemidler

14 03 04 Slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

14 03 05 Slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler
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14 04 00 Avfall fra kjølevæsker og aerosol- og skumdrivgasser

14 04 01 Klorfluorkarboner

14 04 02 Andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

14 04 03 Andre løsemidler og løsemiddelblandinger

14 04 04 Slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

14 04 05 Slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler

14 05 00 Avfall fra gjenvinning av løsemidler og kjølevæsker (destillasjonsrester)

14 05 01 Klorfluorkarboner

14 05 02 Andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

14 05 03 Andre løsemidler og løsemiddelblandinger

14 05 04 Slam som inneholder halogenerte løsemidler

14 05 05 Slam som inneholder andre løsemidler

16 00 00 AVFALL SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE STEDER I LISTEN

16 02 00 Kassert utstyr og knusingsavfall

16 02 01 Transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB eller PCT

16 04 00 Avfall av eksplosive varer

16 04 01 Ammunisjonsavfall

16 04 02 Fyrverkeriavfall

16 04 03 Annet avfall av eksplosive varer

16 06 00 Batterier og akkumulatorer

16 06 01 Blybatterier

16 06 02 Ni-Cd-batterier

16 06 03 Kvikksølvbatterier

16 06 06 Elektrolytt fra batterier og akkumulatorer

16 07 00 Avfall fra rengjøring av transport- og lagringstanker (unntatt kategori 05 00 00 og 12 00 00)

16 07 01 Avfall fra rengjøring av sjøtransporttanker som inneholder kjemikalier

16 07 02 Avfall fra rengjøring av sjøtransporttanker som inneholder olje

16 07 03 Avfall fra rengjøring av transporttanker for vei og jernbane som inneholder olje

16 07 04 Avfall fra rengjøring av transporttanker for vei og jernbane som inneholder kjemikalier

16 07 05 Avfall fra rengjøring av lagringstanker som inneholder kjemikalier

16 07 06 Avfall fra rengjøring av lagringstanker som inneholder olje

17 00 00 AVFALL FRA BYGGE- OG RIVINGSARBEID (HERUNDER VEIBYGGING)

17 06 00 Isolasjonsmaterialer

17 06 01 Asbestholdige isolasjonsmaterialer

18 00 00 AVFALL FRA MEDISINSK BEHANDLING ELLER VETERINÆRBEHANDLING OG/ELLER
TILHØRENDE FORSKNING (unntatt kjøkken- og restaurantavfall som ikke har direkte tilknytning til
medisinsk behandling)

18 01 00 Avfall fra fødeavdelinger og fra diagnose, behandling eller forebygging av sykdom hos mennesker

18 01 03 Annet avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av
infeksjoner

18 02 00 Avfall fra forskning, diagnose, behandling eller forebygging av sykdommer hos dyr

18 02 02 Annet avfall der innsamling og disponering er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av
infeksjoner

18 02 04 Kasserte kjemikalier
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19 00 00 AVFALL FRA AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG, EKSTERNE RENSEANLEGG OG
VANNFORSYNING

19 01 00 Avfall fra forbrenning eller pyrolyse av kommunalt avfall og lignende avfall fra handel, industri og
institusjoner

19 01 03 Flygeaske

19 01 04 Kjelstøv

19 01 05 Filterkaker fra behandling av avgasser

19 01 06 Vandig flytende avfall fra behandling av avgasser og annet vandig flytende avfall

19 01 07 Fast avfall fra behandling av avgasser

19 01 10 Brukt aktivkull fra behandling av røykgass

19 02 00 Avfall fra særlig fysisk-kjemisk behandling av industriavfall (f.eks. fjerning av krom, fjerning av
cyanid, nøytralisering)

19 02 01 Metallhydroksidslam og annet slam fra metallutfellingsprosesser

19 04 00 Forglasset avfall og avfall fra forglassing

19 04 02 Flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass

19 04 03 Ikke-forglasset fast fase

19 08 00 Avfall fra renseanlegg som ikke er spesifisert andre steder

19 08 03 Blandinger av olje og fett fra separering av olje/spillvann

19 08 06 Mettede eller brukte ionebytterharpikser

19 08 07 Løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

20 00 00 KOMMUNALT AVFALL OG LIGNENDE AVFALL FRA HANDEL, INDUSTRI OG
INSTITUSJONER, HERUNDER SEPARAT INNSAMLEDE FRAKSJONER

20 01 00 Separat innsamlede fraksjoner

20 01 12 Maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser

20 01 13 Løsemidler

20 01 17 Fotografiske kjemikalier

20 01 19 Plantevernmidler

20 01 21 Lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall



DEL 3

Avfall fra vedlegg III og IV til forordning (EØF) nr. 259/93. Avfallet betegnet AB 130, AC 020, AC 250, AC 260, AC
270 og AD 160 utgår, siden de etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 18 i direktiv 75/442/EØF klart anses som ikke-
farlige og dermed ikke er underlagt eksportforbudet.

ORANSJE AVFALLSLISTE(*)

AA.   METALLHOLDIG AVFALL

AA 010 ex 2619 00 Dross, glødeskall og annet avfall fra produksjon av jern og stål(**)

AA 020 ex 2620 19 Aske og rester av sink(**)

AA 030 2620 20 Aske og rester av bly(**)

AA 040 ex 2620 30 Aske og rester av kobber(**)

AA 050 ex 2620 40 Aske og rester av aluminium(**)

AA 060 ex 2620 50 Aske og rester av vanadium(**)

AA 070 2620 90 Aske og rester (**) som inneholder metaller eller metallforbindelser som ikke er
spesifisert eller inkludert andre steder

AA 080 ex 8112 91 Avfall og rester av tallium(**)

AA 090 ex 2804 80 Avfall og rester av arsen(**)

AA 100 ex 2805 40 Avfall og rester av kvikksølv(**)

AA 110 Rester fra produksjon av aluminiumsoksid som ikke er spesifisert eller inkludert andre
steder

AA 120 Slam fra galvanisering

AA 130 Løsninger fra beising av metaller

AA 140 Utlutingsrester fra sinkbearbeiding, støv og slam som jarositt, hematitt, goethitt osv.

AA 150 Edelmetallholdige rester i fast form som inneholder spor av uorganiske cyanider

AA 160 Edelmetallholdig aske, slam og støv og andre edelmetallholdige rester, f.eks.:

AA 161 — Aske fra brenning av trykte kretskort

AA 162 — Filmaske

AA 170 Hele eller knuste blybatterier

AA 180 Hele eller knuste brukte batterier eller akkumulatorer unntatt blybatterier, samt avfall og
skrap fra produksjon av batterier og akkumulatorer som ikke er oppført andre steder

AA 190 8104 20 Avfall og skrap av magnesium som er brennbart eller pyrofort, eller som ved kontakt
med vann avgir brennbare gasser i farlige mengder.

AB.  AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE BESTANDDELER, MEN SOM OGSÅ
KAN INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

AB 010 ex 2621 00 Slagg, aske og rester(**) som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder

AB 020 Rester fra forbrenning av kommunalt avfall/husholdningsavfall

AB 030 Avfall fra overflatebehandling av metaller med ikke-cyanidbaserte produkter

AB 040 ex 7001 00 Glassavfall fra katodestrålerør samt annet aktivert glass

AB 050 ex 2529 21 Kalsiumfluoridslam

AB 060 Andre uorganiske fluorforbindelser i form av væsker eller slam

AB 070 Brukt støpesand

AB 080 Brukte katalysatorer som ikke finnes på den grønne listen

AB 090 Aluminiumhydratavfall

AB 100 Aluminiumoksidavfall
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AB 110 Basiske løsninger

AB 120 Uorganiske halogenidforbindelser som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder

AB 140 Gips fra kjemisk industri

AB 150 Uraffinert kalsiumsulfitt og kalsiumsulfat fra avsvovling av røykgass

AC.  AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER, MEN SOM OGSÅ
KAN INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

AC 010 ex 2713 90 Avfall fra produksjon/behandling av petroleumskoks og petroleumsbitumen, unntatt
anoderester

AC 030 Oljeavfall uegnet til opprinnelig planlagt bruk

AC 040 Slam fra blyholdig bensin

AC 050 Varmeoverførende væsker

AC 060 Hydrauliske væsker

AC 070 Bremsevæsker

AC 080 Frostvæsker

AC 090 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av harpikser, lateks, myknere, lim og
klebemidler

AC 100 ex 3915 90 Nitrocellulose

AC 110 Fenoler og fenolforbindelser, herunder klorfenol i form av væsker eller slam

AC 120 Polyklorerte naftalener

AC 130 Eter

AC 140 Trietylaminkatalysatorer brukt til å binde støpesand

AC 150 Klorfluorkarboner

AC 160 Haloner

AC 170 Behandlet kork- og treavfall

AC 180 ex 4110 00 Støv, aske, slam og mel av lær

AC 190 Den lette del fra bilopphogging

AC 200 Organiske fosforforbindelser

AC 210 Ikke-halogenerte løsemidler

AC 220 Halogenerte løsemidler

AC 230 Halogenerte eller ikke-halogenerte ikke-vandige destillasjonsrester som stammer fra
gjenvinning av organiske løsemidler

AC 240 Avfall fra produksjon av alifatiske halogenerte hydrokarboner (som klormetan,
dikloretan, vinylklorid, vinylidenklorid, allylklorid og epiklorhydrin)

AD.  AVFALL SOM KAN INNEHOLDE ORGANISKE ELLER UORGANISKE BESTANDDELER

AD 010 Avfall fra produksjon og bearbeiding av legemidler

AD 020 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av biocider og plantefarmasøytiske produkter

AD 030 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av treimpregneringsmidler

Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av:

AD 040 — uorganiske cyanider, unntatt edelmetallrester i fast form med spor av uorganiske
cyanider
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AD 050 — organiske cyanider

AD 060 Avfall i form av blandinger eller emulsjoner av olje/vann eller hydrokarboner/vann

AD 070 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av trykkfarger, fargestoffer, pigmenter,
maling eller lakk

AD 080 Eksplosivt avfall som ikke er underlagt annen særskilt lovgivning

AD 090 Avfall fra produksjon, bearbeiding og bruk av reprografiske og fotografiske kjemikalier
og materiale som ikke er spesifisert eller inkludert andre steder

AD 100 Avfall fra overflatebehandling av plaststoffer med ikke-cyanidbaserte produkter

AD 110 Sure løsninger

AD 120 Ionebytterharpiks

AD 130 Engangskameraer med batterier

AD 140 Avfall fra industrielle renseanlegg for rensing av avgasser som ikke er spesifisert eller
inkludert andre steder

AD 150 Naturlig forekommende organiske stoffer brukt som filtermedium (f.eks. membranfiltre)

AD 170 ex 2803 Brukt aktivkull med farlige egenskaper framkommet ved bruk av aktivkull innen
uorganisk kjemisk og organisk kjemisk industri, i legemiddelindustrien, i behandlingen
av spillvann, i rensing av gass/luft og på lignende bruksområder

(*) Der det er mulig, er kodenummeret i Det harmoniserte system for beskrivelse og koding av varer, innført ved
Brussel-konvensjonen av 14. juni 1983 i regi av Tollsamarbeidsrådet (Det harmoniserte system), oppført ut for hver
vare på listen. Denne koden kan gjelde både avfall og varer. Denne forordning omfatter ikke poster som ikke er
avfall. Derfor er koden, som brukes av tollvesenet for å lette deres framgangsmåter, samt av andre, angitt her bare
som hjelp til å identifisere avfall som er oppført på listen og omfattes av denne forordning. De tilsvarende offisielle
kommentarene utarbeidet av Tollsamarbeidsrådet bør likevel anvendes som veiledning ved bestemmelse av avfall
omfattet av generiske posisjoner.
Betegnelsen «ex» angir at en bestemt post er en del av en posisjon i Det harmoniserte system.
Koden med uthevet skrift i første kolonne er OECD-koden. Den består av to bokstaver (én for listen: «Amber»
(oransje) eller «Red» (rød), én for avfallskategorien: A, B, C,...), etterfulgt av et nummer.

(**)Denne oppføringen omfatter avfall i form av aske, rester, slagg, dross, avrakingsslagg, glødeskall, støv, pulver, slam
og kake, som ikke er inkludert et annet sted.

RØD AVFALLSLISTE

RA.  AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER ORGANISKE BESTANDDELER, MEN SOM OGSÅ
KAN INNEHOLDE METALLER OG UORGANISKE MATERIALER

RA 010 Avfall, stoffer og gjenstander som inneholder, består av eller er forurenset av polyklorerte bifenyler (PCB)
og/eller polyklorerte terfenyler (PCT) og/eller polybromerte bifenyler (PBB), herunder alle andre
polybromerte analoger av disse forbindelsene, med et konsentrasjonsnivå på 50 mg/kg eller mer

RA 020 Tjærerestavfall (unntatt asfaltsementer) som stammer fra raffinering, destillering og all pyrolytisk
behandling

RB.  AVFALL SOM HOVEDSAKELIG INNEHOLDER UORGANISKE BESTANDDELER SOM KAN
INNEHOLDE METALLER OG ORGANISKE MATERIALER

RB 010 Asbest (støv og fibrer)

RB 020 Keramikkfibrer med fysisk-kjemiske egenskaper tilsvarende dem som finnes i asbest

RC.  AVFALL SOM KAN INNEHOLDE UORGANISKE ELLER ORGANISKE BESTANDDELER

Avfall som inneholder, består av eller er forurenset av noe av det følgende:

RC 010 — Alle stoffer i gruppen polyklorert dibenzofuran

RC 020 — Alle stoffer i gruppen polyklorert dibenzodioksin

RC 030 Blyholdig slam fra antibankemiddelforbindelser

RC 040 Andre peroksider enn hydrogenperoksid.»


