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EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EF) nr. 2150/2002

av 25. november 2002 

om avfallsstatistikk(*)

EUROPAPARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN 
EUROPEISKE UNION HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske 
fellesskap, særlig artikkel 285,

under henvisning til forslag fra Kommisjonen(1),

under henvisning til uttalelse fra Den økonomiske og sosiale 
komité(2),

etter framgangsmåten fastsatt i traktatens artikkel 251(3) og

ut fra følgende betraktninger:

1) Fellesskapet har behov for regelmessige 
fellesskapsstatistikker for produksjon og håndtering 
av avfall fra foretak og privathusholdninger for å 
kunne overvåke gjennomføringen av avfallspolitikken. 
Dette danner grunnlag for å kontrollere om 
prinsippene om mest mulig gjenvinning og sikker 
disponering overholdes. Det kreves imidlertid fortsatt 
statistikkverktøy for å vurdere om prinsippet om 
avfallsforebygging overholdes, og for å sammenholde 
opplysninger om avfallsproduksjon med globale, 
nasjonale og regionale oversikter over ressursbruk.

2) Det må defineres begreper for beskrivelse av avfall 
og avfallshåndtering for å sikre at resultatene i 
avfallsstatistikkene er sammenlignbare.

3) Fellesskapets avfallspolitikk har ført til fastsettelse 
av et sett med prinsipper som skal følges av 
avfallsproduserende enheter og ved avfallshåndtering. 
Dette krever overvåking av avfallet ved forskjellige 
punkter i avfallsstrømmen, ved produksjon, innsamling, 
gjenvinning og disponering.

4) Rådsforordning (EF) nr. 322/97 av 17. februar 1997 
om fellesskapsstatistikker(4) utgjør referanserammen 
for bestemmelsene i denne forordning.

5) For å sikre sammenlignbare resultater må 
avfallsstatistikkene utarbeides i samsvar med den 
fastsatte inndelingen, i et egnet format og innen en 
fastsatt frist etter referanseårets utløp.

6) Ettersom målene for det foreslåtte tiltak, å fastsette en 
ramme for utarbeiding av fellesskapsstatistikker for 
produksjon, gjenvinning og disponering av avfall, ikke 
kan nås i tilstrekkelig grad av medlemsstatene, på grunn 
av behovet for å definere begreper for beskrivelse av 
avfall og avfallshåndtering som sikrer at statistikkene 
fra medlemsstatene kan sammenlignes, og derfor bedre 
kan nås på fellesskapsplan, kan Fellesskapet treffe 
tiltak i samsvar med nærhetsprinsippet som fastsatt 
i traktatens artikkel 5. I samsvar med forholdsmess
ighetsprinsippet fastsatt i nevnte artikkel, går denne 
forordning ikke lenger enn det som er nødvendig for å 
nå dette målet.

7) Medlemsstatene kan ha behov for en overgangsperiode 
for å utarbeide sine avfallsstatistikker for alle eller 
enkelte av de økonomiske virksomheter A, B og G 
til Q i samsvar med NACE Rev. 1, som ble innført 
ved rådsforordning (EØF) nr. 3037/90 av 9. oktober 
1990 om statistisk klassifisering av økonomisk 
virksomhet innen De europeiske fellesskap(5), dersom 
disse krever vesentlige tilpasninger av deres nasjonale 
statistikksystem.

2006/EØS/58/26

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EFT L 32 av 9.12.2002, s. 1, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 55/2004 av 23. april 2004 om 
endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til Den 
europeiske unions tidende nr. 43 av 26.8.2004, s. 21.

(1) EFT C 87 av 29.3.1999, s. 22, EFT C 180 E av 26.6.2001, s. 202, og endret 
forslag av 10. desember 2001 (ennå ikke kunngjort i EFT).

(2) EFT C 329 av 17.11.1999, s. 17.
(3) Europaparlamentets uttalelse av 4. september 2001 (EFT C 72 E av 

21.3.2002, s. 32), Rådets felles holdning av 15. april 2002 (EFT C 145 E av 
18.6.2002, s. 85) og europaparlamentsbeslutning av 4. juli 2002 (ennå ikke 
kunngjort i EFT). Rådsbeslutning av 14. november 2002.

(4) EFT L 52 av 22.2.1997, s. 1, utgjør referanserammen for bestemmelsene i 
denne forordning.

(5) EFT L 293 av 24.10.1990, s. 1. Forordningen sist endret ved 
kommisjonsforordning (EF) nr. 29/2002 (EFT L 6 av 10.1.2002, s. 3)
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8) De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen 
av denne forordning, bør vedtas i samsvar med 
rådsbeslutning 1999/468/EF av 28. juni 1999 om 
fastsettelse av nærmere regler for utøvelsen av 
den gjennomføringsmyndighet som er tillagt 
Kommisjonen(1).

9) Kommisjonen har rådspurt Komiteen for 
statistikkprogrammet —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

Mål

1.  Formålet med denne forordning er å fastsette en ramme 
for utarbeiding av fellesskapsstatistikker for produksjon, 
gjenvinning og disponering av avfall.

2.  Medlemsstatene og Kommisjonen skal, innenfor sine 
respektive ansvarsområder, utarbeide fellesskapsstatistikker 
for produksjon, gjenvinning og disponering av avfall, 
unntatt radioaktivt avfall, som allerede er omfattet av annen 
lovgivning.

3.  Statistikkene skal omfatte følgende områder:

a) produksjon av avfall i henhold til vedlegg I,

b) gjenvinning og disponering av avfall i henhold til vedlegg 
II,

c) etter forundersøkelsene i henhold til artikkel 5: import og 
eksport av avfall som det ikke er innsamlet opplysninger om 
i henhold 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(2), i samsvar med 
vedlegg III.

4.  Ved utarbeidingen av statistikkene skal medlemsstatene 
og Kommisjonen følge den hovedsakelig materialbaserte 
statistikknomenklaturen som er angitt i vedlegg III.

5.  Kommisjonen skal, etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 7 nr. 2, utarbeide en sammenligningstabell mellom 
statistikknomenklaturen i vedlegg III og listen over avfall 
innført ved kommisjonsvedtak 2000/532/EF(3).

Artikkel 2

Definisjoner

I denne forordning menes med:

a) «avfall»: ethvert stoff og enhver gjenstand som definert i 
artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF av 15. juli 
1975 om avfall(4),

b) «separat innsamlede avfallsgrupper»: husholdningsavfall 
og lignende avfall som er innsamlet i ensartede grupper, 
av offentlige tjenester, ideelle organisasjoner og private 
foretak på området organisert avfallsinnsamling,

c) «resirkulering»: samme definisjon som i artikkel 3 
nr. 7 i europaparlaments- og rådsdirektiv 94/62/EF av 
20. desember 1994 om emballasje og emballasjeavfall(5),

d) «gjenvinning»: enhver gjenvinningsform som er oppført i 
vedlegg II B til direktiv 75/442/EØF,

e) «disponering»: enhver disponeringsform som er oppført i 
vedlegg II A til direktiv 75/442/EØF,

f) «gjenvinnings- eller disponeringsanlegg»: et anlegg som 
krever tillatelse eller registrering i henhold til artikkel 9, 10 
eller 11 i direktiv 75/442/EF,

g) «farlig avfall»: ethvert avfall som definert i artikkel 1 nr. 4 
i rådsdirektiv 91/689/EØF av 12. desember 1991 om farlig 
avfall(6),

h) «ikke-farlig avfall»: avfall som ikke omfattes av 
bokstav g),

i) «forbrenning»: varmebehandling av avfall i et 
forbrenningsanlegg som definert i artikkel 3 nr. 4 eller 
et medforbrenningsanlegg som definert i artikkel 3 nr. 5 
i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/76/EF av 
4. desember 2000 om forbrenning av avfall(7),

j) «fyllplass»: et disponeringssted for avfall som definert i 
artikkel 2 bokstav g) i rådsdirektiv 1999/31/EF av 26. april 
1999 om deponering av avfall(8),

(1) EFT L 184 av 17.7.1999, s. 23.
(2) EFT L 30 av 6.2.1993, s. 1. Forordningen sist endret ved kommisjonsforordning 

(EF) nr. 2557/2001 (EFT L 349 av 31.12.2001, s. 1).
(3) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. Vedtaket sist endret ved rådsvedtak 2001/573/

EF (EFT L 203 av 28.7.2001, s. 18).

(4) EFT L 194 av 25.7.1975, s. 39. Direktivet sist endret ved kommisjonsvedtak 
96/350/EF (EFT L 135 av 6.6.1996, s. 32).

(5) EFT L 365 av 31.12.1994, s. 10.
(6) EFT L 377 av 31.12.1991, s. 20. Direktivet sist endret ved direktiv 94/31/EF 

(EFT L 168 av 2.7.1994, s. 28).
(7) EFT L 332 av 28.12.2000, s. 91.
(8) EFT L 182 av 16.7.1999, s. 1.
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k) «avfallsforbrenningsanleggs kapasitet»: den største 
kapasiteten for forbrenning av avfall, i tonn per år eller i 
gigajoule,

l) «avfallsgjenvinningsanleggs kapasitet»: den største 
kapasiteten for gjenvinning av avfall, i tonn per år,

m) «fyllplassers kapasitet»: fyllplassens resterende kapasitet 
(ved utgangen av referanseåret for opplysningene) for 
disponering av avfall i framtiden, målt i kubikkmeter,

n) «andre disponeringsanleggs kapasitet»: anleggets kapasitet 
for disponering av avfall, målt i tonn per år.

Artikkel 3

Innsamling av opplysninger

1.  Medlemsstatene skal, samtidig som de oppfyller de 
krav til kvalitet og nøyaktighet som skal defineres etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2, innhente de 
opplysninger som er nødvendige for å spesifisere egenskapene 
oppført i vedlegg I og II, ved hjelp av

– undersøkelser,

– administrative eller andre kilder, for eksempel 
rapporteringsplikt i henhold til Fellesskapets regelverk for 
avfallshåndtering,

– statistiske vurderingsmetoder på grunnlag av prøver eller 
avfallsrelaterte estimatorer, eller

– en kombinasjon av disse metodene.

For å redusere svarbyrden skal de nasjonale myndigheter 
og Kommisjonen, innenfor grensene og vilkårene fastsatt 
av hver medlemsstat og Kommisjonen på deres respektive 
ansvarsområder, ha tilgang til administrative datakilder.

2.  For å redusere den administrative byrden for mindre 
foretak fritas foretak med færre enn ti ansatte for undersøkelsene, 
med mindre de bidrar betydelig til produksjon av avfall.

3.  Medlemsstatene skal framlegge statistiske resultater med 
en inndeling som angitt i vedlegg I og II.

4.  Fritaket nevnt i nr. 2 må være forenlig med deknings- og 
kvalitetsmålene nevnt i avsnitt 7 nr. 1 i vedlegg I og II.

5.  Medlemsstatene skal overføre resultatene, herunder 
fortrolige opplysninger, til Eurostat i et egnet format og innen 
en fastsatt frist etter utløpet av de respektive referanseperiodene 
fastsatt i vedlegg I og II.

6.  Behandlingen av fortrolige opplysninger og overføringen 
av slike opplysninger som fastsatt i nr. 5 skal foregå i samsvar 
med eksisterende fellesskapsbestemmelser om fortrolig 
behandling av statistiske opplysninger.

Artikkel 4

Overgangsperiode

1.  Kommisjonen kan i en overgangsperiode, på anmodning 
fra en medlemsstat og etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 
nr. 2, gjøre unntak fra bestemmelsene i avsnitt 5 i vedlegg I 
og II. Denne overgangsperioden skal ikke overstige

a) to år fra denne forordnings ikrafttredelse for framlegging 
av resultater i henhold til avsnitt 8 nr. 1.1, rubrikk 16 
(Tjenester) i vedlegg I og avsnitt 8 nr. 2 i vedlegg II,

b) tre år etter denne forordnings ikrafttredelse for framlegging 
av resultater i henhold til avsnitt 8 nr. 1.1, rubrikk 1 
(Landbruk, jakt og skogbruk) og 2 (Fiske) i vedlegg I.

2.  Unntakene nevnt i nr. 1 kan gjøres for de enkelte 
medlemsstater bare for opplysninger om første referanseår.

3.  Kommisjonen skal utarbeide et program for 
forundersøkelser om avfall fra økonomiske virksomheter som 
nevnt i nr. 1 bokstav b), som medlemsstatene skal iverksette. 
Formålet for forundersøkelsene skal være å utvikle en metodikk 
for å framskaffe regelmessige opplysninger etter prinsippene i 
fellesskapsstatistikkene, som fastsatt i artikkel 10 i forordning 
(EF) nr. 322/97.

Kommisjonen skal finansiere inntil 100 % av kostnadene for 
disse forundersøkelsene. Kommisjonen skal på grunnlag av 
konklusjonene av forundersøkelsene vedta de nødvendige 
gjennomføringstiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 
nr. 2.

Artikkel 5

Import og eksport av avfall

1.  Kommisjonen skal utarbeide et program for 
forundersøkelser av import og eksport av avfall som 
medlemsstatene skal iverksette. Formålet for forundersøkelsene 
skal være å utvikle en metodikk for å framskaffe regelmessige 
opplysninger etter prinsippene i fellesskapsstatistikkene, som 
fastsatt i artikkel 10 i forordning (EF) nr. 322/97.

2.  Kommisjonens program for forundersøkelser skal 
samsvare med innholdet i vedlegg I og II, særlig med hensyn til 
avfallsstatistikkenes virkeområde og dekning, avfallskategorier 
for klassifisering av avfall, referanseår og periodisitet, idet det 
tas hensyn til rapporteringsplikten i henhold til forordning 
(EØF) nr. 259/93.
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3.  Kommisjonen skal finansiere inntil 100 % av kostnadene 
for disse forundersøkelsene.

4.  Kommisjonen skal på grunnlag av konklusjonene av 
forundersøkelsene underrette Europaparlamentet og Rådet om 
mulighetene for å samle inn statistikker over virksomhetene 
og egenskapene som omfattes av forundersøkelsene av import 
og eksport av avfall. Kommisjonen skal vedta de nødvendige 
gjennomføringsbestemmelser etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 7 nr. 2.

5.  Forundersøkelsene skal gjennomføres senest innen tre år 
etter denne forordnings ikrafttredelse.

Artikkel 6

Gjennomføringstiltak

De tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av denne 
forordning, skal vedtas etter framgangsmåten fastsatt i 
artikkel 7 nr. 2. Disse skal omfatte tiltak med hensyn til

a) tilpasning til den økonomiske og tekniske utvikling for 
innsamling og statistisk behandling av opplysninger samt 
behandling og overføring av resultater,

b) tilpasning av spesifikasjonene oppført i vedlegg I, II 
og III,

c) framlegging av resultater i samsvar med artikkel 3 nr. 2, 3 
og 4, idet det tas hensyn til økonomiske strukturer og 
tekniske forhold i medlemsstatene; slike tiltak kan tillate at 
enkelte medlemsstater ikke rapporterer enkelte rubrikker 
i inndelingen, forutsatt at det påvises at virkningen på 
statistikkenes kvalitet er begrenset. I alle tilfeller der det 
gjøres unntak, skal den samlede mengden av avfall for hver 
rubrikk oppført i avsnitt 2 nr. 1 og avsnitt 8 nr. 1 i vedlegg I 
formidles,

d) definisjon av egnede kriterier for kvalitetsvurdering og 
innholdet i kvalitetsrapportene nevnt i avsnitt 7 i vedlegg I 
og II,

e) fastsettelse av egnet format for medlemsstatenes 
overføring av resultater innen to år etter denne forordnings 
ikrafttredelse,

f) utarbeiding av listen over overgangsperioder og unntak som 
er innvilget for medlemsstatene i henhold til artikkel 4,

g) iverksetting av resultatene av forundersøkelsene, som 
nevnt i artikkel 4 nr. 3 og artikkel 5 nr. 1.

Artikkel 7

Komité

1.  Kommisjonen skal bistås av Komiteen for 
statistikkprogrammet nedsatt ved rådsbeslutning 89/382/EØF, 
Euratom(14).

2.  Når det vises til dette nummer, får artikkel 5 og 7 i 
beslutning 1999/468/EF anvendelse, samtidig som det tas 
hensyn til bestemmelsene i beslutningens artikkel 8.

Tidsrommet fastsatt i artikkel 5 nr. 6 i beslutning 1999/468/EF 
skal være tre måneder.

3.  Komiteen fastsetter sin forretningsorden.

4.  Kommisjonen skal oversende komiteen nedsatt ved 
direktiv 75/442/EØF utkast til tiltak som den akter å framlegge 
for Komiteen for statistikkprogrammet.

Artikkel 8

Rapport

1.  Innen fem år etter ikrafttredelsen av denne forordning 
og deretter hvert tredje år skal Kommisjonen framlegge 
for Europaparlamentet og Rådet en rapport om statistikker 
innsamlet i henhold til denne forordning, særlig om deres 
kvalitet og byrden for foretakene.

2.  Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordning skal 
Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og Rådet et 
forslag om oppheving av overlappende rapporteringsplikter.

3.  Innen to år etter ikrafttredelsen av denne forordning 
skal Kommisjonen framlegge for Europaparlamentet og 
Rådet en rapport om framdriften i forundersøkelsene nevnt 
i artikkel 4 nr. 3 og artikkel 5 nr. 1. Om nødvendig skal den 
foreslå endringer i forundersøkelsene, som skal vedtas etter 
framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr 2.

Artikkel 9

Ikrafttredelse

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er 
kunngjort i De Europeiske Fellesskaps Tidende.

(1) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 25. november 2002.

 For Europaparlamentet For Rådet
 P. COX B. BENDTSEN
 President Formann
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VEDLEGG I

PRODUKSJON AV AVFALL

AVSNITT 1

Dekning

Det skal utarbeides statistikker for alle virksomheter som er klassifisert innenfor avsnitt A til Q i NACE Rev. 1. Disse 
avsnittene omfatter alle økonomiske virksomheter.

Dette vedlegg omfatter også følgende:

a) avfall produsert av husholdninger,

b) avfall som oppstår ved gjenvinning og/eller disponering.

AVSNITT 2

Avfallskategorier

1.  Det skal utarbeides statistikker for følgende avfallskategorier:

Liste over avfallskategorier

Rubrikk EAK-statistikk/versjon 2 Farlig/ikke-farlig 
avfall

Kode Beskrivelse

1 01.1 Brukte løsemidler Ikke-farlig

2 01.1 Brukte løsemidler Farlig

3 01.2 Surt, alkalisk eller salt avfall Ikke-farlig

4 01.2 Surt, alkalisk eller salt avfall Farlig

5 01.3 Spilloljer Ikke-farlig

6 01.3 Spilloljer Farlig

7 01.4 Brukte kjemiske katalysatorer Ikke-farlig

8 01.4 Brukte kjemiske katalysatorer Farlig

9 02 Avfall fra kjemiske preparater Ikke-farlig

10 02 Avfall fra kjemiske preparater Farlig

11 03.1 Kjemiske avleiringer og rester Ikke-farlig

12 03.1 Kjemiske avleiringer og rester Farlig

13 03.2 Spillvannslam fra industri Ikke-farlig

14 03.2 Spillvannslam fra industri Farlig

15 05 Avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og biologisk avfall

Ikke-farlig

16 05 Avfall fra medisinsk behandling eller 
veterinærbehandling og biologisk avfall

Farlig

17 06 Metallavfall Ikke-farlig

18 06 Metallavfall Farlig
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Liste over avfallskategorier

Rubrikk EAK-statistikk/versjon 2 Farlig/ikke-farlig 
avfall

Kode Beskrivelse

19 07.1 Glassavfall Ikke-farlig

20 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

21 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

22 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

23 07.5 Treavfall Ikke-farlig

24 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

25 07.6 Tekstilavfall Farlig

26 08 Kassert utstyr Ikke-farlig

27 08 Kassert utstyr Farlig

28 08.1 Kasserte kjøretøyer Ikke-farlig

29 08.41 Batterier og akkumulatorer Ikke-farlig

30 08.41 Batterier og akkumulatorer Farlig

31 09 Animalsk og vegetabilsk avfall (unntatt animalsk 
avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler, 
og unntatt dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

32 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av 
næringsmidler

Ikke-farlig

33 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

34 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

35 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

36 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

37 11 Alminnelig slam (unntatt oppmudringsmasse) Ikke-farlig

38 11.3 Oppmudringsmasse Ikke-farlig

39 12.1 + 12.2 
12.3 + 12.5

Mineralsk avfall (unntatt forbrenningsavfall, forurenset 
jord og forurenset oppmudringsmasse)

Ikke-farlig

40 12.1 + 12.2 
12.3 + 12.5

Mineralsk avfall (unntatt forbrenningsavfall, forurenset 
jord og forurenset oppmudringsmasse)

Farlig

41 12.4 Forbrenningsavfall Ikke-farlig

42 12.4 Forbrenningsavfall Farlig

43 12.6 Forurenset jord og forurenset oppmudringsmasse Farlig

44 13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall Ikke-farlig

45 13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall Farlig
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2.  I henhold til rapporteringsplikten etter direktiv 94/62/EF skal Kommisjonen utarbeide et program for 
forundersøkelser som medlemsstatene skal iverksette på frivillig basis for å vurdere om det er relevant å ta med 
rubrikker for emballasjeavfall (EAK-statistikk versjon 2) i inndelingen fastsatt i nr. 1. Kommisjonen finansierer 
inntil 100 % av kostnadene ved disse forundersøkelsene. På grunnlag av konklusjonene av disse forundersøkelsene 
vedtar Kommisjonen de nødvendige gjennomføringstiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i denne 
forordning.

AVSNITT 3

Egenskaper

1.  Egenskaper for avfallskategoriene:

 For hver avfallskategori oppført i avsnitt 2 nr. 1 skal det samles inn opplysninger om mengden av produsert 
avfall.

2.  Regionale egenskaper:

 Befolkning eller boliger som omfattes av en innsamlingsordning for blandet husholdningsavfall eller lignende 
(NUTS 2-nivå).

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

1.  Rapporteringsenheten som skal brukes for alle avfallskategorier, er 1 000 tonn (normalt) vått avfall. For avfall 
kategorisert som «slam» skal det dessuten oppgis et tall for tørrstoff.

2.  Rapporteringsenheten for regionale egenskaper er prosentdelen av befolkning eller boliger.

AVSNITT 5

Første referanseår og periodisitet

1. Første referanseår er annet kalenderår etter denne forordnings ikrafttredelse.

2.  Medlemsstatene skal framlegge opplysninger annethvert år etter første referanseår.

AVSNITT 6

Overføring av resultater til Eurostat

Resultatene skal overføres innen 18 måneder etter referanseårets utløp.

AVSNITT 7

Rapport om statistikkenes dekning og kvalitet

1.  For hver rubrikk oppført i avsnitt 8 (virksomheter og husholdninger) angir medlemsstatene hvor stor prosentdel 
den innsamlede statistikken utgjør av det samlede avfallet i den aktuelle rubrikk. Minstekravet til dekning defineres 
etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i denne forordning.

2.  Medlemsstatene framlegger en kvalitetsrapport der det angis presisjonsgrad for de innsamlede opplysningene. Det 
gis en beskrivelse av estimater, omgrupperinger eller utelatelser samt hvordan disse framgangsmåtene påvirker 
fordelingen av avfallskategoriene, som angitt i avsnitt 2 nr. 1, etter økonomiske virksomheter og husholdninger, 
som nevnt i avsnitt 8.

3.  Kommisjonen tar med deknings- og kvalitetsrapportene i rapporten omhandlet i artikkel 8 i denne forordning.

AVSNITT 8

Framlegging av resultater

1.  Resultatene for egenskapene oppført i avsnitt 3 nr. 1 skal framlegges for
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1.1. følgende avsnitt, inndelinger, grupper og klasser i NACE Rev. 1:

Rubrikk
NACE Rev.1.1-

kode
Beskrivelse

1 A Landbruk, jakt og skogbruk

2 B Fiske

3 C Bryting og utvinning

4 DA Produksjon av næringsmidler, drikkevarer og tobakk

5 DB+DC Produksjon av tekstiler og tekstilvarer + produksjon av lær og lærvarer

6 DD Produksjon av trelast og trevarer

7 DE Produksjon av papirmasse, papir og papirvarer, forlagsvirksomhet og 
grafisk produksjon

8 DF Produksjon av kull- og petroleumsprodukter og kjernebrensel

9 DG+DH Produksjon av kjemikalier og kjemiske produkter, kunstfibrer + 
produksjon av gummi- og plastprodukter

10 DI Produksjon av andre ikke-metallholdige mineralprodukter

11 DJ Produksjon av metaller og metallvarer

12 DK+DL+DM Produksjon av maskiner og utstyr + produksjon av elektrisk og optisk 
utstyr + produksjon av transportutstyr

13 DN Produksjon ellers

Unntatt 37

14 E Elektrisitets-, gass- og vannforsyning

15 F Bygge- og anleggsvirksomhet

16 G–Q Tjenester:

Unntatt 90 og 
51.57

Engros- og detaljhandel, reparasjon av motorkjøretøyer, motorsykler, 
husholdningsvarer og varer til personlig bruk + hoteller og restauranter 
+ transport, lagring og kommunikasjon + finansiell tjenesteyting + 
fast eiendom, utleie og forretningsmessig tjenesteyting + offentlig 
administrasjon, forsvar og trygdeordninger underlagt offentlig 
forvaltning + undervisning + helse- og sosialtjenester + kollektiv, sosial 
og personlig tjenesteyting ellers + lønnet arbeid i private husholdninger 
+ internasjonale organer og organisasjoner

17 37 Gjenvinning

18 51.57 Engroshandel med avfall og skrap

19 90 Kloakk- og renovasjonsvirksomhet o.l.
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1.2. husholdninger

20 Husholdningsavfall

2.  For økonomiske virksomheter er statistiske enheter lokale enheter eller bransjeenheter som definert i rådsforordning 
(EØF) nr. 696/93 av 15. mars 1993 om de statistiske enheter til observasjon og analyse av produksjonssystemet i 
Fellesskapet(1), etter hver medlemsstats statistikksystem.

 I kvalitetsrapporten som skal utarbeides i henhold til avsnitt 7, skal det tas med en beskrivelse av hvordan den 
valgte statistiske enheten påvirker fordelingen av opplysninger etter grupperingene i NACE Rev. 1.

________

(1) EFT L 76 av 30.3.1993, s. 2. Forordningen endret ved tiltredelsesakten av 1994.
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VEDLEGG II

GJENVINNING OG DISPONERING AV AVFALL

AVSNITT 1

Dekning

1.  Det skal utarbeides statistikker for alle gjenvinnings- og disponeringsanlegg som utfører noen av prosessene nevnt 
i avsnitt 8 nr. 2, og som tilhører eller inngår i den økonomiske virksomhet i henhold til gruppene i NACE Rev. 1, 
som nevnt i vedlegg I avsnitt 8 nr. 1.1.

2.  Anlegg hvis avfallshåndtering er begrenset til resirkulering av avfall på stedet der avfallet ble produsert, omfattes 
ikke av dette vedlegg.

AVSNITT 2

Avfallskategorier

Listen over avfallskategorier som det skal utarbeides statistikker for etter hver gjenvinnings- eller disponeringsprosess 
som nevnt i avsnitt 8 nr. 2, er som følger:

Forbrenning

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

1 01 + 02 + 03 Kjemisk avfall unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 02 + 03 Kjemisk avfall unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Ikke-farlig

4 01.3 Spilloljer Farlig

5 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall

Ikke-farlig

6 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall

Farlig

7 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

8 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

9 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

10 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

11 06 + Annet avfall

(metallholdig avfall + ikke-metallholdig avfall + kassert 
utstyr + animalsk og vegetabilsk avfall + mineralsk avfall + 
herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

07 +

08 +

09 +

12 +

13
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Forbrenning

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

12 06 + Annet avfall

(metallholdig avfall + ikke-metallholdig avfall + kassert 
utstyr + animalsk og vegetabilsk avfall + mineralsk avfall + 
herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig

07 +

08 +

09 +

12 +

13

Gjenvinning

(unntatt energiutvinning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

1 01.3 Spilloljer Ikke-farlig

2 01.3 Spilloljer Farlig

3 06 Metallholdig avfall Ikke-farlig

4 06 Metallholdig avfall Farlig

5 07.1 Glassavfall Ikke-farlig

6 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

7 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

8 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

9 07.5 Treavfall Ikke-farlig

10 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

11 07.6 Tekstilavfall Farlig

12 09 Animalsk og vegetabilsk avfall

(unntatt animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding 
av næringsmidler, og unntatt dyreavføring, dyreurin og 
husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

13 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av 
næringsmidler

Ikke-farlig

14 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

15 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig
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Gjenvinning

(unntatt energiutvinning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2 Farlig/ikke-farlig 

avfallKode Beskrivelse

16 12 Mineralsk avfall Farlig

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

Annet avfall, unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall + avfall fra medisinsk 
behandling eller veterinærbehandling og biologisk avfall + 
kassert utstyr + blandet alminnelig avfall + alminnelig slam 
+ herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Ikke-farlig

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

Annet avfall, unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall + avfall fra medisinsk 
behandling eller veterinærbehandling og biologisk avfall + 
kassert utstyr + blandet alminnelig avfall + alminnelig slam 
+ herdet, stabilisert eller forglasset avfall)

Farlig

Disponering (unntatt forbrenning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2

Farlig/ikke-farlig 
avfall

Kode Beskrivelse

1 01 + 02 + 
03

Kjemisk avfall, unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Ikke-farlig

2 01 + 02 + 
03

Kjemisk avfall, unntatt spilloljer

(avfall fra kjemiske forbindelser + avfall fra kjemiske 
preparater + annet kjemisk avfall)

Farlig

3 01.3 Spilloljer Ikke-farlig

4 01.3 Spilloljer Farlig

5 09 Animalsk og vegetabilsk avfall

(unntatt animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding 
av næringsmidler, og unntatt dyreavføring, dyreurin og 
husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

6 09.11 Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av 
næringsmidler

Ikke-farlig

7 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

8 10.1 Husholdningsavfall og lignende Ikke-farlig

9 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig
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Disponering (unntatt forbrenning)

Rubrikk
EAK-statistikk versjon 2

Farlig/ikke-farlig 
avfall

Kode Beskrivelse

10 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

11 11 Alminnelig slam Ikke-farlig

12 12 Mineralsk avfall Ikke-farlig

13 12 Mineralsk avfall Farlig

14 05 + 06 + 07 
+ 08 + 13

Annet avfall

(avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall + metallholdig avfall + ikke-metallholdig 
avfall + kassert utstyr + herdet, stabilisert eller forglasset 
avfall)

Ikke-farlig

15 05 + 06 + 07 
+ 08 + 13

Annet avfall

(avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling 
og biologisk avfall + metallholdig avfall + ikke-metallholdig 
avfall + kassert utstyr + herdet, stabilisert eller forglasset 
avfall)

Farlig

AVSNITT 3

Egenskaper

De egenskapene som det skal utarbeides statistikker for gjenvinnings- og disponeringsprosesser for i henhold til 
avsnitt 8 nr. 2, er oppført i tabellen nedenfor.

Antall og kapasitet for gjenvinnings- og disponeringsprosesser etter region

Rubrikk Beskrivelse

1 Antall anlegg, på NUTS 2-nivå

2 Kapasitet i enheter etter prosesser, på NUTS 2-nivå

Avfall behandlet per gjenvinnings- og disponeringsprosess, herunder import

3 Samlet mengde avfall behandlet, etter prosesspesifikke avfallskategorier oppført i avsnitt 2, unntatt 
resirkulering av avfall på stedet der avfallet ble produsert, på NUTS 1-nivå

AVSNITT 4

Rapporteringsenhet

Rapporteringsenheten som skal brukes for alle avfallskategorier, er 1 000 tonn (normalt) vått avfall. For avfall 
kategorisert som «slam» skal det dessuten oppgis et tall for tørrstoff.

AVSNITT 5

Første referanseår og periodisitet

1.  Første referanseår er annet kalenderår etter denne forordnings ikrafttredelse.
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2.  Etter første referanseår skal medlemsstatene framlegge opplysninger annethvert år for anleggene nevnt i avsnitt 8 
nr. 2.

AVSNITT 6

Overføring av resultater til Eurostat

Resultatene skal overføres innen 18 måneder etter referanseårets utløp.

AVSNITT 7

Rapport om statistikkenes dekning og kvalitet

1.  For egenskapene oppført i avsnitt 3, og for hver rubrikk for gjenvinnings- og disponeringsprosessene oppført i 
avsnitt 8 nr. 2, angir medlemsstatene hvor stor prosentdel den innsamlede statistikken utgjør av det samlede avfallet 
under den aktuelle rubrikken. Minstekravet til dekning defineres etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i 
denne forordning.

2.  For egenskapene oppført i avsnitt 3 framlegger medlemsstatene en kvalitetsrapport der det angis presisjonsgrad for 
de innsamlede opplysningene.

3.  Kommisjonen tar med deknings- og kvalitetsrapportene i rapporten omhandlet i artikkel 8 i denne forordning.

AVSNITT 8

Framlegging av resultater

1.  Det skal framlegges resultater for hver rubrikk for gjenvinnings- og disponeringsprosessene oppført i avsnitt 8 
nr. 2, etter egenskapene oppført i avsnitt 3.

2.  Liste over gjenvinnings- og disponeringsprosesser; kodene viser til kodene i vedleggene til direktiv 75/442/EØF:

Rubrikk Kode Gjenvinnings- og disponeringsformer

Forbrenning

1 R1 Bruk i hovedsak som brennstoff eller annen energikilde

2 D10 Forbrenning på land

Gjenvinning (unntatt energiutvinning)

3 R2 + Gjenvinning eller regenerering av løsemidler

R3 + Ombruk eller gjenvinning av organiske stoffer som ikke brukes som løsemidler 
(herunder kompostering og andre former for biologisk omdanning)

R4 + Ombruk eller gjenvinning av metaller og av metallforbindelser

R5 + Ombruk eller gjenvinning av andre uorganiske materialer

R6 + Regenerering av syrer eller baser

R7 + Gjenvinning av produkter som brukes til å fange opp forurensende stoffer

R8 + Gjenvinning av produkter fra katalysatorer

R9 + Regenerering eller annen ombruk av olje

R10 + Spredning på jordbunnen til fordel for landbruket eller det økologiske system

R11 Bruk av avfall fra en av gjenvinningsformene nevnt under kode R1-R10
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Rubrikk Kode Gjenvinnings- og disponeringsformer

Disponering

4 D1 + Deponering på eller i jorden (f.eks. på fyllplasser osv.)

D3 + Innpumping i dypere lag (f.eks. innpumping av pumpbart avfall i borehull, 
saltdomer eller naturlige geologiske sprekker osv.)

D4 + Lagunering (f.eks. tømming av flytende avfall eller slam i borehull, dammer 
eller laguner osv.)

D5 + Deponering på spesielt tilrettelagt fyllplass (f.eks. plassering i atskilte fôrede 
hulrom som er tildekket og isolert fra hverandre og fra miljøet osv.)

D12 Permanent lagring (f.eks. plassering av beholdere i gruver osv.)

5 D2 + Behandling i jordmiljø (f.eks. biologisk nedbrytning av flytende avfall eller 
slam i jordbunnen osv.)

D6 + Utslipp i det akvatiske miljø, unntatt dumping

D7 Dumping, herunder nedgraving i havbunnen

3.  Kommisjonen utarbeider et program for forundersøkelser som medlemsstatene iverksetter på frivillig basis. 
Forundersøkelsene skal vurdere relevansen av og muligheten for å framskaffe opplysninger om mengdene av 
avfall som forbehandles, som definert i vedlegg II A og II B til direktiv 75/442/EØF. Kommisjonen finansierer 
inntil 100 % av kostnadene ved disse forundersøkelsene. På grunnlag av konklusjonene av disse forundersøkelsene 
vedtar Kommisjonen de nødvendige gjennomføringstiltak etter framgangsmåten fastsatt i artikkel 7 nr. 2 i denne 
forordning.

4.  Statistiske enheter er lokale enheter eller bransjeenheter som definert i rådsforordning (EØF) nr. 696/93, etter hver 
medlemsstats statistikksystem.

 I kvalitetsrapporten som skal utarbeides i henhold til avsnitt 7, skal det tas med en beskrivelse av hvordan den 
valgte statistiske enheten påvirker fordelingen av opplysninger etter grupperingene i NACE Rev. 1.
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VEDLEGG III

NOMENKLATUR FOR AVFALLSSTATISTIKK

som nevnt i vedlegg I avsnitt 2 nr. 1, og vedlegg II avsnitt 2 i EAK-statistikk versjon 2 (hovedsakelig 
materialbasert nomenklatur for avfallsstatistikk)

01  avfall fra kjemiske forbindelser

 01.1  Brukte løsemidler

 01.11  Halogenerte brukte løsemidler

 1  Farlig

vandige løsemiddelblandinger som inneholder halogener

klorfluorkarboner

avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase

halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

organiske halogenerte løsemidler, vaskevæsker og morluter

andre halogenerte løsemidler

andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

slam som inneholder halogenerte løsemidler

slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

 01.12  Ikke-halogenerte brukte løsemidler

 0  Ikke-farlig

avfall fra løsemiddelekstraksjon

 1  Farlig

vandige løsemiddelblandinger uten halogener

andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

andre løsemidler og løsemiddelblandinger

slam som inneholder andre løsemidler

slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler

slam eller fast avfall uten halogenerte løsemidler

løsemiddelblandinger eller organiske væsker uten halogenerte løsemidler

løsemidler

løsemidler og løsemiddelblandinger uten halogenerte løsemidler

 01.2  Surt, alkalisk eller saltholdig avfall

 01.21  Surt avfall

 0  Ikke-farlig

ikke-cyanidisk avfall som ikke inneholder krom

syrer
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 1  Farlig

sure beisløsninger

syrer som ikke er spesifisert andre steder

blekebad og bleke-/fikserbad

ikke-cyanidisk avfall som inneholder krom

elektrolytt fra batterier og akkumulatorer

fikserbad

saltsyre

salpetersyre og salpetersyrling

fosforsyre og fosforsyrling

svovelsyre

svovelsyre og svovelsyrling

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 01.22  Alkalisk avfall

 0  Ikke-farlig

alkalisk avfall

 1  Farlig

baser som ikke er spesifisert andre steder

ammoniakk

kalsiumhydroksid

cyanidisk (alkalisk) avfall som inneholder andre tungmetaller enn krom

cyanidisk (alkalisk) avfall uten tungmetaller

metallhydroksidslam og annet slam fra metallutfellingsprosesser

soda

løsemiddelbaserte framkallingsvæsker

cyanidholdig avfall

avfall som ikke er spesifisert andre steder

vannbaserte framkallingsvæsker med aktivator

vannbaserte framkallingsvæsker for offset-plater

 01.23  Saltløsninger

 0  Ikke-farlig

saltløsninger som inneholder sulfater, sulfitter eller sulfider

saltløsninger som inneholder klorider, fluorider eller andre halogenider

saltløsninger som inneholder fosfater og beslektede faste salter

saltløsninger som inneholder nitrater og beslektede forbindelser

 1  Farlig

avfall fra elektrolyseraffinering
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 01.24  Annet saltholdig avfall

 0  Ikke-farlig

baryttholdig slam og boreavfall

karbonater

kloridholdig slam og boreavfall

metalloksider

fosfater og beslektede faste salter

salter og saltløsninger som inneholder organiske forbindelser

slam fra kobberhydrometallurgi

faste salter som inneholder ammonium

faste salter som inneholder klorider, fluorider eller andre halogenider

faste salter som inneholder nitrider (nitrometalliske)

faste salter som inneholder sulfater, sulfitter eller sulfider

svovelholdig avfall

avfall fra behandling av kaliumkarbonat og mineralsalter

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

metalliske salter

annet avfall

fosfateringsslam

saltslagg fra sekundærproduksjon

salter og saltløsninger som inneholder cyanider

slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og goethitt)

avfall fra behandling av saltslagg og svart dross fra sekundærproduksjon

arsenholdig avfall

kvikksølvholdig avfall

avfall som inneholder andre tungmetaller

 01.3  Brukte oljer

 01.31  Brukte motoroljer

 1  Farlig

klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

andre motoroljer, giroljer og smøreoljer

 01.32  Andre brukte oljer

 0  Ikke-farlig

oljeholdig borevæske og boreavfall

avsaltingsslam
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slam fra utstyr og vedlikeholdsarbeid

slam fra sliping og finsliping

slam fra polering

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

alkylsyreslam

bremsevæsker

klorerte emulsjoner

mineralske hydrauliske oljer

hydrauliske oljer som inneholder PCB eller PCT

isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre væsker som inneholder PCB eller PCT

bearbeidingsslam

mineralske isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

ikke-klorerte emulsjoner

ikke-klorerte hydrauliske oljer (unntatt emulsjoner)

ikke-klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre ikke-klorerte væsker

oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder

andre klorerte hydrauliske oljer (unntatt emulsjoner)

andre klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre klorerte væsker

andre hydrauliske oljer

voks- og fettavfall

syntetiske isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer og andre syntetiske væsker

syntetiske bearbeidingsoljer

bunnslam fra tanker

brukte bearbeidingsemulsjoner som inneholder halogener

brukte bearbeidingsemulsjoner uten halogener

brukte bearbeidingsoljer som inneholder halogener (ikke i form av emulsjon)

brukte bearbeidingsoljer uten halogener (ikke i form av emulsjon)

 01.4  Brukte kjemiske katalysatorer

 01.41  Brukte kjemiske katalysatorer

 0  Ikke-farlig

andre brukte katalysatorer

brukte katalysatorer med edelmetaller

brukte katalysatorer, f.eks. fra NOx-vasking

brukte katalysatorer, f.eks. fra fjerning av NOx
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02  Avfall fra kjemiske preparater

 02.1  Kjemisk avfall som ikke oppfyller spesifikasjonene

 02.11  Avfall fra landbrukskjemiske produkter

 1  Farlig

landbrukskjemisk avfall

uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider

plantevernmidler

 02.12  Ubrukte medisiner

 0  Ikke-farlig

kasserte kjemikalier og medisiner

medisiner

 02.13  Avfall fra maling, lakk, trykkfarger og klebemidler

 0  Ikke-farlig

vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger

vandig flytende avfall som inneholder klebemidler og tetningsmasse

vandig slam som inneholder klebemidler og tetningsmasse

vandig slam som inneholder trykkfarger

vandig slam som inneholder maling eller lakk

vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakk

tørket trykkfarge

fargestoffer og pigmenter

herdede klebemidler og tetningsmasse

herdede malinger og lakker

pulverbaserte malinger

avfall fra pulverbaserte beleggingsprodukter

maling- eller lakkfjerneravfall

avfall fra vannbaserte trykkfarger

avfall fra vannbaserte malinger og lakker

toneravfall (herunder kassetter)

avfall fra vannbaserte klebemidler og tetningsmasse

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

avfall fra klebemidler og tetningsmasse som inneholder halogenerte løsemidler

avfall fra klebemidler og tetningsmasse uten halogenerte løsemidler

trykkfargeslam som inneholder halogenerte løsemidler

trykkfargeslam uten halogenerte løsemidler

maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser
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maling- eller lakkfjerningsslam som inneholder halogenerte løsemidler

maling- eller lakkfjerningsslam uten halogenerte løsemidler

avfall fra klebemidler og tetningsmasse som inneholder halogenerte løsemidler

avfall fra klebemidler og tetningsmasse uten halogenerte løsemidler

trykkfargeavfall som inneholder halogenerte løsemidler

trykkfargeavfall uten halogenerte løsemidler

maling- og lakkavfall som inneholder halogenerte løsemidler

maling- og lakkavfall uten halogenerte løsemidler

 02.14  Annet avfall fra kjemiske preparater

 0  Ikke-farlig

aerosoler

blekeslam fra hypokloritt- og klorprosesser

blekeslam fra andre blekeprosesser

vaskemidler

industrigasser i høytrykksbeholdere, lavtrykksgassflasker og beholdere for industrielle 
aerosoler (herunder haloner)

fotografiske filmer og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser

avfall fra kjemisk behandling

avfall fra kjemiske nitrogenprosesser og kunstgjødselproduksjon

avfall fra konserveringsmidler

avfall fra produksjon av silisium og silisiumderivater

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler

klororganiske treimpregneringsmidler

metallorganiske treimpregneringsmidler

uorganiske treimpregneringsmidler

kvikksølvholdig slam

kasserte kjemikalier

fotografiske kjemikalier

 02.2  Ubrukte eksplosive varer

 02.21  Avfall fra eksplosive varer og fyrverkeriprodukter

 1  Farlig

fyrverkeriavfall

annet avfall fra eksplosive varer
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 02.22  Ammunisjonsavfall

 1  Farlig

ammunisjonsavfall

 02.3  Blandet kjemisk avfall

 02.31  Små mengder blandet kjemisk avfall

 0  Ikke-farlig

annet avfall som inneholder uorganiske kjemiske produkter, f. eks. laboratoriekjemikalier 
ikke spesifisert andre steder, pulver til brannslokkingsapparater

annet avfall som inneholder organiske kjemiske produkter, f. eks. laboratoriekjemikalier ikke 
spesifisert andre steder

 02.32  Kjemisk avfall blandet for behandling

 0  Ikke-farlig

forhåndsblandet avfall for disponering

 02.33  Emballasje forurenset av farlige stoffer

03  Annet kjemisk avfall

 03.1  Kjemiske avleiringer og rester

 03.11  Tjære og annet karbonholdig avfall

 0  Ikke-farlig

asfalt

avfall som ikke er spesifisert andre steder

karbonstøv

anoderester

avfall fra anodeproduksjon for vandige elektrolyseprosesser

 1  Farlig

syreholdig tjære

annen tjære

tjære og annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder

 03.12  Slam fra olje/vann-emulsjoner

 1  Farlig

bunnoljer fra fart på innlands vannveier

bunnoljer fra moloavløp

avsaltingsslam eller -emulsjoner

slam fra oljeutskillere

slam fra olje/vann-separatorer

fast avfall fra olje/vann-separatorer

andre emulsjoner

avfall fra rengjøring av sjøtransporttanker som inneholder kjemikalier

avfall fra rengjøring av transporttanker for vei og jernbane som inneholder kjemikalier

avfall fra rengjøring av lagringstanker som inneholder kjemikalier
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 03.13  Avfall fra kjemiske reaksjoner

 0  Ikke-farlig

bunnfall og grønnlutslam (fra behandling av svartlut)

kromholdig garvevæske

garvevæske uten krom

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

vandige vaskevæsker og morluter

halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

ikke-forglasset fast fase

andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

 03.14  Brukte filtrerings- og absorpsjonsmaterialer

 0  Ikke-farlig

avkarboneringsslam

brukt aktivkull

mettede eller brukte ionebytterharpikser

løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

 1  Farlig

aktivkull brukt til klorproduksjon

filterkaker fra behandling av avgasser

halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

andre filterkaker og brukte absorbenter

mettede eller brukte ionebytterharpikser

løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

brukt aktivkull

brukte filtreringsleirer

 03.2  Slam fra behandling av spillvann fra industri

03.21  Slam fra industriprosesser og behandling av spillvann

 0  Ikke-farlig

slam fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

slam fra anaerob behandling av kommunalt avfall og lignende avfall

avsvertingsslam fra returpapir

sigevann fra fyllplasser

kromholdig slam

slam uten krom 

slam fra behandling av avløpsvann på stedet

slam som ikke er spesifisert andre steder

avfall som ikke er spesifisert andre steder



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 58/244 23.11.2006

 03.22  Slam som inneholder hydrokarboner

 0  Ikke-farlig

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 1  Farlig

vandig flytende avfall fra regenerering av olje

vandige vaskevæsker

avfall fra dampavfetting

avfall fra rengjøring av sjøtransporttanker som inneholder olje

avfall fra rengjøring av transporttanker for vei og jernbane som inneholder olje

avfall fra rengjøring av lagringstanker som inneholder olje

blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering

04  Radioaktivt avfall

04.1  Atomavfall

 04.11  Atomavfall

04.2  Brukte ioniseringskilder

 04.21  Brukte ioniseringskilder

04.3  Utstyr og produkter forurenset av radioaktivitet

 04.31  Utstyr og produkter forurenset av radioaktivitet

04.4  Jord forurenset av radioaktivitet

 04.41  Jord forurenset av radioaktivitet

05  Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og biologisk avfall

05.1  Smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling

 05.11  Smittefarlig avfall fra medisinsk behandling

 0  Ikke-farlig

kroppsdeler og organer, herunder blodposer og blodreserver

1 Farlig

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

 05.12  Smittefarlig avfall fra veterinærbehandling

 0  Ikke-farlig

skarpe og spisse gjenstander

 05.2  Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling

05.21  Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling

05.22  Ikke-smittefarlig avfall fra veterinærbehandling
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05.3  Genteknologiavfall

05.31  Genteknologiavfall

 1  Farlig

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

06  Metallavfall

06.1  Jernholdig metallavfall

  06.11  Jernholdig metallavfall

   0  Ikke-farlig

kasserte former

filspon og dreiespon av ferrometaller

andre partikler av ferrometaller

jern og stål

jernholdige materialer utskilt fra bunnaske

 06.2  Ikke-jernholdig metallavfall

  06.21  Edelmetallavfall

   1  Farlig

   avfall som inneholder sølv fra behandling på stedet av fotografisk avfall

  06.22  Avfall fra aluminiumsemballasje

  06.23  Annet aluminiumsavfall

   0  Ikke-farlig

    aluminium

  06.24  Kobberavfall

   0  Ikke-farlig

    kobber, bronse, messing

    kabler

  06.25  Blyavfall

   0  Ikke-farlig

    bly

  06.26  Annet metallavfall

   0  Ikke-farlig

filspon og dreiespon av ikke-jernholdige metaller

andre ikke-jernholdige metallpartikler

sink

tinn
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 06.3  Blandet metallavfall

  06.31  Blandet metallemballasje

   0  Ikke-farlig

metallemballasje

metall i små deler (hermetikkbokser osv.)

annet metall

  06.32  Annet blandet metallavfall

   0  Ikke-farlig

avfall som ikke er spesifisert andre steder

blandet metall

07  Ikke-metallholdig avfall

 07.1  Glassavfall

  07.11  Glassemballasje

   0  Ikke-farlig

    glass

  07.12  Annet glassavfall

   0  Ikke-farlig

glassavfall

glass

 07.2  Papir- og pappavfall

  07.21  Avfall fra papir- og pappemballasje

   0  Ikke-farlig

    papir og papp

  07.22  Emballasje av komposittpapp

  07.23  Annet papir- og pappavfall

   0  Ikke-farlig

papir- og fiberslam

avfall som ikke er spesifisert andre steder

papir og papp

 07.3  Gummiavfall

  07.31  Brukte dekk

   0  Ikke-farlig

    brukte dekk

  07.32  Annet gummiavfall

 07.4  Plastavfall

  07.41  Avfall fra plastemballasje

   0  Ikke-farlig

    plast
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  07.42  Annet plastavfall

   0  Ikke-farlig

    plastavfall (unntatt emballasje)

plastpartikler

avfall fra plastbehandlingsindustri

plast

plastavfall i små deler

annen plast

 07.5  Treavfall

  07.51  Treemballasje

   0  Ikke-farlig

    tre

  07.52  Sagflis og spon

   0  Ikke-farlig

    sagflis

    spon, kapp, tre, sponplater og finér

  07.53  Annet treavfall

   0  Ikke-farlig

bark- og korkavfall

bark

tre

 07.6  Tekstilavfall

  07.61  Brukte klær

  07.62  Diverse tekstilavfall

   0  Ikke-farlig

absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy

klær

ikke-halogenert avfall fra beredning og ferdigbehandling

tekstiler

avfall fra komposittmaterialer (impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer)

avfall fra blandede bearbeidede tekstilfibrer

avfall fra bearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig animalsk opprinnelse

avfall fra bearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig kunstig eller syntetisk opprinnelse

avfall fra bearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig vegetabilsk opprinnelse

avfall fra ubearbeidede tekstilfibrer blandet før spinning og veving

avfall fra ubearbeidede tekstilfibrer og andre naturlige fiberstoffer av hovedsakelig 
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vegetabilsk opprinnelse

avfall fra ubearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig kunstig eller syntetisk opprinnelse

avfall fra ubearbeidede tekstilfibrer av hovedsakelig animalsk opprinnelse

   1  Farlig

    halogenert avfall fra beredning og ferdigbehandling

  07.63  Læravfall

   0  Ikke-farlig

kromholdig avfall fra garvet lær (blåspalting, skav, avskjær, poleringsstøv)

avfall fra beredning og ferdigbehandling

avfall som ikke er spesifisert andre steder

08  Kassert utstyr

 08.1  Kasserte kjøretøyer

  08.11  Kasserte privatbiler

   0  Ikke-farlig

    kasserte kjøretøyer

  08.12  Andre kasserte kjøretøyer

   0  Ikke-farlig

    kasserte kjøretøyer

 08.2  Kassert elektrisk og elektronisk utstyr

  08.21  Kassert større husholdningsutstyr

  08.22  Kassert mindre husholdningsutstyr

  08.23  Annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr

   0  Ikke-farlig

engangskameraer med batterier 

engangskameraer uten batterier

annet kassert elektronisk utstyr (f.eks. trykte kretskort)

elektronisk utstyr (f.eks. trykte kretskort)

 08.3  Voluminøst husholdningsutstyr

  08.31  Voluminøst husholdningsutstyr

 08.4  Kasserte deler av maskiner og utstyr

  08.41  Batterier og akkumulatorer

   0  Ikke-farlig

alkaliske batterier

andre batterier og akkumulatorer

batterier
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   1  Farlig

transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB eller PCT

blybatterier

Ni-Cd-batterier

tørrelementer med kvikksølv

  08.42  Brukte katalysatorer

   0  Ikke-farlig

edelmetallholdige katalysatorer fjernet fra kjøretøyer

andre katalysatorer fjernet fra kjøretøyer

  08.43  Andre kasserte deler av maskiner og utstyr

   0  Ikke-farlig

avfall som ikke er spesifisert andre steder

utstyr som inneholder klorfluorkarboner

annet kassert utstyr

utstyr som inneholder klorfluorkarboner

   1  Farlig

    lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall

09  Animalsk og vegetabilsk avfall

 09.1  Avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler

  09.11  Animalsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler

   0  Ikke-farlig

avfall fra dyrevev

slam fra vasking og rengjøring

avfall fra skaving og spalting

avfall fra kalkluting

organiske stoffer av naturprodukter (for eksempel fett, voks)

  09.12  Vegetabilsk avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler

   0  Ikke-farlig

slam fra vasking og rengjøring

avfall fra plantevev

slam fra vasking, rengjøring, skrelling, sentrifugering og separering

materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding

avfall som ikke er spesifisert andre steder

avfall fra vasking, rengjøring og mekanisk reduksjon av råvarer

slam fra behandling av avløpsvann på stedet
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  09.13  Blandet avfall fra produksjon og bearbeiding av næringsmidler

   0  Ikke-farlig

materiale som er uegnet som næringsmidler eller til bearbeiding

olje og fett

biologisk nedbrytbart kjøkkenavfall (herunder stekeolje og storkjøkkenavfall)

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 09.2  Grønt avfall

  09.21  Grønt avfall

   0  Ikke-farlig

avfall fra skogbruk

komposterbart avfall

 09.3  Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel

  09.31  Bløtgjødsel og dyreurin

   0  Ikke-farlig

dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel (herunder forurenset halm), avløpsvann, innsamlet 
separat og behandlet eksternt

10  Blandet alminnelig avfall

 10.1  Husholdningsavfall og lignende

  10.11  Husholdningsavfall

   0  Ikke-farlig

    blandet kommunalt avfall

  10.12  Avfall fra gaterengjøring

   0  Ikke-farlig

    torgavfall

    rester fra gaterengjøring

 10.2  Blandede og udifferensierte materialer

  10.21  Blandet emballasje

   0  Ikke-farlig

    blandet

  10.22  Andre blandede og udifferensierte materialer

   0  Ikke-farlig

vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall

emballasje av komposittmateriale

uorganiske partier som ikke oppfyller spesifikasjonene

organiske partier som ikke oppfyller spesifikasjonene

annet uorganisk avfall med metaller som ikke er spesifisert andre steder

fotografisk film og papir uten sølv eller sølvforbindelser
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fast avfall fra skipslaster

brukt sand fra sandblåsing

avfall som ikke er spesifisert andre steder

avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging 
av infeksjoner

avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging 
av infeksjoner (f.eks. forbindinger, gipsbandasjer, sengetøy, klær til engangsbruk, bleier)

sveiseavfall

 10.3  Sorteringsrester

  10.31  Avfall fra opphogging av kjøretøyer

   0  Ikke-farlig

    lette deler fra opphogging av kjøretøyer

  10.32  Andre sorteringsrester

   0  Ikke-farlig

rester fra gjenvinning av papir og papp

rester fra opphogging

ikke-kompostert del av kommunalt avfall og lignende avfall

ikke-kompostert del av animalsk og vegetabilsk avfall

kompost som ikke oppfyller spesifikasjonene

avfall som ikke er spesifisert andre steder

ristgods

11  Alminnelig slam

 11.1  Slam fra behandling av avløpsvann

  11.11  Slam fra behandling av offentlig kloakkvann

   0  Ikke-farlig

    slam fra behandling av avløpsvann fra byområder

  11.12  Biologisk nedbrytbart slam fra behandling av annet avløpsvann

   0  Ikke-farlig

slam fra behandling av avløpsvann på stedet

avfall fra kjølekolonner

avfall som ikke er spesifisert andre steder

slam fra behandling av spillvann fra industri

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 11.2  Slam fra rensing av drikkevann og vann til industriell bruk

  11.21  Slam fra rensing av drikkevann og vann til industriell bruk

   0  Ikke-farlig

slam fra behandling av tilførselsvann til kjeler

slam fra vannklaring

avfall som ikke er spesifisert andre steder
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 11.3  Ikke-forurenset oppmudringsmasse

  11.31  Ikke-forurenset oppmudringsmasse

   0  Ikke-farlig

    oppmudringsmasse

 11.4  Kloakkinnhold

  11.41  Kloakkinnhold

   0  Ikke-farlig

    slam fra septiktanker

12  Mineralsk avfall

 12.1  Avfall fra bygge- og rivingsarbeid

  12.11  Betong-, mursteins- og gipsavfall

   0  Ikke-farlig

avfall som ikke er spesifisert andre steder

avfall fra andre sementbaserte komposittmaterialer

betong

murstein

gipsbaserte byggematerialer

  12.12  Avfall fra hydrokarbonholdig materiale til veidekke

   0  Ikke-farlig

tjæreholdig asfalt

asfalt (uten tjære)

tjære og tjæreprodukter

   1  Farlig

    asbestholdige isolasjonsmaterialer

  12.13  Blandet byggeavfall

   0  Ikke-farlig

andre isolasjonsmaterialer

blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid

 12.2  Asbestavfall

  12.21  Asbestavfall

   0  Ikke-farlig

avfall fra framstilling av asbestsement

kassert utstyr som inneholder fri asbest

avfall fra industriell bearbeiding av asbest

asbestbaserte byggematerialer

   1  Farlig

    avfall som inneholder asbest fra elektrolyse
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 12.3  Avfall fra naturlig forekommende mineraler

  12.31  Avfall fra naturlig forekommende mineraler

   0  Ikke-farlig

vandig slam som inneholder keramiske materialer

støv- og pulveravfall

ferskvannsholdig borevæske og boreavfall

annet ikke-komposterbart avfall

rødslam fra produksjon av aluminiumoksid

jord og stein

jord fra rengjøring og vasking av sukkerbeter

fast avfall fra første filtrering og fra siling

avgangsmasse

avfall fra utvinning av metallholdige mineraler

avfall fra utvinning av ikke-metallholdige mineraler

avfall fra hogging og saging av stein

avfall fra bearbeiding av metallholdige mineraler

avfall fra bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler

avfall fra vasking og rengjøring av mineraler

avfall fra grus og knust stein

avfall av råstoffblanding før varmebehandling

sand- og leireavfall

sandfangavfall

avfall som ikke er spesifisert andre steder

 12.4  Forbrenningsavfall

  12.41  Avfall fra rensing av røykgass

   0  Ikke-farlig

kalsiumbasert reaksjonsavfall i form av slam fra avsvovling av røykgass

fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass

støv fra rensing av røykgass

annet slam fra rensing av røykgass

annet fast avfall fra rensing av røykgass

slam fra rensing av røykgass

fast avfall fra rensing av røykgass

   1  Farlig

vandig flytende avfall fra rensing av røykgass og annet vandig flytende avfall

støv fra rensing av røykgass

flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass

slam fra rensing av røykgass

fast avfall fra rensing av røykgass
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  12.42  Slagg og aske fra varmebehandling og forbrenning

   0  Ikke-farlig

vandig slam fra rengjøring av kjeler

bunnaske

bunnaske og slagg

dross og avrakingsslagg (primær- og sekundærproduksjon)

støpeovnsstøv

støpeovnsslagg

andre partikler og støv

andre partikler og støv (herunder kulemøllestøv)

annet slam

flygeaske fra forbrenning av torv

fosforslagg

pyrolyseavfall

slagg (primær- og sekundærproduksjon)

fast avfall fra rensing av røykgass

ubehandlet slagg

avfall fra behandling av slagg

avfall som ikke er spesifisert andre steder

   1  Farlig

svart dross fra sekundærproduksjon

kjelstøv

kalsiumarsenat

dross og avrakingsslagg (primær- og sekundærproduksjon)

flygeaske

flygeaske fra forbrenning av olje

andre partikler og støv

slagg og hvitt dross fra primærproduksjon

avrakingsslagg

slagg (primær- og sekundærproduksjon)

 12.5  Diverse mineralsk avfall

  12.51  Kunstig mineralsk avfall

   0  Ikke-farlig

aluminiumoksidstøv

vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer

gips fra produksjon av titandioksid
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kalsiumkarbonat som ikke oppfyller spesifikasjonene

andre partikler og støv

fosfatgips

takstein og keramikk

avfall fra kalsinering og lesking av kalk

glassfiberavfall

avfall fra alkoholdestillasjon

avfall som ikke er spesifisert andre steder

  12.52  Avfall fra ildfaste materialer

   0  Ikke-farlig

støpekjerner og støpeformer med organiske bindemidler som ikke er brukt til støping

støpekjerner og støpeformer med organiske bindemidler som er brukt til støping

støpeovnsstøv

brukte fôringer og ildfaste materialer

brukte karbonstrimler og ildfaste materialer fra elektrolyse

avfall som ikke er spesifisert andre steder

   1  Farlig

brukte ovnsfôringer

brukt aktivkull fra behandling av røykgass

 12.6  Forurenset jord og forurenset oppmudringsmasse

  12.61  Forurenset jord og murbrokker

   1  Farlig

    oljesøl

  12.62  Forurenset oppmudringsmasse

13  Herdet, stabilisert eller forglasset avfall

 13.1  Herdet eller stabilisert avfall

  13.11  Herdet eller stabilisert avfall

   0  Ikke-farlig

avfall stabilisert/herdet med hydrauliske bindemidler

avfall stabilisert/herdet med organiske bindemidler

avfall stabilisert ved biologisk behandling

 13.2  Forglasset avfall

  13.21  Forglasset avfall

   0  Ikke-farlig

    forglasset avfall


