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KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 574/2004

av 23. februar 2004

om endring av vedlegg I og III til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 2150/2002 om  
avfallsstatistikk(*)

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP 

HAR —

under henvisning til traktaten om opprettelse av Det euro-

peiske fellesskap,

under henvisning til europaparlaments- og rådsforordning (EF) 

nr. 2150/2002 av 25. november 2002 om avfallsstatistikk(1), 

særlig artikkel 1 nr. 5 og artikkel 6 bokstav b), og

ut fra følgende betraktninger:

1) I samsvar med artikkel 6 i forordning (EF) nr. 2150/2002 

skal Kommisjonen fastsette de tiltakene som er nød- 

vendige for å gjennomføre forordningen.

2) I samsvar med artikkel 6 bokstav b) i forordning (EF)  

nr. 2150/2002 kan Kommisjonen tilpasse spesifikasjo-

nene oppført i vedleggene.

3) I samsvar med artikkel 1 nr. 5 i forordning (EF)  

nr. 2150/2002 skal Kommisjonen utarbeide en sammen-

ligningstabell mellom statistikknomenklaturen i vedlegg 

III til forordningen og listen over avfall innført ved  

kommisjonsvedtak 2000/532/EF(2).

4) Forordning (EF) nr. 2150/2002 bør derfor endres.

5) Tiltakene fastsatt i denne forordning er i samsvar med 
uttalelse fra Komiteen for statistikkprogrammet, nedsatt 
ved rådsbeslutning 89/382/EØF, Euratom(3) —

VEDTATT DENNE FORORDNING:

Artikkel 1

I vedleggene til forordning (EF) nr. 2150/2002 gjøres følgende 
endringer:

1. I vedlegg I erstattes avsnitt 2 nr. 1 med vedlegg I til denne 
forordning.

2. Vedlegg III erstattes med vedlegg II til denne forordning.

Artikkel 2

Denne forordning trer i kraft den 20. dag etter at den er  
kunngjort i Den europeiske unions tidende.

2007/EØS/31/42

Denne forordning er bindende i alle deler og kommer direkte til anvendelse i alle medlemsstater.

Utferdiget i Brussel, 23. februar 2004.

 For Kommisjonen

 Pedro SOLBES MIRA

 Medlem av Kommisjonen

(*)  Denne fellesskapsrettsakten, kunngjort i EUT L 90 av 27.3.2004, s. 15, er 
omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 159/2004 av 29. oktober 2004 
om endring av EØS-avtalens vedlegg XXI (Statistikk), se EØS-tillegget til 
Den europeiske unions tidende nr. 20 av 21.4.2005, s. 26.

(1) EFT L 332 av 9.12.2002, s. 1.
(2) EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3. Vedtaket sist endret ved vedtak 2001/573/EF 

(EFT L 203 av 28.7.2001, s. 18). (3) EFT L 181 av 28.6.1989, s. 47.
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VEDLEGG I

«VEDLEGG I

AVSNITT 2

Avfallskategorier

1. Det skal utarbeides statistikker for følgende avfallskategorier:

Liste over avfallskategorier

EAK-statistikk/versjon 3

Rubrikk Kode Beskrivelse
Farlig/ikke-farlig 

avfall

1 01.1 Brukte løsemidler Farlig

2 01.2 Surt, alkalisk eller saltholdig avfall Ikke-farlig

3 01.2 Surt, alkalisk eller saltholdig avfall Farlig

4 01.3 Spillolje Farlig

5 01.4 Brukte kjemiske katalysatorer Ikke-farlig

6 01.4 Brukte kjemiske katalysatorer Farlig

7 02 Avfall av kjemiske preparater Ikke-farlig

8 02 Avfall av kjemiske preparater Farlig

9 03.1 Kjemiske avleiringer og rester Ikke-farlig

10 03.1 Kjemiske avleiringer og rester Farlig

11 03.2 Spillvannslam fra industri Ikke-farlig

12 03.2 Spillvannslam fra industri Farlig

13 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehand-
ling og biologisk avfall

Ikke-farlig

14 05 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehand-
ling og biologisk avfall

Farlig

15 06 Metallavfall Ikke-farlig

16 06 Metallavfall Farlig

17 07.1 Glassavfall Ikke-farlig

18 07.1 Glassavfall Farlig

19 07.2 Papir- og pappavfall Ikke-farlig

20 07.3 Gummiavfall Ikke-farlig

21 07.4 Plastavfall Ikke-farlig

22 07.5 Treavfall Ikke-farlig

23 07.5 Treavfall Farlig

24 07.6 Tekstilavfall Ikke-farlig

25 07.7 Avfall som inneholder PCB Farlig

26 08 Kassert utstyr Ikke-farlig
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Liste over avfallskategorier

EAK-statistikk/versjon 3

Rubrikk Kode Beskrivelse
Farlig/ikke-farlig 

avfall

27 08 Kassert utstyr Farlig

28 08.1 Kasserte kjøretøyer Ikke-farlig

29 08.1 Kasserte kjøretøyer Farlig

30 08.41 Batterier og akkumulatorer Ikke-farlig

31 08.41 Batterier og akkumulatorer Farlig

32 09 Animalsk og vegetabilsk avfall (unntatt animalsk avfall 
fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler, og 
unntatt dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel)

Ikke-farlig

33 09.11 Animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og av 
næringsmidler

Ikke-farlig

34 09.3 Dyreavføring, dyreurin og husdyrgjødsel Ikke-farlig

35 10.1 Husholdningsavfall og lignende avfall Ikke-farlig

36 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Ikke-farlig

37 10.2 Blandede og udifferensierte materialer Farlig

38 10.3 Sorteringsrester Ikke-farlig

39 10.3 Sorteringsrester Farlig

40 11 Alminnelig slam (unntatt oppmudringsmasse) Ikke-farlig

41 11.3 Oppmudringsmasse Ikke-farlig

42 12.1 + 12.2 + 12.3 
+ 12.5

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

Ikke-farlig

43 12.1 + 12.2 + 12.3 
+ 12.5

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

Farlig

44 12.4 Forbrenningsavfall Ikke-farlig

45 12.4 Forbrenningsavfall Farlig

46 12.6 Forurenset jord og forurenset oppmudringsmasse Farlig

47 13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall Ikke-farlig

48 13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall Farlig»
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VEDLEGG II

«VEDLEGG III

SAMMENLIGNINGSTABELL

som nevnt i artikkel 1 nr. 5 i forordning (EF) nr. 2150/2002, mellom EAK-statistikk Rev. 3 (materialbasert 
nomenklatur for avfallsstatistikk) og den europeiske listen over avfall innført ved kommisjonsvedtak 

2000/532/EF

01  Avfall av kjemiske forbindelser

01.1  Brukte løsemidler

01.11 Halogenerte brukte løsemidler

1 Farlig

07 01 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 02 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 03 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 04 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 05 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 06 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 07 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

14 06 01* klorfluorkarboner, HKFK, HFK

14 06 02* andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger

14 06 04* slam eller fast avfall som inneholder halogenerte løsemidler

01.12 Ikke-halogenerte brukte løsemidler

1 Farlig

07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 02 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 03 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 04 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 05 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 06 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

07 07 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter

14 06 03* andre løsemidler og løsemiddelblandinger

14 06 05* slam eller fast avfall som inneholder andre løsemidler

20 01 13* løsemidler

01.2 Surt, alkalisk eller saltholdig avfall

01.21 Surt avfall

0 Ikke-farlig

06 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

1 Farlig

06 01 01* svovelsyre og svovelsyrling

06 01 02* saltsyre

06 01 03* hydrogenfluorid

06 01 04* fosforsyre og fosforsyrling

06 01 05* salpetersyre og salpetersyrling
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06 01 06* andre syrer

06 07 04* løsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre

08 03 16* avfall av etsende væske

09 01 04* fikserbad

09 01 05* blekebad og bleke-/fikserbad

10 01 09* svovelsyre

11 01 05* sure beisløsninger

11 01 06* syrer som ikke er spesifisert andre steder

16 06 06* separat innsamlet elektrolytt fra batterier og akkumulatorer

20 01 14* syrer

01.22 Alkalisk avfall

0 Ikke-farlig

03 03 09 avfall av kalkslam

06 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 01 14 annet avfettingsavfall enn det nevnt i 11 01 13

1 Farlig

05 01 11* avfall fra behandling av brennstoff med baser

06 02 01* kalsiumhydroksid

06 02 03* ammoniumhydroksid

06 02 04* natrium- og kaliumhydroksid

06 02 05* andre baser

09 01 01* vannbaserte framkallingsvæsker med aktivator

09 01 02* vannbaserte framkallingsvæsker for offsetplater

09 01 03* løsemiddelbaserte framkallingsvæsker

11 01 07* basiske beisløsninger

11 01 13* avfettingsavfall som inneholder farlige stoffer

11 03 01* cyanidholdig avfall

19 11 04* avfall fra behandling av brennstoff med baser

20 01 15* baser

01.24 Annet saltholdig avfall

0 Ikke-farlig

05 01 16 svovelholdig avfall fra avsvovling av olje

05 07 02 svovelholdig avfall

06 03 14 andre faste salter og saltløsninger enn dem nevnt i 06 03 11 og 06 03 13

06 03 16 andre metalloksider enn dem nevnt i 06 03 15

06 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 06 03 avfall som inneholder andre sulfider enn dem nevnt i 06 06 02

06 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 02 06 annet avfall fra kobberbaserte hydrometallurgiske prosesser enn det nevnt i  
11 02 05
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1 Farlig

06 03 11* faste salter og saltløsninger som inneholder cyanider

06 03 13* faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller

06 03 15* metalloksider som inneholder tungmetaller

06 04 03* arsenholdig avfall

06 04 04* kvikksølvholdig avfall

06 04 05* avfall som inneholder andre tungmetaller

06 06 02* avfall som inneholder farlige sulfider

10 03 08* saltslagg fra sekundærproduksjon

10 04 03* kalsiumarsenat

11 01 08* fosfateringsslam

11 02 05* avfall fra kobberbaserte hydrometallurgiske prosesser som inneholder farlige 
stoffer

11 03 02* annet avfall

11 05 04* brukt flussmiddel

16 09 01* permanganater, f.eks. kaliumpermanganat

16 09 02* kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller natriumdikromat

01.3 Spillolje

01.31 Avfall av motoroljer

1 Farlig

13 02 04* mineralbaserte klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 05* mineralbaserte ikke-klorerte motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 06* syntetiske motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 07* biologisk lett nedbrytbare motoroljer, giroljer og smøreoljer

13 02 08* andre motoroljer, giroljer og smøreoljer

01.32 Annen spillolje

1 Farlig

05 01 02* avsaltingsslam

05 01 03* bunnslam fra tanker

05 01 04* alkylsyreslam

05 01 12* syreholdig olje

08 03 19* dispergert olje

08 04 17* harpiksolje

12 01 06* mineralbaserte bearbeidingsoljer som inneholder halogener (unntatt emulsjoner 
og løsninger)

12 01 07* mineralbaserte bearbeidingsoljer uten halogener (unntatt emulsjoner og 
løsninger)

12 01 08* bearbeidingsemulsjoner og -løsninger som inneholder halogener

12 01 09* bearbeidingsemulsjoner og -løsninger uten halogener

12 01 10* syntetiske bearbeidingsoljer

12 01 12* voks- og fettavfall

12 01 18* oljeholdig metallslam (fra sliping og finsliping)

12 01 19* biologisk lett nedbrytbar bearbeidingsolje
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13 01 04* klorerte emulsjoner

13 01 05* ikke-klorerte emulsjoner

13 01 09* mineralbaserte klorerte hydrauliske oljer

13 01 10* mineralbaserte ikke-klorerte hydrauliske oljer

13 01 11* syntetiske hydrauliske oljer

13 01 12* biologisk lett nedbrytbare hydrauliske oljer

13 01 13* andre hydrauliske oljer

13 03 06* andre mineralbaserte klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer enn 
dem nevnt i 13 03 01

13 03 07* mineralbaserte ikke-klorerte isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 08* syntetiske isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 09* biologisk lett nedbrytbare isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 03 10* andre isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer

13 05 06* olje fra olje/vann-separatorer

20 01 26* annen olje og annet fett enn det nevnt i 20 01 25

01.4 Brukte kjemiske katalysatorer

01.41 Brukte kjemiske katalysatorer

0 Ikke-farlig

16 08 01 brukte katalysatorer som inneholder gull, sølv, rhenium, rodium, palladium, 
iridium eller platina (unntatt 16 08 07)

16 08 03 brukte katalysatorer som inneholder overgangsmetaller eller overgangsmetall-
forbindelser som ikke er spesifisert andre steder

16 08 04 brukte katalysatorer for pulverkatalytisk krakking (unntatt 16 08 07)

1 Farlig

16 08 02* brukte katalysatorer som inneholder farlige overgangsmetaller eller overgangs-
metallforbindelser

16 08 05* brukte katalysatorer som inneholder fosforsyre

16 08 06* væsker som har vært brukt som katalysator

16 08 07* brukte katalysatorer som er forurenset av farlige stoffer

02 Avfall av kjemiske preparater

02.1 Kjemisk avfall som ikke oppfyller spesifikasjonene

02.11 Avfall av landbrukskjemikalier

0 Ikke-farlig

02 01 09 annet landbrukskjemisk avfall enn det nevnt i 02 01 08

1 Farlig

02 01 08* landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer

06 13 01* uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider

20 01 19* plantevernmidler



EØS-tillegget til Den europeiske unions tidendeNr. 31/188 28.6.2007

02.12 Ubrukte legemidler

0 Ikke-farlig

07 05 14 annet fast avfall enn det nevnt i 07 05 13

18 01 09 andre legemidler enn dem nevnt i 18 01 08

18 02 08 andre legemidler enn dem nevnt i 18 02 07

20 01 32 andre legemidler enn dem nevnt i 20 01 31

1 Farlig

07 05 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer

18 01 08* cytotoksiske og cytostatiske legemidler

18 02 07* cytotoksiske og cytostatiske legemidler

20 01 31* cytotoksiske og cytostatiske legemidler

02.13 Avfall av maling, lakk, trykkfarger og klebemider

0 Ikke-farlig

03 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

04 02 17 andre fargestoffer og pigmenter enn dem nevnt i 04 02 16

08 01 12 annet maling- og lakkavfall enn det nevnt i 08 01 11

08 01 14 annet slam av maling og lakk enn det nevnt i 08 01 13

08 01 16 annet vandig slam som inneholder maling og lakk enn det nevnt i 08 01 15

08 01 18 annet avfall fra fjerning av maling og lakk enn det nevnt i 08 01 17

08 01 20 andre vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakk enn dem nevnt i 
08 01 19

08 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 02 01 avfall av pulverbaserte beleggingsprodukter

08 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 03 07 vandig slam som inneholder trykkfarger

08 03 08 vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger

08 03 13 annet trykkfargeavfall enn det nevnt i 08 03 12

08 03 15 annet trykkfargeslam enn det nevnt i 08 03 14

08 03 18 annet toneravfall enn det nevnt i 08 03 17

08 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

08 04 10 annet avfall av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 09

08 04 12 annet slam av klebemidler og tetningsmasse enn det nevnt i 08 04 11

08 04 14 annet vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse enn det 
nevnt i 08 04 13

08 04 16 annet vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse 
enn det nevnt i 08 04 15

08 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

20 01 28 annen maling og andre trykkfarger, klebemidler og harpikser enn dem nevnt i 
20 01 27



28.6.2007 Nr. 31/189EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

1 Farlig

04 02 16* fargestoffer og pigmenter som inneholder farlige stoffer

08 01 11* maling- og lakkavfall som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 
stoffer

08 01 13* slam av maling og lakk som inneholder organiske løsemidler eller andre farlige 
stoffer

08 01 15* vandig slam som inneholder maling eller lakk som inneholder organiske 
løsemidler eller andre farlige stoffer

08 01 17* avfall fra fjerning av maling eller lakk som inneholder organiske løsemidler 
eller andre farlige stoffer

08 01 19* vandige suspensjoner som inneholder maling eller lakk som inneholder 
organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

08 03 12* trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer

08 03 14* trykkfargeslam som inneholder farlige stoffer

08 03 17* toneravfall som inneholder farlige stoffer

08 04 09* avfall av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler 
eller andre farlige stoffer

08 04 11* slam av klebemidler og tetningsmasse som inneholder organiske løsemidler 
eller andre farlige stoffer

08 04 13* vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som inneholder 
organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

08 04 15* vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasse som 
inneholder organiske løsemidler eller andre farlige stoffer

20 01 27* maling, trykkfarger, klebemidler og harpikser som inneholder farlige stoffer

02.14 Annet avfall av kjemiske preparater

0 Ikke-farlig

02 07 03 avfall fra kjemisk behandling

03 02 99 treimpregneringsmidler som ikke er spesifisert andre steder

04 01 09 avfall fra beredning og ferdigbehandling

04 02 15 annet avfall fra etterbehandling enn det nevnt i 04 02 14

06 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 02 15 annet avfall av tilsetningsstoffer enn det nevnt i 07 02 14

07 02 17 annet silikonholdig avfall enn det nevnt i 07 02 16

10 09 16 annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 09 15

10 10 14 annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 10 13

10 10 16 annet avfall av sprekkindikatorvæske enn det nevnt i 10 10 15

11 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 01 15 annen frostvæske enn den nevnt i 16 01 14

16 05 05 annen gass i trykkbeholdere enn den nevnt i 16 05 04

18 01 07 andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 01 06

18 02 06 andre kjemikalier enn dem nevnt i 18 02 05

20 01 30 andre rengjøringsmidler enn dem nevnt i 20 01 29
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1 Farlig

03 02 01* ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler

03 02 02* klororganiske treimpregneringsmidler

03 02 03* metallorganiske treimpregneringsmidler

03 02 04* uorganiske treimpregneringsmidler

03 02 05* andre treimpregneringsmidler som inneholder farlige stoffer

04 02 14* avfall fra etterbehandling som inneholder organiske løsemidler

05 07 01* kvikksølvholdig avfall

06 08 02* avfall som inneholder farlig klorsilan

06 10 02* avfall som inneholder farlige stoffer

07 02 14* avfall av tilsetningsstoffer som inneholder farlige stoffer

07 02 16* avfall som inneholder farlige silikoner

07 04 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer

08 01 21* maling- eller lakkfjerneravfall

08 05 01* avfall av isocyanater

10 09 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer

10 09 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer

10 10 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer

10 10 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer

11 01 16* mettede eller brukte ionebytterharpikser

11 01 98* annet avfall som inneholder farlige stoffer

16 01 13* bremsevæske

16 01 14* frostvæske som inneholder farlige stoffer

16 05 04* gass i trykkbeholdere (herunder haloner) som inneholder farlige stoffer

16 09 03* peroksider, f.eks. hydrogenperoksid

16 09 04* oksiderende stoffer som ikke er spesifisert andre steder

18 01 06* kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

18 02 05* kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

20 01 17* fotografiske kjemikalier

20 01 29* rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer

02.2 Ubrukte eksplosive varer

02.21 Avfall av eksplosive varer og fyrverkeriprodukter

1 Farlig

16 04 02* fyrverkeriavfall

16 04 03* annet avfall av eksplosive varer

02.22 Ammunisjonsavfall

1 Farlig

16 04 01* ammunisjonsavfall

02.3 Blandet kjemisk avfall

02.31 Små mengder blandet kjemisk avfall

0 Ikke-farlig

16 05 09 andre kasserte kjemikalier enn dem nevnt i 16 05 06, 16 05 07 eller 16 05 08
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1 Farlig

16 05 06* laboratoriekjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer, herunder 
blandinger av laboratoriekjemikalier

16 05 07* kasserte uorganiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

16 05 08* kasserte organiske kjemikalier som består av eller inneholder farlige stoffer

02.32 Kjemisk avfall blandet for behandling

1 Farlig

19 02 04* ferdigblandet avfall der minst én type avfall er farlig

19 02 08* brennbart flytende avfall som inneholder farlige stoffer

19 02 09* fast brennbart avfall som inneholder farlige stoffer

19 02 11* annet avfall som inneholder farlige stoffer

02.33 Emballasje forurenset av farlige stoffer

1 Farlig

15 01 10* emballasje som inneholder rester av eller er forurenset av farlige stoffer

03 Annet kjemisk avfall

03.1 Kjemiske avleiringer og rester

03.11 Tjære og annet karbonholdig avfall

0 Ikke-farlig

05 01 17 bitumen

05 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 13 03 karbonstøv

10 01 25 avfall fra lagring og behandling av brensel til kullfyrte kraftverk

10 03 02 anodeavfall

10 03 18 annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 03 17

10 08 13 annet karbonholdig avfall fra produksjon av anoder enn det nevnt i 10 08 12

10 08 14 anodeavfall

11 02 03 avfall fra produksjon av anoder for vandige elektrolyseprosesser

20 01 41 avfall fra skorsteinsfeiing

1 Farlig

05 01 07* syreholdig tjære

05 01 08* annen tjære

05 06 01* syreholdig tjære

05 06 03* annen tjære

06 13 05* sot

10 03 17* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder

10 08 12* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder

19 11 02* syreholdig tjære
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3.12 Slam fra olje/vann-emulsjoner

1 Farlig

05 01 06* oljeholdig slam fra vedlikeholdsarbeid på anlegg eller utstyr

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 01* fast avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer

13 05 02* slam fra olje/vann-separatorer

13 05 03* slam fra oljeutskillere

13 05 07* oljeholdig vann fra olje/vann-separatorer

13 05 08* blandet avfall fra sandfang og olje/vann-separatorer

13 07 01* fyringsolje og dieselolje

13 07 02* bensin

13 07 03* annet brensel (herunder blandinger)

13 08 01* avsaltingsslam eller -emulsjoner

13 08 02* andre emulsjoner

13 08 99* avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 07 09* avfall som inneholder andre farlige stoffer

19 02 07* olje og konsentrater fra separering

03.13 Avfall fra kjemiske reaksjoner

0 Ikke-farlig

03 03 02 grønnlutslam (fra gjenvinning av kokevæske)

04 01 04 kromholdig garvevæske

04 01 05 ikke-kromholdig garvevæske

06 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

06 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 01 12 annet skyllevann enn det nevnt i 11 01 11

1 Farlig

04 01 03* avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase

06 07 03* kvikksølvholdig slam av bariumsulfat

07 01 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 01 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 01 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester
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07 02 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 02 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 02 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 03 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 03 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 03 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 04 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 04 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 04 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 05 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 05 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 05 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 06 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 06 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 06 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 07 01* vandige vaskevæsker og morluter

07 07 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester

07 07 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester

09 01 13* annet vandig flytende avfall fra gjenvinning av sølv på stedet enn det nevnt i 
09 01 06

11 01 11* skyllevann som inneholder farlige stoffer

19 04 03* ikke-forglasset fast fase

03.14 Brukte filtrerings- og absorpsjonsmaterialer

0 Ikke-farlig

15 02 03 andre absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy enn dem nevnt 
i 15 02 02

19 09 03 avkarboneringsslam

19 09 04 brukt aktivkull

19 09 05 mettede eller brukte ionebytterharpikser

19 09 06 løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

1 Farlig

05 01 15* brukte filtreringsleirer

06 07 02* aktivkull brukt til klorproduksjon

06 13 02* brukt aktivkull (unntatt 06 07 02)

07 01 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 01 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 02 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 02 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 03 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter
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07 03 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 04 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 04 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 05 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 05 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 06 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 06 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

07 07 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter

07 07 10* andre filterkaker og brukte absorbenter

11 01 15* eluat og slam fra membransystemer eller ionebyttingssystemer som inneholder 
farlige stoffer

15 02 02* absorbenter, filtreringsmaterialer (herunder oljefiltre som ikke er spesifisert 
andre steder), tørkekluter og vernetøy som er forurenset av farlige stoffer

19 01 10* brukt aktivkull fra behandling av røykgass

19 08 06* mettede eller brukte ionebytterharpikser

19 08 07* løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere

19 08 08* avfall fra membransystemer som inneholder tungmetaller

19 11 01* brukte filtreringsleirer

03.2 Spillvannslam fra industri

03.21 Slam fra industriprosesser og behandling av spillvann

0 Ikke-farlig

03 03 05 avsvertingsslam fra gjenvinning av papir

04 01 06 kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet

04 01 07 ikke-kromholdig slam, særlig fra behandling av avløpsvann på stedet

04 02 20 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 04 02 19

05 01 10 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 05 01 09

05 01 14 avfall fra kjølekolonner

05 06 04 avfall fra kjølekolonner

06 05 03 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 06 05 02

07 01 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 01 11

07 02 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 02 11

07 03 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 03 11

07 04 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 04 11

07 05 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 05 11
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07 06 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 06 11

07 07 12 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 07 07 11

10 01 21 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 10 01 20

10 01 23 annet vandig slam fra kjelerensing enn det nevnt i 10 01 22

10 01 26 avfall fra kjølevannbehandling

10 02 12 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 02 11

10 02 15 annet slam og andre filterkaker

10 03 28 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 03 27

10 04 10 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 04 09

10 05 09 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 05 08

10 06 10 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 06 09

10 07 08 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 07 07

10 08 20 annet avfall fra kjølevannbehandling enn det nevnt i 10 08 19

10 11 20 annet fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i  
10 11 19

10 12 13 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

11 01 10 annet slam og andre filterkaker enn det nevnt i 11 01 09

11 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

12 01 15 annet bearbeidingsslam enn det nevnt i 12 01 14

16 10 02 annet vandig flytende avfall enn det nevnt i 16 10 01

16 10 04 andre vandige konsentrater enn dem nevnt i 16 10 03

19 02 06 annet slam fra fysisk-kjemisk behandling enn det nevnt i 19 02 05

19 04 04 vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall

19 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 07 03 annet sigevann fra fyllplasser enn det nevnt i 19 07 02

19 08 12 annet slam fra biologisk behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i  
19 08 11

19 08 14 annet slam fra annen behandling av spillvann fra industri enn det nevnt i  
19 08 13

19 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 11 06 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 19 11 05

19 13 04 annet slam fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 03

19 13 06 annet slam fra dekontaminering av grunnvann enn det nevnt i 19 13 05

19 13 08 annet vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av 
grunnvann enn det nevnt i 19 13 07
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1 Farlig

04 02 19* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

05 01 09* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

06 05 02* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 01 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 02 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 03 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 04 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 05 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 06 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

07 07 11* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

10 01 20* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

10 01 22* vandig slam fra kjelerensing som inneholder farlige stoffer

10 11 19* fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

11 01 09* slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer

11 02 07* annet avfall som inneholder farlige stoffer

12 01 14* bearbeidingsslam som inneholder farlige stoffer

16 10 01* vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer

16 10 03* vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer

19 02 05* slam fra fysisk-kjemisk behandling som inneholder farlige stoffer

19 07 02* sigevann fra fyllplasser som inneholder farlige stoffer

19 08 11* slam som inneholder farlige stoffer fra biologisk behandling av spillvann fra 
industri

19 08 13* slam som inneholder farlige stoffer fra annen behandling av spillvann fra 
industri

19 11 05* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer

19 13 03* slam fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer

19 13 05* slam fra dekontaminering av grunnvann som inneholder farlige stoffer

19 13 07* vandig flytende avfall og vandige konsentrater fra dekontaminering av grunnvann 
som inneholder farlige stoffer

03.22 Slam som inneholder hydrokarboner

0 Ikke-farlig

05 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

05 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

1 Farlig

01 05 05* oljeholdig borevæske og boreavfall

10 02 11* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 03 27* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 04 09* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje



28.6.2007 Nr. 31/197EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10 05 08* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 06 09* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 07 07* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

10 08 19* avfall fra kjølevannbehandling som inneholder olje

12 03 01* vandige rengjøringsvæsker

12 03 02* avfall fra dampavfetting

16 07 08* oljeholdig avfall

19 08 10* andre blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering enn dem nevnt i  
19 08 09

19 11 03* vandig flytende avfall

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

1 Farlig

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

05.12 Smittefarlig avfall fra veterinærbehandling

1 Farlig

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

05.2 Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling

05.21 Ikke-smittefarlig avfall fra medisinsk behandling

0 Ikke-farlig

18 01 01 skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 01 03)

18 01 02 kroppsdeler og organer, herunder blodposer og blodprodukter (unntatt  
18 01 03)

18 01 04 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)

05.22 Ikke-smittefarlig avfall fra veterinærbehandling

0 Ikke-farlig

18 02 01 skarpe og spisse gjenstander (unntatt 18 02 02)

18 02 03 avfall der innsamling og disponering ikke er underlagt særlige krav av hensyn til 
forebygging av infeksjoner

06 Metallavfall

06.1 Jernholdig metallavfall

06.11 Jernholdig metallavfall

0 Ikke-farlig

10 02 10 glødeskall

10 12 06 kasserte former

12 01 01 filspon og dreiespon av ferrometaller

12 01 02 støv og partikler av ferrometaller
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16 01 17 ferrometall

17 04 05 jern og stål

19 01 02 jernholdige materialer utskilt fra bunnaske

19 10 01 avfall av jern og stål

19 12 02 ferrometall

06.2 Ikke-jernholdig metallavfall

06.21 Edelmetallavfall

1 Farlig

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

18 01 10* amalgamavfall fra tannbehandling

06.23 Annet aluminiumsavfall

0 Ikke-farlig

17 04 02 aluminium

06.24 Kobberavfall

0 Ikke-farlig

17 04 01 kobber, bronse, messing

06.25 Blyavfall

0 Ikke-farlig

17 04 03 bly

06.26 Annet metallavfall

0 Ikke-farlig

11 05 01 hardsink

17 04 04 sink

17 04 06 tinn

06.3 Blandet metallavfall

06.31 Blandet metallemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 04 metallemballasje

06.32 Annet blandet metallavfall

0 Ikke-farlig

02 01 10 metallavfall

10 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

12 01 03 filspon og dreiespon av ikke-jernholdige metaller

12 01 04 støv og partikler av ikke-jernholdige metaller

16 01 18 ikke-jernholdig metall

17 04 07 metaller i blanding

17 04 11 andre kabler enn dem nevnt i 17 04 10

19 10 02 ikke-jernholdig avfall

19 12 03 ikke-jernholdig metall

20 01 40 metall
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1 Farlig

17 04 09* metallavfall som er forurenset av farlige stoffer

17 04 10* kabler som inneholder olje, kulltjære eller andre farlige stoffer

07 Ikke-metallholdig avfall

07.1 Glassavfall

07.11 Glassemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 07 glassemballasje

07.12 Annet glassavfall

0 Ikke-farlig

10 11 12 annet glassavfall enn det nevnt i 10 11 11

16 01 20 glass

17 02 02 glass

19 12 05 glass

20 01 02 glass

1 Farlig

10 11 11* glassavfall i små partikler og glasspulver som inneholder tungmetaller (f.eks. 
fra katodestrålerør)

07.2 Papir- og pappavfall

07.21 Avfall av papir- og pappemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 01 papir- og pappemballasje

07.23 Annet papir- og pappavfall

0 Ikke-farlig

03 03 10 fiberrest, fiberslam og slam av fyllstoff og bestrykningsmaterialer fra mekanisk 
separering

03 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 12 01 papir og papp

20 01 01 papir og papp

07.3 Gummiavfall

07.31 Brukte dekk

0 Ikke-farlig

16 01 03 kasserte dekk

07.4 Plastavfall

07.41 Avfall av plastemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 02 plastemballasje
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07.42 Annet plastavfall

0 Ikke-farlig

02 01 04 plastavfall (unntatt emballasje)

07 02 13 plastavfall

12 01 05 plastspon

16 01 19 plast

17 02 03 plast

19 12 04 plast og gummi

20 01 39 plast

07.5 Treavfall

07.51 Treemballasje

0 Ikke-farlig

15 01 03 treemballasje

07.52 Sagflis og spon

0 Ikke-farlig

03 01 05 annen sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér enn den/det nevnt i 03 01 04

1 Farlig

03 01 04* sagflis, spon, kapp, tre, sponplater og finér som inneholder farlige stoffer

07.53 Annet treavfall

0 Ikke-farlig

03 01 01 bark- og korkavfall

03 03 01 bark- og treavfall

17 02 01 tre

19 12 07 annet tre enn det nevnt i 19 12 06

20 01 38 annet tre enn det nevnt i 20 01 37

1 Farlig

19 12 06* tre som inneholder farlige stoffer

20 01 37* tre som inneholder farlige stoffer

07.6 Tekstilavfall

07.61 Brukte klær

0 Ikke-farlig

20 01 10 klær

07.62 Diverse tekstilavfall

0 Ikke-farlig

04 02 09 avfall av komposittmaterialer (impregnerte tekstiler, elastomer, plastomer)

04 02 10 organiske stoffer av naturprodukter (f.eks. fett, voks)

04 02 21 avfall av ubearbeidede tekstilfibrer

04 02 22 avfall av bearbeidede tekstilfibrer

15 01 09 tekstilemballasje

19 12 08 tekstil

20 01 11 tekstil
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07.63 Læravfall

0 Ikke-farlig

04 01 01 avfall fra skaving og spalting

04 01 02 avfall fra kalkluting

04 01 08 kromholdig avfall av garvet lær (blåspalting, skav, avskjær, poleringsstøv)

04 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

07.7 Avfall som inneholder PCB

07.71 Oljer som inneholder PCB

1 Farlig

13 01 01* hydrauliske oljer som inneholder PCB

13 03 01* isolasjonsoljer og varmeoverførende oljer som inneholder PCB

07.72 Utstyr som inneholder eller er forurenset av PCB

1 Farlig

16 01 09* komponenter som inneholder PCB

16 02 09* transformatorer og kondensatorer som inneholder PCB

16 02 10* annet kassert utstyr som inneholder eller er forurenset av PCB enn det nevnt i 
16 02 09

07.73 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB

1 Farlig

17 09 02* avfall fra bygge- og rivingsarbeid som inneholder PCB (f.eks. tetningsmasse, 
harpiksbaserte gulvbelegg, isolerglass, kondensatorer som inneholder PCB)

08 Kassert utstyr

08.1 Kasserte kjøretøyer

08.12 Andre kasserte kjøretøyer

0 Ikke-farlig

16 01 06 kasserte kjøretøyer som inneholder verken væsker eller andre farlige 
komponenter

1 Farlig

16 01 04* kasserte kjøretøyer

08.2 Kassert elektrisk og elektronisk utstyr

08.21 Kassert større husholdningsutstyr

1 Farlig

16 02 11* kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner, HKFK, HFK

20 01 23* kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner

08.23 Annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr

0 Ikke-farlig

09 01 10 engangskameraer uten batterier

09 01 12 andre engangskameraer med batterier enn dem nevnt i 09 01 11

16 02 14 annet kassert utstyr enn det nevnt i 16 02 09-16 02 13

20 01 36 annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21, 20 01 23 
og 20 01 35
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1 Farlig

09 01 11* engangskameraer med batterier nevnt i 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03

16 02 13* annet kassert utstyr som inneholder farlige komponenter enn det nevnt i  
16 02 09-16 02 12

20 01 35* annet kassert elektrisk og elektronisk utstyr enn det nevnt i 20 01 21 og 20 01 23 
som inneholder farlige komponenter

08.4 Kasserte deler av maskiner og utstyr

08.41 Batterier og akkumulatorer

0 Ikke-farlig

16 06 04 alkaliske batterier (unntatt 16 06 03)

16 06 05 andre batterier og akkumulatorer

20 01 34 andre batterier og akkumulatorer enn dem nevnt i 20 01 33

1 Farlig

16 06 01* blybatterier

16 06 02* Ni-Cd-batterier

16 06 03* batterier som inneholder kvikksølv

20 01 33* batterier og akkumulatorer som omfattes av 16 06 01, 16 06 02 eller 16 06 03 og 
usorterte batterier og akkumulatorer som inneholder slike batterier

08.43 Andre kasserte deler av maskiner og utstyr

0 Ikke-farlig

16 01 12 andre typer bremsebelegg enn det nevnt i 16 01 11

16 01 16 tanker til flytende gass

16 01 22 komponenter som ikke er spesifisert andre steder

16 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 02 16 andre komponenter fjernet fra kassert utstyr enn dem nevnt i 16 02 15

1 Farlig

16 01 07* oljefiltre

16 01 08* kvikksølvholdige komponenter

16 01 10* eksplosive komponenter (f.eks. kollisjonsputer)

16 01 21* andre farlige komponenter enn dem nevnt i 16 01 07-16 01 11 og i 16 01 13 og 
16 01 14

16 02 15* farlige komponenter som er fjernet fra kassert utstyr

20 01 21* lysstoffrør og annet kvikksølvholdig avfall

09 Animalsk og vegetabilsk avfall

09.1 Avfall fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler

09.11 Animalsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler

0 Ikke-farlig

02 01 02 avfall av dyrevev

02 02 01 slam fra vasking og rengjøring

02 02 02 avfall av dyrevev
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09.12 Vegetabilsk avfall fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler

0 Ikke-farlig

02 01 01 slam fra vasking og rengjøring

02 01 03 avfall av plantevev

02 03 01 slam fra vasking, rengjøring, skrelling, sentrifugering og separering

02 03 03 avfall fra ekstraksjon ved hjelp av løsemidler

02 03 04 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 07 01 avfall fra vasking, rengjøring og mekanisk reduksjon av råvarer

02 07 02 avfall fra alkoholdestillasjon

09.13 Blandet avfall fra næringsmiddelproduksjon og av næringsmidler

0 Ikke-farlig

02 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 02 03 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 03 02 avfall av konserveringsmidler

02 05 01 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 06 01 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

02 06 02 avfall av konserveringsmidler

02 07 04 materiale som er uegnet som næringsmidler eller til foredling

19 08 09 blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering som inneholder matolje og 
matfett

20 01 08 biologisk nedbrytbart kjøkken- og kantineavfall

20 01 25 matolje og matfett

20 03 02 torgavfall

09.2  Grønt avfall

09.21 Grønt avfall

0 Ikke-farlig

02 01 07 avfall fra skogbruk

20 02 01 biologisk nedbrytbart avfall

09.3  Husdyrgjødsel og bløtgjødsel

09.31 Husdyrgjødsel og bløtgjødsel

0 Ikke-farlig

02 01 06 dyreavføring, dyreurin og bløtgjødsel (herunder forurenset halm), avløpsvann, 
innsamlet separat og behandlet eksternt

10 Blandet alminnelig avfall

10.1  Husholdningsavfall og lignende

10.11 Husholdningsavfall

0 Ikke-farlig

20 03 01 blandet kommunalt avfall

20 03 07 voluminøst avfall

20 03 99 kommunalt avfall som ikke er spesifisert andre steder
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10.12 Avfall fra gaterengjøring

0 Ikke-farlig

20 03 03 avfall fra gaterengjøring

10.2 Blandede og udifferensierte materialer

10.21 Blandet emballasje

0 Ikke-farlig

15 01 05 emballasje av komposittmateriale

15 01 06 blandet emballasje

10.22 Andre blandede og udifferensierte materialer

0 Ikke-farlig

02 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

04 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

09 01 07 fotografisk film og papir som inneholder sølv eller sølvforbindelser

09 01 08 fotografisk film og papir uten sølv eller sølvforbindelser

09 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

12 01 13 sveiseavfall

12 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

16 03 04 annet uorganisk avfall enn det nevnt i 16 03 03

16 03 06 annet organisk avfall enn det nevnt i 16 03 05

16 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 02 03 ferdigblandet avfall som består av bare ikke-farlig avfall

19 02 10 annet brennbart avfall enn det nevnt i 19 02 08 og 19 02 09

19 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

20 01 99 andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder

1 Farlig

16 03 03* uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer

16 03 05* organisk avfall som inneholder farlige stoffer

10.3 Sorteringsrester

10.32 Andre sorteringsrester

0 Ikke-farlig

03 03 07 mekanisk separerte rester fra oppmaling av papir- og pappavfall

03 03 08 avfall fra sortering av papir og papp til gjenvinning

19 05 01 ikke-kompostert fraksjon av kommunalt avfall og lignende avfall
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19 05 02 ikke-kompostert fraksjon av animalsk og vegetabilsk avfall

19 05 03 kompost som ikke er i samsvar med spesifikasjonene

19 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 08 01 ristgods

19 10 04 annen lett fraksjon og støv enn dem nevnt i 19 10 03

19 10 06 andre fraksjoner enn dem nevnt i 19 10 05

19 12 10 brennbart avfall (avfallsbasert brensel)

19 12 12 annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av 
annet avfall enn det nevnt i 19 12 11

1 Farlig

19 10 03* lett fraksjon og støv som inneholder farlige stoffer

19 10 05* andre fraksjoner som inneholder farlige stoffer

19 12 11* annet avfall (herunder blandinger av materialer) fra mekanisk behandling av 
avfall som inneholder farlige stoffer

11 Alminnelig slam

11.1 Slam fra behandling av avløpsvann

11.11 Slam fra behandling av offentlig kloakkvann

0 Ikke-farlig

19 06 03 avlut fra anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 04 nedbrytingsrest fra anaerob behandling av kommunalt avfall

19 06 05 avlut fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

19 06 06 nedbrytingsrest fra anaerob behandling av animalsk og vegetabilsk avfall

19 08 05 slam fra behandling av avløpsvann fra byområder

11.12 Biologisk nedbrytbart slam fra behandling av annet avløpsvann

0 Ikke-farlig

02 02 04 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 03 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 04 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 05 02 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 06 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

02 07 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet

03 03 11 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 03 03 10

11.2 Slam fra rensing av drikkevann og vann til industrielt bruk

11.21 Slam fra rensing av drikkevann og vann til industrielt bruk

0 Ikke-farlig

05 01 13 slam fra behandling av tilførselsvann til kjeler

19 09 02 slam fra vannklaring

19 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

11.3 Ikke-forurenset oppmudringsmasse

11.31 Ikke-forurenset oppmudringsmasse

0 Ikke-farlig

17 05 06 annen oppmudringsmasse enn den nevnt i 17 05 05
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11.4 Kloakkinnhold

11.41 Kloakkinnhold

0 Ikke-farlig

20 03 04 slam fra septiktanker

20 03 06 avfall fra kloakkrensing

12 Mineralsk avfall

12.1 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid

12.11 Betong-, mursteins- og gipsavfall

0 Ikke-farlig

10 12 08 avfall av keramikk, murstein, takstein og byggevarer (etter varmebehandling)

10 12 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 13 14 betongavfall og betongslam

10 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

17 01 01 betong

17 01 02 murstein

17 01 03 takstein og keramikk

17 01 07 andre blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk enn dem nevnt i  
17 01 06

17 08 02 andre gipsbaserte byggematerialer enn dem nevnt i 17 08 01

1 Farlig

17 01 06* blandinger eller frasorterte fraksjoner av betong, murstein, takstein og keramikk 
som inneholder farlige stoffer

17 08 01* gipsbaserte byggematerialer som er forurenset av farlige stoffer

12.12 Avfall av hydrokarbonholdig materiale til veidekke

0 Ikke-farlig

17 03 02 andre bitumenblandinger enn dem nevnt i 17 03 01

1 Farlig

17 03 01* bitumenblandinger som inneholder kulltjære

17 03 03* kulltjære og tjæreprodukter

12.13 Blandet byggeavfall

0 Ikke-farlig

17 06 04 andre isolasjonsmaterialer enn dem nevnt i 17 06 01 og 17 06 03

17 09 04 annet blandet avfall fra bygge- og rivingsarbeid enn det nevnt i 17 09 01,  
17 09 02 og 17 09 03

1 Farlig

17 02 04* tre, glass og plast som inneholder eller er forurenset av farlige stoffer

17 06 03* andre isolasjonsmaterialer som består av eller inneholder farlige stoffer

17 09 01* kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid

17 09 03* annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder blandet avfall) som inneholder 
farlige stoffer
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12.2 Asbestavfall

12.21 Asbestavfall

1 Farlig

06 07 01* avfall som inneholder asbest fra elektrolyse

06 13 04* avfall fra foredling av asbest

10 13 09* asbestholdig avfall fra framstilling av asbestsement

15 01 11* metallemballasje som inneholder et farlig, fast porøst materiale (f.eks. asbest), 
herunder tomme trykkbeholdere

16 01 11* bremsebelegg som inneholder asbest

16 02 12* kassert utstyr som inneholder fri asbest

17 06 01* asbestholdige isolasjonsmaterialer

17 06 05* asbestholdige byggematerialer

12.3 Avfall av naturlig forekommende mineraler

12.31 Avfall av naturlig forekommende mineraler

0 Ikke-farlig

01 01 01 avfall fra utvinning av metallholdige materialer

01 01 02 avfall fra utvinning av ikke-metallholdige materialer

01 03 06 annen avgangsmasse enn den nevnt i 01 03 04 og 01 03 05

01 03 08 annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 03 07

01 03 09 rødslam fra aluminiumsproduksjon som ikke er nevnt i 01 03 07

01 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

01 04 08 annet avfall av grus og knust stein enn det nevnt i 01 04 07

01 04 09 sand- og leireavfall

01 04 10 annet støv- og pulveravfall enn det nevnt i 01 04 07

01 04 11 annet avfall fra behandling av kaliumkarbonat og mineralsalter enn det nevnt i 
01 04 07

01 04 12 annen avgangsmasse og annet avfall fra vasking og rensing av mineraler enn 
den/det nevnt i 01 04 07 og 01 04 11

01 04 13 annet avfall fra hogging og saging av stein enn det nevnt i 01 04 07

01 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

01 05 04 ferskvannsholdig borevæske og boreavfall

01 05 07 annen baryttholdig borevæske og annet baryttholdig boreavfall enn den/det nevnt 
i 01 05 05 og 01 05 06

01 05 08 annen kloridholdig borevæske og annet kloridholdig boreavfall enn den/det 
nevnt i 01 05 05 og 01 05 06

01 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

02 04 01 jord fra rengjøring og vasking av sukkerbeter

08 02 02 vandig slam som inneholder keramiske materialer

10 11 10 annet avfall fra råstoffblanding før varmebehandling enn det nevnt i 10 11 09
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10 12 01 avfall fra råstoffblanding før varmebehandling

10 13 01 avfall fra råstoffblanding før varmebehandling

17 05 04 annen jord og stein enn den nevnt i 17 05 03

17 05 08 annen jernbaneballast enn den nevnt i 17 05 07

19 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

19 08 02 sandfangavfall

19 09 01 fast avfall fra første filtrering og fra siling

19 12 09 mineraler (f.eks. sand, stein)

19 13 02 annet fast avfall fra dekontaminering av jord enn det nevnt i 19 13 01

20 02 02 jord og stein

20 02 03 annet avfall som ikke er biologisk nedbrytbart

1 Farlig

01 03 04* syredannende avgangsmasse fra bearbeiding av sulfidholdig malm

01 03 05* annen avgangsmasse som inneholder farlige stoffer

01 03 07* annet avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av 
metallholdige mineraler

01 04 07* avfall som inneholder farlige stoffer fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-
metallholdige mineraler

01 05 06* borevæske og annet boreavfall som inneholder farlige stoffer

10 11 09* avfall fra råstoffblanding før varmebehandling som inneholder farlige stoffer

19 13 01* fast avfall fra dekontaminering av jord som inneholder farlige stoffer

12.4 Forbrenningsavfall

12.41 Avfall fra rensing av røykgass

0 Ikke-farlig

10 01 05 fast kalsiumbasert reaksjonsavfall fra avsvovling av røykgass

10 01 07 kalsiumbasert reaksjonsavfall i form av slam fra avsvovling av røykgass

10 01 19 annet avfall fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 01 05, 10 01 07 og  
10 01 18

10 02 08 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 02 07

10 02 14 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i  
10 02 13

10 03 20 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 03 19

10 03 24 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 03 23

10 03 26 annet slam og andre filterkaker fra behandling av avgasser enn det nevnt i  
10 03 25

10 07 03 fast avfall fra behandling av avgasser

10 07 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser



28.6.2007 Nr. 31/209EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende

10 08 16 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 08 15

10 08 18 annet slam og andre filterkaker fra behandling av røykgass enn det nevnt i  
10 08 17

10 09 10 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 09 09

10 10 10 annet støv fra rensing av røykgass enn det nevnt i 10 10 09

10 11 16 annet fast avfall fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 11 15

10 11 18 annet slam og andre filterkaker fra behandling av røykgass enn det nevnt i  
10 11 17

10 12 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 12 10 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 12 09

10 13 07 slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 13 13 annet fast avfall fra behandling av avgasser enn det nevnt i 10 13 12

1 Farlig

10 01 18* avfall fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 02 07* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 02 13* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 03 19* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 03 23* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 03 25* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 04 04* støv fra rensing av røykgass

10 04 06* fast avfall fra behandling av avgasser

10 04 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 05 03* støv fra rensing av røykgass

10 05 05* fast avfall fra behandling av avgasser

10 05 06* slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 06 03* støv fra rensing av røykgass

10 06 06* fast avfall fra behandling av avgasser

10 06 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser

10 08 15* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 08 17* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 09 09* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 10 09* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 11 15* fast avfall fra behandling av røykgass som inneholder farlige stoffer

10 11 17* slam og filterkaker fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer
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10 12 09* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 13 12* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer

10 14 01* kvikksølvholdig avfall fra rensing av avgasser

11 05 03* fast avfall fra behandling av avgasser

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 04 02* flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass

19 11 07* avfall fra rensing av røykgass

12.42 Slagg og aske fra varmebehandling og forbrenning

0 Ikke-farlig

06 09 02 fosforholdig slagg

10 01 01 bunnaske, slagg og kjelstøv (unntatt kjelstøv nevnt i 10 01 04)

10 01 02 flygeaske fra forbrenning av kull

10 01 03 flygeaske fra forbrenning av torv og ubehandlet trevirke

10 01 15 annen bunnaske og annet slagg og kjelstøv fra samforbrenning enn dem nevnt 
i 10 01 14

10 01 17 annen flygeaske fra samforbrenning enn den nevnt i 10 01 16

10 01 24 sand fra virvelsjikt

10 02 01 avfall fra slaggbehandling

10 02 02 ubehandlet slagg

10 03 16 annet avrakingsslagg enn det nevnt i 10 03 15

10 03 22 andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) enn det nevnt i 10 03 21

10 03 30 annet avfall fra behandling av saltslagg og svart dross enn det nevnt i 10 03 29

10 05 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 05 04 andre partikler og støv

10 05 11 annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 05 10

10 06 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 06 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 06 04 andre partikler og støv

10 07 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 07 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 07 04 andre partikler og støv

10 08 04 partikler og støv

10 08 09 annet slagg

10 08 11 annet dross og avrakingsslagg enn det nevnt i 10 08 10

10 09 03 støpeovnsslagg

10 09 12 andre partikler enn dem nevnt i 10 09 11

10 10 03 støpeovnsslagg

10 10 12 andre partikler enn dem nevnt i 10 10 11

10 12 03 partikler og støv
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11 05 02 sinkaske

19 01 12 annen bunnaske og slagg enn dem nevnt i 19 01 11

19 01 14 annen flygeaske enn den nevnt i 19 01 13

19 01 16 annet kjelstøv enn det nevnt i 19 01 15

19 01 18 annet pyrolyseavfall enn det nevnt i 19 01 17

19 01 19 sand fra virvelsjikt

1 Farlig

10 01 04* flygeaske og kjelstøv fra forbrenning av olje

10 01 13* flygeaske fra emulgerte hydrokarboner brukt som brensel

10 01 14* bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

10 01 16* flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer

10 03 04* slagg fra primærproduksjon

10 03 09* svart dross fra sekundærproduksjon

10 03 15* avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig gass 
ved kontakt med vann

10 03 21* andre partikler og annet støv (herunder kulemøllestøv) som inneholder farlige 
stoffer

10 03 29* avfall fra behandling av saltslagg og svart dross som inneholder farlige stoffer

10 04 01* slagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 04 02* dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 04 05* andre partikler og støv

10 05 10* dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig 
gass ved kontakt med vann

10 08 08* saltslagg fra primær- og sekundærproduksjon

10 08 10* dross og avrakingsslagg som er brannfarlig eller avgir farlige mengder brannfarlig 
gass ved kontakt med vann

10 09 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer

10 10 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer

19 01 11* bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer

19 01 13* flygeaske som inneholder farlige stoffer

19 01 15* kjelstøv som inneholder farlige stoffer

19 01 17* pyrolyseavfall som inneholder farlige stoffer

12.5 Diverse mineralsk avfall

12.51 Kunstig mineralsk avfall

0 Ikke-farlig

02 04 02 frasortert kalsiumkarbonat

06 09 04 annet kalsiumbasert reaksjonsavfall enn det nevnt i 06 09 03

06 11 01 kalsiumbasert reaksjonsavfall fra titandioksidproduksjon

08 02 03 vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer
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10 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 03 05 avfall av aluminiumoksid

10 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 09 14 annet bindemiddelavfall enn det nevnt i 10 09 13

10 11 03 glassfiberavfall

10 11 05 partikler og støv

10 11 14 annet slam fra polering og sliping av glass enn det nevnt i 10 11 13

10 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 12 12 annet glaseringsavfall enn det nevnt i 10 12 11

10 13 04 avfall fra kalsinering og lesking av kalk

10 13 06 partikler og støv (unntatt 10 13 12 og 10 13 13)

10 13 10 annet avfall fra framstilling av asbestsement enn det nevnt i 10 13 09

10 13 11 annet avfall av sementbaserte komposittmaterialer enn det nevnt i 10 13 09 og 
10 13 10

12 01 17 annet avfall fra sandblåsing enn det nevnt i 12 01 16

12 01 21 andre brukte slipegjenstander og slipematerialer enn dem nevnt i 12 01 20

1 Farlig

06 09 03* kalsiumbasert reaksjonsavfall som inneholder eller er forurenset av farlige 
stoffer

10 11 13* slam fra polering og sliping av glass som inneholder farlige stoffer

10 12 11* glaseringsavfall som inneholder tungmetaller

11 02 02* slam fra sinkhydrometallurgi (herunder jarositt og goethitt)

12 01 16* avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer

12 01 20* brukte slipegjenstander og slipematerialer som inneholder farlige stoffer

12.52 Avfall av ildfaste materialer

0 Ikke-farlig

10 09 06 andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt 
i 10 09 05

10 09 08 andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i  
10 09 07

10 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder

10 10 06 andre støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping enn dem nevnt 
i 10 10 05

10 10 08 andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping enn dem nevnt i  
10 10 07

16 11 02 andre karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser 
enn dem nevnt i 16 11 01

16 11 04 andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser enn dem nevnt 
i 16 11 03

16 11 06 andre fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser enn dem 
nevnt i 16 11 05
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1 Farlig

10 09 05* støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder 
farlige stoffer

10 09 07* støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige 
stoffer

10 10 05* støpekjerner og støpeformer som ikke er brukt til støping og som inneholder 
farlige stoffer

10 10 07* støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping og som inneholder farlige 
stoffer

16 11 01* karbonbaserte fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som 
inneholder farlige stoffer

16 11 03* andre fôringer og ildfaste materialer fra metallurgiske prosesser som inneholder 
farlige stoffer

16 11 05* fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser som inneholder 
farlige stoffer

12.6 Forurenset jord og forurenset oppmudringsmasse

12.61 Forurenset jord og murbrokker

1 Farlig

05 01 05* oljespill

17 05 03* jord og stein som inneholder farlige stoffer

17 05 07* jernbaneballast som inneholder farlige stoffer

12.62 Forurenset oppmudringsmasse

1 Farlig

17 05 05* mudringsslam som inneholder farlige stoffer

13 Herdet, stabilisert eller forglasset avfall

13.1 Herdet eller stabilisert avfall

13.11 Herdet eller stabilisert avfall

0 Ikke-farlig

19 03 05 annet stabilisert avfall enn det nevnt i 19 03 04

19 03 07 annet herdet avfall enn det nevnt i 19 03 06

1 Farlig

19 03 04* avfall oppført som farlig, delvis stabilisert

19 03 06* avfall oppført som farlig, herdet

13.2 Forglasset avfall

13.21 Forglasset avfall

0 Ikke-farlig

19 04 01 forglasset avfall»


