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KOMMISJONSBESLUTNING 

av 18. desember 2014 

om endring av vedtak 2000/532/EF om listen over avfall i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 

2008/98/EF 

(2014/955/EU)(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/98/EF av 19. november 2008 om avfall og om oppheving av visse 

direktiver(1), særlig artikkel 7 nr. 1, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Ved rådsvedtak 94/904/EF(2) ble det utarbeidet en EU-liste over farlig avfall (heretter kalt «liste over avfall»), og dette 

vedtak er blitt erstattet av kommisjonsvedtak 2000/532/EF(3). 

2) Ved direktiv 2008/98/EF ble det fastsatt at de farlige egenskapene H 4, H 5, H 6, H 7, H 8, H 10, H 11 og H 14 skal 

tildeles på grunnlag av kriteriene fastsatt i vedlegg VI til rådsdirektiv 67/548/EØF(4). 

3) For å avspeile den tekniske og vitenskapelige utviklingen er direktiv 67/548/EØF blitt erstattet av europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1272/2008(5) med virkning fra 1. juni 2015. Som unntak kan direktiv 67/548/EØF få anvendelse 

på enkelte stoffblandinger fram til 1. juni 2017 dersom de er klassifisert, merket og emballert i samsvar med 

europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF(6) og allerede er brakt i omsetning før 1. juni 2015. 

4) Kravene i vedtak 2000/532/EF om klassifisering av avfall som farlig med hensyn til de farlige egenskapene H 3–8, H 10 

og H 11 må, når det er relevant, tilpasses den tekniske og vitenskapelige utviklingen og bringes i samsvar med det nye 

regelverket for kjemikalier. Nevnte krav er oppført i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF. 

5) Vedlegget til vedtak 2000/532/EF om utarbeiding av listen over avfall må endres for å bringe det i samsvar med den 

terminologien som brukes i forordning (EF) nr. 1272/2008. Det bør vises til kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008(7) 

eller andre internasjonalt anerkjente forsøksmetoder og retningslinjer ved tildelingen av farlige egenskaper etter at det er 

utført et forsøk. 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 370 av 30.12.2014, s. 44, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 194/2015 av  

10. juli 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 3 av 12.1.2017,  

s. 26. 

(1) EUT L 312 av 22.11.2008, s. 3. 

(2) Rådsvedtak 94/904/EF av 22. desember 1994 om utarbeiding av en liste over farlig avfall i henhold til artikkel 1 nr. 4 i direktiv 

91/689/EØF om farlig avfall (EFT L 356 av 31.12.1994, s. 14). 

(3) Kommisjonsvedtak 2000/532/EF av 3. mai 2000 om erstatning av kommisjonsvedtak 94/3/EF om utarbeiding av en liste over avfall i 

henhold til artikkel 1 bokstav a) i rådsdirektiv 75/442/EØF om avfall og rådsvedtak 94/904/EF om utarbeiding av en liste over farlig avfall 

i henhold til artikkel 1 nr. 4 i rådsdirektiv 91/689/EØF om farlig avfall (EFT L 226 av 6.9.2000, s. 3). 

(4) Rådsdirektiv 67/548/EØF av 27. juni 1967 om tilnærming av lover og forskrifter om klassifisering, emballering og merking av farlige 

stoffer (EFT 196 av 16.8.1967, s. 1). 

(5) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 1272/2008 av 16. desember 2008 om klassifisering, merking og emballering av stoffer og 

stoffblandinger, om endring og oppheving av direktiv 67/548/EØF og 1999/45/EF, og om endring av forordning (EF) nr. 1907/2006 (EUT 

L 353 av 31.12.2008, s. 1). 

(6) Europaparlaments- og rådsdirektiv 1999/45/EF av 31. mai 1999 om tilnærming av medlemsstatenes lover og forskrifter om klassifisering, 

emballering og merking av farlige stoffblandinger (EFT L 200 av 30.7.1999, s. 1). 

(7) Kommisjonsforordning (EF) nr. 440/2008 av 30. mai 2008 om fastsettelse av forsøksmetoder i henhold til europaparlaments- og 

rådsforordning (EF) nr. 1907/2006 om registrering, vurdering og godkjenning av samt begrensninger for kjemikalier (REACH) (EUT  

L 142 av 31.5.2008, s. 1). 
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6) De egenskapene som gjør avfall farlig, er nøyaktig definert i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF. Dermed er de 

egenskapene som avfall kan ha for å bli ansett som farlig med hensyn til H 3–8, H 10 og H 11, og som er angitt i 

artikkel 2 i vedtak 2000/532/EF, blitt overflødige. 

7) Kravene i artikkel 3 i vedtak 2000/532/EF er innarbeidet i artikkel 7 nr. 2 og 3 i direktiv 2008/98/EF. De er dermed blitt 

overflødige. 

8) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen omhandlet i artikkel 39 i direktiv 

2008/98/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

I vedtak 2000/532/EF gjøres følgende endringer: 

1)  Artikkel 2 og 3 utgår. 

2)  Vedlegget erstattes med vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning trer i kraft den 20. dagen etter at den er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Den får anvendelse fra 1. juni 2015. 

Utferdiget i Brussel 18. desember 2014. 

 For Kommisjonen 

 Jean-Claude JUNCKER 

 President 

 _____  



22.3.2018 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende Nr. 18/295 

 

VEDLEGG 

LISTE OVER AVFALL OMHANDLET I ARTIKKEL 7 I DIREKTIV 2008/98/EF 

DEFINISJONER 

I dette vedlegg menes med: 

1. «farlig stoff» et stoff som er klassifisert som farlig fordi det oppfyller kriteriene fastsatt i del 2–5 i vedlegg I til forordning 

(EF) nr. 1272/2008, 

2. «tungmetall» enhver forbindelse av antimon, arsen, kadmium, krom (VI), kobber, bly, kvikksølv, nikkel, selen, tellur, 

tallium og tinn samt disse materialene i metallform dersom de er klassifisert som farlige stoffer, 

3. «polyklorerte bifenyler og polyklorerte terfenyler» («PCB») PCB som definert i artikkel 2 bokstav a) i rådsdirektiv 

96/59/EF(1), 

4. «overgangsmetaller» enhver forbindelse av scandium, vanadium, mangan, kobolt, kobber, yttrium, niob, hafnium, wolfram, 

titan, krom, jern, nikkel, sink, zirkonium, molybden og tantal samt disse materialene i metallform dersom de er klassifisert 

som farlige stoffer, 

5. «stabilisering» prosesser som endrer farlighetsgraden til avfallets bestanddeler og omdanner farlig avfall til ikke-farlig 

avfall, 

6. «herding» prosesser som bare endrer avfallets fysiske tilstand ved bruk av tilsetningsstoffer, uten å endre avfallets kjemiske 

egenskaper, 

7. «delvis stabilisert avfall» avfall som etter stabiliseringsprosessen inneholder farlige bestanddeler som ikke er fullstendig 

omdannet til ikke-farlige bestanddeler, og som kan bli avgitt til miljøet på kort, mellomlang eller lang sikt. 

VURDERING OG KLASSIFISERING 

1.  Vurdering av avfalls farlige egenskaper 

 Ved vurderingen av avfalls farlige egenskaper får kriteriene fastsatt i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF anvendelse. Ved 

vurderingen av de farlige egenskapene HP 4, HP 6 og HP 8 får grenseverdiene for hvert enkelt stoff som angitt i vedlegg III 

til direktiv 2008/98/EF, anvendelse. Dersom mengden av et stoff i avfallet ligger under grenseverdien for stoffet, skal det 

ikke tas med i beregningen av en terskelverdi. Dersom et avfalls farlige egenskaper er blitt vurdert med et forsøk og ved 

bruk av konsentrasjonene av farlige stoffer angitt i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF, skal resultatene av forsøket ha 

forrang. 

2.  Klassifisering av avfall som farlig 

 Alt avfall merket med en asterisk(*) i listen over avfall skal anses som farlig avfall i henhold til direktiv 2008/98/EF, med 

mindre artikkel 20 i nevnte direktiv får anvendelse. 

 For avfall som kan tildeles koder som farlig og ikke-farlig avfall, gjelder følgende: 

– En post på den harmoniserte listen over avfall merket som farlig og med en særlig eller generell henvisning til «farlige 

stoffer», bør bare brukes for avfall når nevnte avfall inneholder relevante farlige stoffer som gjør at avfallet oppviser én 

eller flere av de farlige egenskapene HP 1–8 og/eller HP 10–15, som angitt i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF. 

Vurderingen av den farlige egenskapen HP 9 «smittefarlig» skal utføres i samsvar med relevant lovgivning eller 

relevante referansedokumenter i medlemsstatene. 

– En farlig egenskap kan vurderes ved hjelp av konsentrasjonen av stoffer i avfallet som angitt i vedlegg III til direktiv 

2008/98/EF eller, med mindre noe annet er fastsatt i forordning (EF) nr. 1272/2008, ved å foreta et forsøk i samsvar med 

forordning (EF) nr. 440/2008 eller andre internasjonalt anerkjente forsøksmetoder og retningslinjer, idet det tas hensyn 

til artikkel 7 i forordning (EF) nr. 1272/2008 når det gjelder forsøk på dyr og mennesker. 

  

(1) Rådsdirektiv 96/59/EF av 16. september 1996 om disponering av polyklorerte bifenyl og polyklorerte terfenyl (PCB og PCT) (EFT L 243 

av 24.9.1996, s. 31). 
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– Avfall som inneholder polyklorerte dibenzo-p-dioksiner og dibenzofuraner (PCDD/PCDF), DDT (1,1,1-triklor-2,2-

bis(4-klorfenyl)etan), klordan, heksaklorsykloheksaner (herunder lindan), dieldrin, endrin, heptaklor, heksaklorbenzen, 

klordekon, aldrin, pentaklorbenzen, mirex, kamfeklor, heksabrombifenyl og/eller PCB over konsentrasjonsgrensene 

angitt i vedlegg IV til europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004(1), skal klassifiseres som farlig. 

– Konsentrasjonsgrensene fastsatt i vedlegg III til direktiv 2008/98/EF får ikke anvendelse på rene metallegeringer i deres 

massive form (ikke forurenset med farlige stoffer). Avfall av slike legeringer som anses som farlig avfall, er uttrykkelig 

oppført på listen og merket med en asterisk(*). 

– Når det er relevant, kan følgende merknader i vedlegg VI til forordning (EF) nr. 1272/2008 tas i betraktning ved 

fastsettelse av et avfalls farlige egenskaper: 

– 1.1.3.1. Merknader om identifikasjon, klassifisering og merking av stoffer: Merknad B, D, F, J, L, M, P, Q, R og U. 

– 1.1.3.2. Merknader om klassifisering og merking av stoffblandinger: Merknad 1, 2, 3 og 5. 

– Etter en vurdering av et avfalls farlige egenskaper i samsvar med denne metoden, skal avfallet oppføres på listen over 

avfall som enten farlig eller ikke-farlig avfall. 

Alle andre poster på den harmoniserte listen over avfall anses som ikke-farlig avfall. 

LISTE OVER AVFALL 

De forskjellige avfallstypene i listen er angitt med en sekssifret kode for avfallet og en to- og firesifret kode som tilsvarer 

kapitteloverskriftene. Følgende trinn bør derfor følges for å identifisere et avfall i listen: 

– Identifiser avfallskilden i kapittel 01–12 eller 17–20 og avfallets sekssifrede kode (bortsett fra koder som slutter på 99 i disse 

kapitlene). En bestemt produksjonsenhet kan være nødt til å klassifisere sin virksomhet etter flere kapitler. En bilprodusent 

kan for eksempel finne sitt avfall oppført i kapittel 12 (avfall fra forming og overflatebehandling av metaller), 11 (uorganisk 

metallholdig avfall fra behandling og belegging av metaller) og 08 (avfall fra bruk av beleggingsprodukter), avhengig av de 

forskjellige prosesstrinnene. 

– Dersom en egnet avfallskode ikke finnes i kapittel 01–12 eller 17–20, må kapittel 13, 14 og 15 gjennomgås for å identifisere 

avfallet. 

– Dersom ingen av disse avfallskodene kan anvendes, må avfallet identifiseres i henhold til kapittel 16. 

– Dersom avfallet heller ikke er oppført i kapittel 16, brukes koden 99 (avfall som ikke er spesifisert andre steder), i det 

avsnittet av listen som tilsvarer virksomheten identifisert i første trinn. 

INDEKS 

Listens kapitler 

01 Avfall fra leting, utvinning ved gruvedrift og i steinbrudd samt fysisk og kjemisk behandling av mineraler 

02 Avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske samt produksjon og bearbeiding av 

næringsmidler 

03 Avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler, papirmasse, papir og papp 

04 Avfall fra lærvare-, pelsverk- og tekstilindustrien 

05 Avfall fra oljeraffinering, rensing av naturgass og pyrolytisk behandling av kull 

06 Avfall fra uorganiske kjemiske prosesser 

  

(1) Europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 850/2004 av 29. april 2004 om persistente organiske forurensende stoffer, og om endring av 

direktiv 79/117/EØF (EUT L 158 av 30.4.2004, s. 7). 
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07 Avfall fra organiske kjemiske prosesser 

08 Avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av beleggingsprodukter (maling, lakk og 

glassemalje), klebemidler, tetningsmasser og trykkfarger 

09 Avfall fra fotografisk industri 

10 Avfall fra varmebehandlingsprosesser 

11 Avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer, og fra hydrometallurgi med 

ikke-jernholdige metaller 

12 Avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast 

13 Avfall av oljer og flytende brensel (unntatt matoljer, kapittel 05 og 12) 

14 Avfall av organiske løsemidler, kjølemidler og drivmidler (unntatt 07 og 08) 

15 Emballasjeavfall, absorbenter, tørkekluter, filtreringsmaterialer og vernetøy som ikke er spesifisert andre steder 

16 Avfall som ikke er spesifisert andre steder i listen 

17 Avfall fra bygge- og rivingsarbeid (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser) 

18 Avfall fra medisinsk behandling eller veterinærbehandling og/eller tilhørende forskning (unntatt kjøkken- og 

restaurantavfall som ikke har direkte tilknytning til medisinsk behandling) 

19 Avfall fra avfallshåndteringsanlegg, fra eksterne anlegg for rensing av spillvann og fra framstilling av drikkevann 

og vann til industriell bruk 

20 Kommunalt avfall (husholdningsavfall og lignende avfall fra handel, industri og institusjoner), herunder separat 

innsamlede fraksjoner 

 

01 AVFALL FRA LETING, UTVINNING VED GRUVEDRIFT OG I STEINBRUDD SAMT FYSISK OG KJEMISK 

BEHANDLING AV MINERALER 

01 01 avfall fra utvinning av mineraler 

01 01 01 avfall fra utvinning av metallholdige mineraler 

01 01 02 avfall fra utvinning av ikke-metallholdige mineraler 

01 03 avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av metallholdige mineraler 

01 03 04* syredannende avgangsmasse fra bearbeiding av sulfidholdig malm 

01 03 05* annen avgangsmasse som inneholder farlige stoffer 

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

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



Nr. 18/298 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.3.2018 

 

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

01 03 09 annet rødslam fra aluminiumoksidproduksjon enn det nevnt i 01 03 10 

01 03 10* annet rødslam fra aluminiumoksidproduksjon som inneholder farlige stoffer, enn det nevnt i 01 03 07 

01 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

01 04 avfall fra fysisk og kjemisk bearbeiding av ikke-metallholdige mineraler 

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

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 bearbeiding 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 borevæske og annet boreavfall 

01 05 04 ferskvannsholdig borevæske og boreavfall 

01 05 05* oljeholdig borevæske og boreavfall 

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

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

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

01 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 AVFALL FRA JORDBRUK, HAGEBRUK, AKVAKULTUR, SKOGBRUK, JAKT OG FISKE SAMT PRODUKSJON OG 

BEARBEIDING AV NÆRINGSMIDLER 

02 01 avfall fra jordbruk, hagebruk, akvakultur, skogbruk, jakt og fiske 

02 01 01 slam fra vasking og rengjøring 

02 01 02 avfall i form av animalsk vev 
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02 01 03 planteavfall 

02 01 04 plastavfall (unntatt emballasje) 

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

eksternt 

02 01 07 avfall fra skogbruk 

02 01 08* landbrukskjemisk avfall som inneholder farlige stoffer 

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

02 01 10 metallavfall 

02 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 02 avfall fra tilberedning og bearbeiding av kjøtt, fisk og andre næringsmidler av animalsk opprinnelse 

02 02 01 slam fra vasking og rengjøring 

02 02 02 avfall i form av animalsk vev 

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

02 02 04 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 03 avfall fra tilberedning og bearbeiding av frukt, grønnsaker, korn, matoljer, kakao, kaffe, te og tobakk, 

konserveproduksjon, produksjon av gjær og gjærekstrakt, tilberedning og gjæring av melasse 

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

02 03 02 avfall fra konserveringsmidler 

02 03 03 avfall fra løsemiddelekstraksjon 

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

02 03 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 04 avfall fra sukkerproduksjon 

02 04 01 jord fra rengjøring og vasking av beter 

02 04 02 kalsiumkarbonat som ikke oppfyller spesifikasjonene 

02 04 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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02 05 avfall fra meieriindustri 

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

02 05 02 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 06 avfall fra bakeri- og sukkervareindustri 

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

02 06 02 avfall fra konserveringsmidler 

02 06 03 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

02 07 avfall fra produksjon av alkoholholdige og alkoholfrie drikker (unntatt kaffe, te og kakao) 

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

02 07 02 avfall fra alkoholdestillasjon 

02 07 03 avfall fra kjemisk behandling 

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

02 07 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

02 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

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

03 01 avfall fra treindustri og produksjon av plater og møbler 

03 01 01 bark- og korkavfall 

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

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

03 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

03 02 avfall fra impregnering av tre 

03 02 01* ikke-halogenerte organiske treimpregneringsmidler 

03 02 02* klororganiske treimpregneringsmidler 

03 02 03* metallorganiske treimpregneringsmidler 
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03 02 04* uorganiske treimpregneringsmidler 

03 02 05* andre treimpregneringsmidler som inneholder farlige stoffer 

03 02 99 treimpregneringsmidler som ikke er spesifisert andre steder 

03 03 avfall fra produksjon og bearbeiding av papir, papp og papirmasse 

03 03 01 bark- og treavfall 

03 03 02 grønnlutslam (fra gjenvinning av kokevæske) 

03 03 05 avsvertingsslam fra gjenvinning av papir 

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

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

03 03 09 avfall av kalkslam 

03 03 10 fiberrester, fiber-, fyllstoff- og overflatebehandlingsslam fra mekanisk separering 

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

03 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

04 AVFALL FRA LÆRVARE-, PELSVERK- OG TEKSTILINDUSTRIEN 

04 01 avfall fra lærvare- og pelsverkindustrien 

04 01 01 avfall fra skaving og spalting med kalk 

04 01 02 avfall fra kalkbehandling 

04 01 03* avfettingsavfall som inneholder løsemidler uten flytende fase 

04 01 04 kromholdig garvevæske 

04 01 05 ikke-kromholdig garvevæske 

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

04 01 09 avfall fra beredning og ferdigbehandling 

04 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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04 02 avfall fra tekstilindustrien 

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

04 02 10 organisk materiale av naturprodukter (for eksempel fett, voks) 

04 02 14* avfall fra etterbehandling som inneholder organiske løsemidler 

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

04 02 16* fargestoffer og pigmenter som inneholder farlige stoffer 

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

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

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

04 02 21 avfall av ubearbeidede tekstilfibrer 

04 02 22 avfall av bearbeidede tekstilfibrer 

04 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

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

05 01 avfall fra oljeraffinering 

05 01 02* avsaltingsslam 

05 01 03* bunnslam fra tanker 

05 01 04* alkylsyreslam 

05 01 05* oljespill 

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

05 01 07* syreholdig tjære 

05 01 08* annen tjære 

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

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

05 01 11* avfall fra rensing av brensler med baser 

05 01 12* syreholdig olje 
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05 01 13 slam fra behandling av tilførselsvann til kjeler 

05 01 14 avfall fra kjølekolonner 

05 01 15* brukte filtreringsleirer 

05 01 16 svovelholdig avfall fra avsvovling av olje 

05 01 17 bitumen 

05 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

05 06 avfall fra pyrolytisk behandling av kull 

05 06 01* syreholdig tjære 

05 06 03* annen tjære 

05 06 04 avfall fra kjølekolonner 

05 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

05 07 avfall fra rensing og transport av naturgass 

05 07 01* kvikksølvholdig avfall 

05 07 02 svovelholdig avfall 

05 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 AVFALL FRA UORGANISKE KJEMISKE PROSESSER 

06 01 avfall fra produksjon, bearbeiding, distribusjon og bruk (PBDB) av syrer 

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 

06 01 06* andre syrer 

06 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 02 avfall fra PBDB av baser 

06 02 01* kalsiumhydroksid 

06 02 03* ammoniumhydroksid 

06 02 04* natrium- og kaliumhydroksid 
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06 02 05* andre baser 

06 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 03 avfall fra PBDB av salter og saltløsninger og av metalloksider 

06 03 11* faste salter og saltløsninger som inneholder cyanider 

06 03 13* faste salter og saltløsninger som inneholder tungmetaller 

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

06 03 15* metalloksider som inneholder tungmetaller 

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

06 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 04 annet metallholdig avfall enn det nevnt i 06 03 

06 04 03* arsenholdig avfall 

06 04 04* kvikksølvholdig avfall 

06 04 05* avfall som inneholder andre tungmetaller 

06 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 05 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

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

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

06 06 avfall fra PBDB av svovelholdige kjemikalier og fra svovelkjemiske prosesser og avsvovlingsprosesser 

06 06 02* avfall som inneholder farlige sulfider 

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 

06 07 avfall fra PBDB av halogener og halogenkjemiske prosesser 

06 07 01* avfall som inneholder asbest fra elektrolyse 

06 07 02* aktivt karbon brukt til klorproduksjon 

06 07 03* kvikksølvholdig slam av bariumsulfat 
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06 07 04* løsninger og syrer, for eksempel kontaktsyre 

06 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 08 avfall fra PBDB av silisium og silisiumderivater 

06 08 02* avfall som inneholder farlige klorsilaner 

06 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 09 avfall fra PBDB av fosforholdige kjemikalier og fosforkjemiske prosesser 

06 09 02 fosforholdig slagg 

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

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

06 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 10 avfall fra PBDB av nitrogenholdige kjemikalier, nitrogenkjemiske prosesser og kunstgjødselproduksjon 

06 10 02* avfall som inneholder farlige stoffer 

06 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 11 avfall fra produksjon av uorganiske pigmenter og opakiseringsmidler 

06 11 01 kalsiumbasert reaksjonsavfall fra titandioksidproduksjon 

06 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

06 13 avfall fra uorganiske kjemiske prosesser som ikke er spesifisert andre steder 

06 13 01* uorganiske plantevernmidler, treimpregneringsmidler og andre biocider 

06 13 02* brukt aktivt karbon (unntatt 06 07 02) 

06 13 03 karbonstøv 

06 13 04* avfall fra bearbeiding av asbest 

06 13 05* sot 

06 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 AVFALL FRA ORGANISKE KJEMISKE PROSESSER 

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

07 01 01* vandige vaskevæsker og morluter 
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07 01 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 01 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 01 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 01 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 01 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 01 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

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

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

07 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 02 avfall fra PBDB av plast, syntetisk gummi og kunstfibrer 

07 02 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 02 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 02 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 02 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 02 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 02 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 02 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

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

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

07 02 13 plastavfall 

07 02 14* avfall fra tilsetningsstoffer som inneholder farlige stoffer 

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

07 02 16* avfall som inneholder farlige silikoner 

07 02 17 avfall som inneholder andre silikoner enn dem nevnt i 07 02 16 

07 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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07 03 avfall fra PBDB av organiske fargestoffer og pigmenter (unntatt 06 11) 

07 03 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 03 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 03 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 03 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 03 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 03 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 03 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

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

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

07 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 04 avfall fra PBDB av organiske plantevernmidler (unntatt 02 01 08 og 02 01 09), treimpregneringsmidler 

(unntatt 03 02) og andre biocider 

07 04 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 04 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 04 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 04 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 04 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 04 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 04 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

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

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

07 04 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer 

07 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

07 05 avfall fra PBDB av legemidler 

07 05 01* vandige vaskevæsker og morluter 
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07 05 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 05 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 05 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 05 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 05 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 05 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

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

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

07 05 13* fast avfall som inneholder farlige stoffer 

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

07 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

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

07 06 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 06 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 06 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 06 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 06 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 06 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 06 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

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

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

07 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

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

07 07 01* vandige vaskevæsker og morluter 

07 07 03* halogenerte organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 

07 07 04* andre organiske løsemidler, vaskevæsker og morluter 
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07 07 07* halogenerte destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 07 08* andre destillasjonsrester og reaksjonsrester 

07 07 09* halogenerte filterkaker og brukte absorbenter 

07 07 10* andre filterkaker og brukte absorbenter 

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

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

07 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

08 AVFALL FRA PRODUKSJON, BEARBEIDING, DISTRIBUSJON OG BRUK (PBDB) AV BELEGGINGSPRODUKTER 

(MALING, LAKK OG GLASSEMALJE), KLEBEMIDLER, TETNINGSMASSER OG TRYKKFARGER 

08 01 avfall fra PBDB og fjerning av maling og lakk 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

stoffer 

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

08 01 21* maling- eller lakkfjerneravfall 

08 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

08 02 avfall fra PBDB av andre overflatebelegg (herunder keramiske materialer) 

08 02 01 avfall av pulverbaserte overflatebelegg 

08 02 02 vandig slam som inneholder keramiske materialer 

08 02 03 vandige suspensjoner som inneholder keramiske materialer 

08 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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08 03 avfall fra PBDB av trykkfarger 

08 03 07 vandig slam som inneholder trykkfarger 

08 03 08 vandig flytende avfall som inneholder trykkfarger 

08 03 12* trykkfargeavfall som inneholder farlige stoffer 

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

08 03 14* trykkfargeslam som inneholder farlige stoffer 

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

08 03 16* kasserte etsebad 

08 03 17* toneravfall som inneholder farlige stoffer 

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

08 03 19* dispergert olje 

08 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

08 04 avfall fra PBDB av klebemidler og tetningsmasser (herunder vanntetningsmidler) 

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

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

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

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

08 04 13* vandig slam som inneholder klebemidler eller tetningsmasser som inneholder organiske løsemidler eller andre 

farlige stoffer 

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

08 04 15* vandig flytende avfall som inneholder klebemidler eller tetningsmasser som inneholder organiske løsemidler eller 

andre farlige stoffer 

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

08 04 17* harpiksolje 

08 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

08 05 avfall som ikke er spesifisert andre steder i 08 

08 05 01* avfall av isocyanater 
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09 AVFALL FRA FOTOGRAFISK INDUSTRI 

09 01 avfall fra fotografisk industri 

09 01 01* vannbaserte framkallingsvæsker og aktivatorer 

09 01 02* vannbaserte framkallingsvæsker for offsetplater 

09 01 03* løsemiddelbaserte framkallingsvæsker 

09 01 04* fikserbad 

09 01 05* blekebad og bleke-/fikserbad 

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

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 10 engangskameraer uten batterier 

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

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

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

09 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 AVFALL FRA VARMEBEHANDLINGSPROSESSER 

10 01 avfall fra kraftverk og andre forbrenningsanlegg (unntatt 19) 

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 04* flygeaske og kjelstøv fra forbrenning av olje 

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 09* svovelsyre 

10 01 13* flygeaske fra emulgerte hydrokarboner brukt som brensel 

10 01 14* bunnaske, slagg og kjelstøv fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer 
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10 01 15 annen bunnaske og annet slagg og kjelstøv fra samforbrenning enn dem nevnt i 10 01 14 

10 01 16* flygeaske fra samforbrenning som inneholder farlige stoffer 

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

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

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

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

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

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

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

10 01 24 sand fra virvelsjiktovner 

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

10 01 26 avfall fra kjølevannbehandling 

10 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 02 avfall fra jern- og stålindustri 

10 02 01 avfall fra slaggbehandling 

10 02 02 ubehandlet slagg 

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

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

10 02 10 glødeskall 

10 02 11* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

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

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

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

10 02 15 annet slam og andre filterkaker 

10 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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10 03 avfall fra varmebasert aluminiumsproduksjon 

10 03 02 anodeavfall 

10 03 04* slagg fra primærproduksjon 

10 03 05 avfall av aluminiumoksid 

10 03 08* saltslagg fra sekundærproduksjon 

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 16 annet avrakingsslagg enn det nevnt i 10 03 15 

10 03 17* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

10 03 27* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

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

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

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

10 03 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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10 04 avfall fra varmebasert blyproduksjon 

10 04 01* slagg fra primær- og sekundærproduksjon 

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

10 04 03* kalsiumarsenat 

10 04 04* støv fra rensing av røykgass 

10 04 05* andre partikler og støv 

10 04 06* fast avfall fra behandling av avgasser 

10 04 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 04 09* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

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

10 04 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 05 avfall fra varmebasert sinkproduksjon 

10 05 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 05 03* støv fra rensing av røykgass 

10 05 04 andre partikler og støv 

10 05 05* fast avfall fra behandling av avgasser 

10 05 06* slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 05 08* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

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

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

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

10 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 06 avfall fra varmebasert kobberproduksjon 

10 06 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 06 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 06 03* støv fra rensing av røykgass 

10 06 04 andre partikler og støv 

10 06 06* fast avfall fra behandling av avgasser 
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10 06 07* slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 06 09* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

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

10 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 07 avfall fra varmebasert produksjon av sølv, gull og platina 

10 07 01 slagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 07 02 dross og avrakingsslagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 07 03 fast avfall fra behandling av avgasser 

10 07 04 andre partikler og støv 

10 07 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 07 07* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

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

10 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 08 avfall fra varmebasert produksjon av andre ikke-jernholdige metaller 

10 08 04 partikler og støv 

10 08 08* saltslagg fra primær- og sekundærproduksjon 

10 08 09 annet slagg 

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

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

10 08 12* tjæreholdig avfall fra produksjon av anoder 

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

10 08 14 anodeavfall 

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

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

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

10 08 18 annet slam og andre filterkaker fra behandling av røykgass enn det nevnt i 10 08 17 
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10 08 19* avfall fra behandling av kjølevann som inneholder olje 

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

10 08 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 09 avfall fra jernstøping 

10 09 03 støpeovnsslagg 

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

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

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

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

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

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

10 09 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer 

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

10 09 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer 

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

10 09 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer 

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

10 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 10 avfall fra støping av ikke-jernholdige metaller 

10 10 03 støpeovnsslagg 

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

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

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

10 10 08 andre støpekjerner og støpeformer som er brukt til støping, enn dem nevnt i 10 10 07 
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10 10 09* støv fra rensing av røykgass som inneholder farlige stoffer 

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

10 10 11* andre partikler som inneholder farlige stoffer 

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

10 10 13* bindemiddelavfall som inneholder farlige stoffer 

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

10 10 15* avfall av sprekkindikatorvæske som inneholder farlige stoffer 

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

10 10 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 11 avfall fra produksjon av glass og glassprodukter 

10 11 03 glassfiberavfall 

10 11 05 partikler og støv 

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

10 11 10 annet avfall av råstoffblanding før varmebehandling enn det nevnt i 10 11 09 

10 11 11* glassavfall i små partikler og glasspulver som inneholder tungmetaller (for eksempel fra katodestrålerør) 

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

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

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

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

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

10 11 17* slam og filterkaker fra behandling av røykgass som inneholder farlige stoffer 

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

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

10 11 20 annet fast avfall fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 10 11 19 
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10 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 12 avfall fra produksjon av keramikk, murstein, fliser og byggevarer 

10 12 01 avfall av råstoffblanding før varmebehandling 

10 12 03 partikler og støv 

10 12 05 slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 12 06 kasserte former 

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

10 12 09* fast avfall fra behandling av avgasser som inneholder farlige stoffer 

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

10 12 11* glaseringsavfall som inneholder tungmetaller 

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

10 12 13 slam fra behandling av avløpsvann på stedet 

10 12 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 13 avfall fra produksjon av sement, kalk og puss samt gjenstander og produkter framstilt av disse materialene 

10 13 01 avfall av råstoffblanding før varmebehandling 

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 07 slam og filterkaker fra behandling av avgasser 

10 13 09* asbestholdig avfall fra framstilling av asbestsement 

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 

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

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

10 13 14 betongavfall og betongslam 

10 13 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

10 14 avfall fra krematorier 

10 14 01* kvikksølvholdig avfall fra rensing av avgasser 
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11 AVFALL FRA KJEMISK OVERFLATEBEHANDLING OG BELEGGING AV METALLER OG ANDRE MATERIALER, 

OG FRA HYDROMETALLURGI MED IKKE-JERNHOLDIGE METALLER 

11 01 avfall fra kjemisk overflatebehandling og belegging av metaller og andre materialer (f.eks. 

galvaniseringsprosesser, forsinkingsprosesser, beising, etsing, fosfatering, alkalisk avfetting og anodisering) 

11 01 05* sure beisløsninger 

11 01 06* syrer som ikke er spesifisert andre steder 

11 01 07* basiske beisløsninger 

11 01 08* fosfateringsslam 

11 01 09* slam og filterkaker som inneholder farlige stoffer 

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

11 01 11* skyllevann som inneholder farlige stoffer 

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

11 01 13* avfettingsavfall som inneholder farlige stoffer 

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

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

11 01 16* mettede eller brukte ionebytterharpikser 

11 01 98* annet avfall som inneholder farlige stoffer 

11 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

11 02 avfall fra hydrometallurgiske prosesser med ikke-jernholdige metaller 

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

11 02 03 avfall fra produksjon av anoder for vandige elektrolyseprosesser 

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

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

11 02 07* annet avfall som inneholder farlige stoffer 

11 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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11 03 slam og fast avfall fra herdeprosesser 

11 03 01* cyanidholdig avfall 

11 03 02* annet avfall 

11 05 avfall fra varmforsinkingsprosesser 

11 05 01 hardsink 

11 05 02 sinkaske 

11 05 03* fast avfall fra behandling av avgasser 

11 05 04* brukt flussmiddel 

11 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

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

12 01 avfall fra forming og fysisk og mekanisk overflatebehandling av metaller og plast 

12 01 01 filspon og dreiespon av jernmetaller 

12 01 02 støv og partikler av jernmetaller 

12 01 03 filspon og dreiespon av ikke-jernholdige metaller 

12 01 04 støv og partikler av ikke-jernholdige metaller 

12 01 05 plastspon 

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 13 sveiseavfall 

12 01 14* bearbeidingsslam som inneholder farlige stoffer 

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

12 01 16* avfall fra sandblåsing som inneholder farlige stoffer 

12 01 17 annet avfall fra sandblåsing enn det nevnt i 12 01 16 
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12 01 18* oljeholdig metallslam (fra sliping, boning og polering) 

12 01 19* biologisk lett nedbrytbar bearbeidingsolje 

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

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

12 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

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

12 03 01* vandige rengjøringsvæsker 

12 03 02* avfall fra dampavfetting 

13 AVFALL AV OLJER OG FLYTENDE BRENSEL (unntatt matoljer og dem i kapittel 05, 12 og 19) 

13 01 avfall av hydrauliske oljer 

13 01 01* hydrauliske oljer som inneholder PCB 

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 02 avfall av motoroljer, giroljer og smøreoljer 

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 

13 03 avfall av transformatoroljer og varmeoverførende oljer 

13 03 01* transformatoroljer eller varmeoverførende oljer som inneholder PCB 

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



Nr. 18/322 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 22.3.2018 

 

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

13 03 08* syntetiske transformatoroljer og varmeoverførende oljer 

13 03 09* biologisk lett nedbrytbare transformatoroljer og varmeoverførende oljer 

13 03 10* andre transformatoroljer og varmeoverførende oljer 

13 04 bunnoljer (fra skip) 

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 innhold i olje/vann-separatorer 

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 06* olje fra olje/vann-separatorer 

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

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

13 07 avfall av flytende brensel 

13 07 01* fyringsolje og diesel 

13 07 02* bensin 

13 07 03* annet brensel (herunder blandinger) 

13 08 oljeavfall som ikke er spesifisert andre steder 

13 08 01* avsaltingsslam eller -emulsjoner 

13 08 02* andre emulsjoner 

13 08 99* avfall som ikke er spesifisert andre steder 

14 AVFALL AV ORGANISKE LØSEMIDLER, KJØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (unntatt 07 og 08) 

14 06 avfall av organiske løsemidler, kjølemidler og drivmidler for skum eller aerosoler 

14 06 01* klorfluorkarboner, HKFK, HFK 

14 06 02* andre halogenerte løsemidler og løsemiddelblandinger 
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14 06 03* andre løsemidler og løsemiddelblandinger 

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

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

15 EMBALLASJEAVFALL, ABSORBENTER, TØRKEKLUTER, FILTRERINGSMATERIALER OG VERNETØY SOM IKKE 

ER SPESIFISERT ANDRE STEDER 

15 01 emballasje (herunder separat innsamlet kommunalt emballasjeavfall) 

15 01 01 emballasje av papir og papp 

15 01 02 emballasje av plast 

15 01 03 emballasje av tre 

15 01 04 emballasje av metall 

15 01 05 emballasje av komposittmateriale 

15 01 06 blandet emballasje 

15 01 07 emballasje av glass 

15 01 09 emballasje av tekstil 

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

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

15 02 absorbenter, filtreringsmaterialer, tørkekluter og vernetøy 

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

som er forurenset av farlige stoffer 

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

16 AVFALL SOM IKKE ER SPESIFISERT ANDRE STEDER I LISTEN 

16 01 kasserte kjøretøyer fra forskjellige typer transport (herunder terrenggående maskiner) og avfall fra 

demontering av kasserte kjøretøyer og fra vedlikehold av kjøretøyer (unntatt 13, 14, 16 06 og 16 08) 

16 01 03 kasserte dekk 

16 01 04* kasserte kjøretøyer 

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

16 01 07* oljefiltre 

16 01 08* kvikksølvholdige komponenter 
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16 01 09* komponenter som inneholder PCB 

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

16 01 11* bremsebelegg som inneholder asbest 

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

16 01 13* bremsevæske 

16 01 14* frostvæske som inneholder farlige stoffer 

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

16 01 16 tanker til flytende gass 

16 01 17 jernholdig metall 

16 01 18 ikke-jernholdig metall 

16 01 19 plast 

16 01 20 glass 

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

16 01 22 komponenter som ikke er spesifisert andre steder 

16 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

16 02 avfall fra elektrisk og elektronisk utstyr 

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 

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

16 02 12* kassert utstyr som inneholder fri asbest 

16 02 13* annet kassert utstyr som inneholder farlige komponenter(1), enn det nevnt i 16 02 09–16 02 12 

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

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

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

16 03 produksjonsserier som ikke oppfyller spesifikasjonene, og ubrukte produkter 

16 03 03* uorganisk avfall som inneholder farlige stoffer 
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16 03 04 annet uorganisk avfall enn det nevnt i 16 03 03 

16 03 05* organisk avfall som inneholder farlige stoffer 

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

16 03 07* metallisk kvikksølv 

16 04 avfall av eksplosive varer 

16 04 01* ammunisjonsavfall 

16 04 02* fyrverkeriavfall 

16 04 03* annet avfall av eksplosive varer 

16 05 gass i trykkbeholdere og kasserte kjemikalier 

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

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

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 

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

16 06 batterier og akkumulatorer 

16 06 01* blybatterier 

16 06 02* Ni-Cd-batterier 

16 06 03* kvikksølvholdige batterier 

16 06 04 alkaliske batterier (unntatt 16 06 03) 

16 06 05 andre batterier og akkumulatorer 

16 06 06* separat innsamlet elektrolytt fra batterier og akkumulatorer 

16 07 avfall fra rengjøring av transport- og lagringstanker og tønner (unntatt 05 og 13) 

16 07 08* oljeholdig avfall 

16 07 09* avfall som inneholder andre farlige stoffer 

16 07 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 
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16 08 brukte katalysatorer 

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

16 08 07) 

16 08 02* brukte katalysatorer som inneholder farlige overgangsmetaller eller farlige overgangsmetallforbindelser 

16 08 03 brukte katalysatorer som inneholder overgangsmetaller, eller overgangsmetallforbindelser som ikke er spesifisert 

andre steder 

16 08 04 brukte katalysatorer fra fluidisert katalytisk krakking (unntatt 16 08 07) 

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 

16 09 oksiderende stoffer 

16 09 01* permanganater, f.eks. kaliumpermanganat 

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

16 09 03* peroksider, f.eks. hydrogenperoksid 

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

16 10 vandig flytende avfall som skal behandles eksternt 

16 10 01* vandig flytende avfall som inneholder farlige stoffer 

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

16 10 03* vandige konsentrater som inneholder farlige stoffer 

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

16 11 brukte fôringer og ildfaste materialer 

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

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

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

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

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

16 11 06 andre fôringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske prosesser enn dem nevnt i 16 11 05 
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17 AVFALL FRA BYGGE- OG RIVINGSARBEID (HERUNDER OVERSKUDDSMASSE FRA FORURENSEDE 

BYGGEPLASSER) 

17 01 betong, murstein, takstein og keramikk 

17 01 01 betong 

17 01 02 murstein 

17 01 03 takstein og keramikk 

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

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

17 02 tre, glass og plast 

17 02 01 tre 

17 02 02 glass 

17 02 03 plast 

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

17 03 bituminøse blandinger, steinkulltjære og tjæreprodukter 

17 03 01* bituminøse blandinger som inneholder steinkulltjære 

17 03 02 andre bituminøse blandinger enn dem nevnt i 17 03 01 

17 03 03* steinkulltjære og tjæreprodukter 

17 04 metaller (herunder legeringer) 

17 04 01 kobber, bronse, messing 

17 04 02 aluminium 

17 04 03 bly 

17 04 04 sink 

17 04 05 jern og stål 

17 04 06 tinn 

17 04 07 metaller i blanding 

17 04 09* metallavfall som er forurenset av farlige stoffer 

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

17 04 11 andre kabler enn dem nevnt i 17 04 10 
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17 05 jord (herunder overskuddsmasse fra forurensede byggeplasser), stein og mudringsslam 

17 05 03* jord og stein som inneholder farlige stoffer 

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

17 05 05* oppmudringsmasse som inneholder farlige stoffer 

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

17 05 07* jernbaneballast som inneholder farlige stoffer 

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

17 06 isolasjonsmaterialer og asbestholdige byggematerialer 

17 06 01* asbestholdige isolasjonsmaterialer 

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

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

17 06 05* asbestholdige byggematerialer 

17 08 gipsbaserte byggematerialer 

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

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

17 09 annet avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

17 09 01* kvikksølvholdig avfall fra bygge- og rivingsarbeid 

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

isolerglass og kondensatorer som inneholder PCB) 

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

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

18 AVFALL FRA MEDISINSK BEHANDLING ELLER VETERINÆRBEHANDLING OG/ELLER TILHØRENDE 

FORSKNING (unntatt kjøkken- og restaurantavfall som ikke har direkte tilknytning til medisinsk behandling) 

18 01 avfall fra fødeavdelinger og fra diagnostisering, behandling eller forebygging av sykdom hos mennesker 

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

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

18 01 04 avfall der innsamling og sluttbehandling ikke er underlagt særlige krav av hensyn til forebygging av infeksjoner 

(f.eks. forbindinger, gipsbandasjer, sengetøy, klær til engangsbruk, bleier) 

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

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

18 01 08* cytotoksiske og cytostatiske legemidler 

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

18 01 10* amalgamavfall fra tannbehandling 

18 02 avfall fra forskning, diagnostisering, behandling eller forebygging av sykdom hos dyr 

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

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

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

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

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

18 02 07* cytotoksiske og cytostatiske legemidler 

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

19 AVFALL FRA AVFALLSHÅNDTERINGSANLEGG, FRA EKSTERNE ANLEGG FOR RENSING AV SPILLVANN OG 

FRA FRAMSTILLING AV DRIKKEVANN OG VANN TIL INDUSTRIELL BRUK 

19 01 avfall fra forbrenning eller pyrolyse av avfall 

19 01 02 jernholdige materialer utskilt fra bunnaske 

19 01 05* filterkaker fra behandling av avgasser 

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

19 01 07* fast avfall fra behandling av avgasser 

19 01 10* brukt aktivt karbon fra behandling av røykgass 

19 01 11* bunnaske og slagg som inneholder farlige stoffer 

19 01 12 annen bunnaske og annet slagg enn det nevnt i 19 01 11 
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19 01 13* flygeaske som inneholder farlige stoffer 

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

19 01 15* kjelstøv som inneholder farlige stoffer 

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

19 01 17* pyrolyseavfall som inneholder farlige stoffer 

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

19 01 19 sand fra virvelsjiktovner 

19 01 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 02 avfall fra fysisk-kjemisk behandling av avfall (herunder fjerning av krom, fjerning av cyanid, 

nøytralisering) 

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

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

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

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

19 02 07* olje og konsentrater fra separering 

19 02 08* brennbart flytende avfall som inneholder farlige stoffer 

19 02 09* brennbart fast avfall som inneholder farlige stoffer 

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

19 02 11* annet avfall som inneholder farlige stoffer 

19 02 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 03 stabilisert/herdet avfall 

19 03 04* avfall merket som farlig, delvis stabilisert, unntatt 19 03 08 

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

19 03 06* avfall merket som farlig, herdet 

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

19 03 08* delvis stabilisert kvikksølv 

19 04 forglasset avfall og avfall fra forglassing 

19 04 01 forglasset avfall 
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19 04 02* flygeaske og annet avfall fra behandling av røykgass 

19 04 03* ikke-forglasset fast fase 

19 04 04 vandig flytende avfall fra herding av forglasset avfall 

19 05 avfall fra aerob behandling av fast avfall 

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

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

19 05 03 kompost som ikke oppfyller fastsatte krav 

19 05 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 06 avfall fra anaerob behandling av avfall 

19 06 03 væske fra anaerob behandling av kommunalt avfall 

19 06 04 råtnerester fra anaerob behandling av kommunalt avfall 

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

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

19 06 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 07 sigevann fra fyllplasser 

19 07 02* sigevann fra fyllplasser som inneholder farlige stoffer 

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

19 08 avfall fra renseanlegg som ikke er spesifisert andre steder 

19 08 01 avfall fra grovsiling 

19 08 02 avfall fra sandfang 

19 08 05 slam fra behandling av avløpsvann fra byområder 

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

19 08 10* andre blandinger av fett og olje fra olje/vann-separering enn dem nevnt i 19 08 09 
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19 08 11* slam som inneholder farlige stoffer fra biologisk behandling av spillvann fra industri 

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

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

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 09 avfall fra framstilling av drikkevann eller vann til industriell bruk 

19 09 01 fast avfall fra første filtrering og fra grovsiling 

19 09 02 slam fra vannklaring 

19 09 03 slam fra avkarbonering 

19 09 04 brukt aktivt karbon 

19 09 05 mettede eller brukte ionebytterharpikser 

19 09 06 løsninger og slam fra regenerering av ionebyttere 

19 09 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 10 avfall fra oppmaling av metallholdig avfall 

19 10 01 avfall av jern og stål 

19 10 02 ikke-jernholdig avfall 

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

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

19 10 05* andre fraksjoner som inneholder farlige stoffer 

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

19 11 avfall fra regenerering av olje 

19 11 01* brukte filtreringsleirer 

19 11 02* syreholdig tjære 

19 11 03* vandig flytende avfall 

19 11 04* avfall fra rensing av brenselolje med baser 

19 11 05* slam fra behandling av avløpsvann på stedet som inneholder farlige stoffer 
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19 11 06 annet slam fra behandling av avløpsvann på stedet enn det nevnt i 19 11 05 

19 11 07* avfall fra rensing av røykgass 

19 11 99 avfall som ikke er spesifisert andre steder 

19 12 avfall fra mekanisk behandling av avfall (f.eks. sortering, knusing, komprimering, pelletering) som ikke er 

spesifisert andre steder 

19 12 01 papir og papp 

19 12 02 jernholdig metall 

19 12 03 ikke-jernholdig metall 

19 12 04 plast og gummi 

19 12 05 glass 

19 12 06* tre som inneholder farlige stoffer 

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

19 12 08 tekstiler 

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

19 12 10 brennbart avfall (avfallsbasert brensel) 

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

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

19 13 avfall fra dekontaminering av jord og grunnvann 

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

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

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

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

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

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

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

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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20 KOMMUNALT AVFALL (HUSHOLDNINGSAVFALL OG LIGNENDE AVFALL FRA HANDEL, INDUSTRI OG 

INSTITUSJONER), HERUNDER SEPARAT INNSAMLEDE FRAKSJONER 

20 01 separat innsamlede fraksjoner (unntatt 15 01) 

20 01 01 papir og papp 

20 01 02 glass 

20 01 08 biologisk nedbrytbart kjøkken- og kantineavfall 

20 01 10 klær 

20 01 11 tekstiler 

20 01 13* løsemidler 

20 01 14* syrer 

20 01 15* baser 

20 01 17* fotokjemikalier 

20 01 19* pesticider 

20 01 21* lysrør og annet kvikksølvholdig avfall 

20 01 23* kassert utstyr som inneholder klorfluorkarboner 

20 01 25 matolje og matfett 

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

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

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

20 01 29* rengjøringsmidler som inneholder farlige stoffer 

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

20 01 31* cytotoksiske og cytostatiske legemidler 

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

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 

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

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

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

20 01 37* tre som inneholder farlige stoffer 

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

20 01 39 plast 

20 01 40 metaller 

20 01 41 avfall fra skorsteinsfeiing 

20 01 99 andre fraksjoner som ikke er spesifisert andre steder 

20 02 hage- og parkavfall (herunder gravlundsavfall) 

20 02 01 biologisk nedbrytbart avfall 

20 02 02 jord og stein 

20 02 03 annet avfall som ikke er biologisk nedbrytbart 

20 03 annet kommunalt avfall 

20 03 01 blandet kommunalt avfall 

20 03 02 torgavfall 

20 03 03 avfall fra gaterengjøring 

20 03 04 slam fra septiktanker 

20 03 06 avfall fra kloakkrensing 

20 03 07 voluminøst avfall 

20 03 99 kommunalt avfall som ikke er spesifisert andre steder 

(1) Farlige komponenter fra elektrisk og elektronisk utstyr kan inneholde akkumulatorer og batterier nevnt i 16 06 og være merket som farlige; 

kvikksølvbrytere, glass fra katodestrålerør og annet aktivert glass osv. 

 


