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Forord
Med virkning fra juni 2007 blev den daværende forordning (EF) 259/93 af 1. februar 1993 om overvågning
af og kontrol med overførsel af affald inden for, til og fra Det Europæiske Fællesskab ophævet, og den eksi‐
sterende forordning (EF) 1013/2006 af 14. juni 2006 om overførsel af affald (”transportforordningen”) tråd‐
te i kraft. Hermed blev den ændrede OECD beslutning om overførsel af affald til nyttiggørelse indenfor
OECD C (2001)107 implementeret i EU lovgivning, ligesom EU’s implementering af Basel konventionen blev
ajourført. Den nye transportforordning indførte bl.a. to lister over affald ‐ en ”grøn” liste og en ”orange”
liste – i stedet for de hidtidige tre affaldslister – ”rød”, ”orange” og ”grøn”.
Transportforordningens bilag III, IIIA og IIIB lister det såkaldte ”grønlistede” affald, mens bilag IV og IVA
udgør det såkaldt ”orangelistede” affald. Affald betegnes som ”ulistet”, såfremt det ikke findes på hverken
de grønne eller de orange lister, jf. artikel 3, stk. 2.
I modsætning til orangelistet og ulistet affald, kan grønlistet affald importeres/eksporteres til nyttiggørelse
uden forudgående skriftlig anmeldelse og samtykke fra Miljøstyrelsen. De procedure‐ og kontrolmæssige
krav er dermed mere lempelige for grønlistet affald, der overføres med henblik på nyttiggørelse, og der er
således alene krav om, at overførslen skal være ledsaget af et bilag VII, jf. artikel 18, der rummer en række
oplysninger, som er relevante for sporingen af affaldet.
Man skal dog være opmærksom på, at overførsler af grønlistet affald til nyttiggørelse i ikke‐OECD lande er
underlagt et helt særligt kontrolregime, der ofte indebærer krav om forudgående skriftlig anmeldelse og
samtykke. Da dette regime ændres løbende og ofte, skal man forud for eksport altid sikre sig, at man age‐
rer efter de seneste og opdaterede regler. Dette kan ske via Miljøstyrelsens eller Kommissionens hjemme‐
side.
Det skal fremhæves, at det grønlistede affald, der er listet på bilag III, IIIA og IIIB, er affaldsfraktioner, der
betragtes som relativt uproblematiske håndteringsmæssigt og miljømæssigt set, og som derfor ret let kan
indgå som råstoffer i produktion af nye produkter. En forudsætning herfor er, at affaldet ikke er blandet
med andre affaldsfraktioner, hvorfor der stilles relativt store krav til renheden af dette affald.
I forlængelse heraf angiver indledningen – eller ”chapeauen” i EU‐jargon – til forordningens bilag III yderli‐
gere følgende om affald, der er grønlistet:
”Uanset om affald står på denne liste eller ej, må det ikke underlægges de generelle oplysningskrav i artikel
18, hvis det er forurenet med andre materialer i en sådan udstrækning,
a) at de risici, der er forbundet med affaldet, når der henses til farlighedsegenskaberne i bilag III til direktiv
91/689/EØF med senere ændringer, er så meget større, at det bør behandles efter proceduren med
skriftlig forhåndsanmeldelse og samtykke, eller
b) at genvinding af affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde forhindres.”
Uanset om affald er grønlistet eller ej, må det således ikke være forurenet med andre materialer i en sådan
udstrækning, at det må anses for farligt. Desuden må en forurening af affaldet heller ikke medføre, at gen‐
vinding af affaldet på en miljømæssigt forsvarlig måde forhindres.
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Det skal i denne sammenhæng understeges, at det et generelt krav i forordningen og direktiv 2008/98/EF
om affald, at al affaldsbehandling skal foregå miljømæssigt forsvarligt, jf. artikel 49 i forordningen, der hen‐
viser til artikel 13 i affaldsdirektivet. Miljømæssig forsvarlig behandling er således ikke et relevant kriterium
ved klassificeringen af affald på de respektive lister/bilag til forordningen. ”Chapeauen”/indledningen til
bilag III, refererer således ikke til et klassificerings‐kriterium men til håndhævelsen af et forsigtighedsprincip
i klassificeringen. Dvs. ”chapeauen”/indledningen kan alene bruges til en ”strengere” klassificering; den kan
ikke anvendes ”omvendt” til en lempeligere klassificering med henvisning til behandlingsmulighederne på
modtageranlægget.
Det vil altså sige, at bare fordi affaldet kan behandles på et avanceret anlæg, som kan håndtere store
mængder urenheder, er dette ikke i sig selv relevant for klassificeringen eller ensbetydende med, at affal‐
det bliver grønlistet.
Udover at overførsel af grønlistet affald til nyttiggørelse skal være ledsaget af forordningens bilag VII, er der
desuden en forpligtelse til at indberette oplysninger om affaldet og behandling af dette, samt import og
eksport til Miljøministeriets affaldsdatasystem, jf. § 69 i bekendtgørelse om affald nr. 224 af 7. marts 2011.
Da klassificeringen af affaldet har konsekvenser af procedure‐ og kontrolmæssig karakter, er det vigtigt, at
det grønlistede affald identificeres og vurderes korrekt.
At affaldet er blandet med andre affaldsfraktioner eller er forurenet med andre materialer som angivet i
indledningen til bilag III og dermed ikke er grønlistet, forhindrer ikke, at affaldet kan overføres ud af Dan‐
mark. Overførslen skal blot anmeldes forudgående til afsenderlandets kompetente myndighed (dvs. Miljø‐
styrelsen, når Danmark er afsenderland), og der skal indhentes accept fra de berørte modtager‐ og transit‐
lande.
Formålet med denne vejledning er at assistere virksomheder og myndigheder, der frembringer, håndterer,
transporterer, eksporterer og kontrollerer affald, i at vurdere affaldet korrekt. Hensigten med vejledningen
er således at give hjælp og assistance til de vurderinger, der skal foretages i forbindelse med klassificering
af affald på listerne til transportforordningen. Indholdet repræsenterer Miljøstyrelsens fortolkning af regel‐
grundlaget og er alene vejledende. I tilfælde af uenighed om forståelsen af reglerne, træffes den endelige
afgørelse af domstolene.
De proceduremæssige krav til affaldsoverførsler behandles ikke i denne publikation. Der henvises til opslag
om import/eksport af affald på Miljøstyrelsens hjemmeside, hvor vejledninger hertil kan findes.
Den østrigske vejledning om klassificering af affald på den grønne liste har været til stor inspiration for
denne danske vejledning. Også mange andre af EU’s medlemsstater har udarbejdet vejledninger og detalje‐
rede hjemmesider for transportforordningen, de fleste dog med fokus på procedurerne for den grænse‐
overskridende transport.
Udviklingen af vejledningen er fulgt af netværksgruppen vedrørende Transportforordningen 1013/2006 om
overførsel af affald:
• Esbjerg Kommune, Ulla Baggesgaard,
• Esbjerg Kommune, Dorthe Waldemar,
• Frederikshavn Kommune, Jacob Staufeldt,
• Frederikshavn Kommune, Jesper Ø. Christensen,
• Fredericia Kommune, Henriette Corlin,
• Guldborgsund Kommune, Dorte Ploug,
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Guldborgsund Kommune, Inge Nielsen,
Helsingør Kommune, Lotte W. Rahbek,
Hjørring Kommune, Lene Christensen,
Københavns Kommune, Søren Jensen,
Københavns Kommune, Tonny Pedersen,
Lolland Kommune, Gorm V. Sørensen,
Norddjurs Kommune, Knud Egon Schultz,
Odense Kommune, Vivian Andersen,
Slagelse Kommune, Martin Poulsen,
Slagelse Kommune, Nicolai Mikkelsen,
Thisted Kommune, Anna Brit Uldbjerg,
Tønder Kommune, Carsten Johansen,
Tønder Kommune, Inge Feddersen,
Åbenrå Kommune, Inge Von Essen
Ålborg Kommune, Else Kristiansen,
Århus Kommune, Lis Wortmann,
Miljøstyrelsen (tidligere Miljøcenter Odense), Jørn Hessellund Jeppesen,
Miljøstyrelsen (tidligere Miljøcenter Århus), Ulla Seerup,
Rigspolitiet, Freddy Agerskov,
Miljøstyrelsen, Dorte S. Jacobsen,
Miljøstyrelsen, Maria Lauesen,
Miljøstyrelsen, Trine Leth Kølby,
Miljøstyrelsen, Søren R. N. Madsen,
Miljøstyrelsen, Lone Schou

Trine Leth Kølby, Lone Schou, Thilde Fruergaard og Annette Schneider, Miljøstyrelsen, har ledet arbejdet
med vejledningen, som er gennemført for Miljøstyrelsen af Bjørn Bauer, Ida Bode, Jens Christensen og Ka‐
ren B. Kristensen fra PlanMiljø ApS.
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Læsevejledning
Transportforordningens grønne liste er i denne vejledning delt op i grupperne B1, B2, B3 og B4 i Del I samt
Del II.
‐ B1 omfatter koderne B1010‐B1250, som er metalaffald
‐ B2 omfatter koderne B2010‐B2130, som hovedsageligt er uorganisk affald
‐ B3 omfatter koderne B3010‐3140, som hovedsageligt er organisk affald
‐ B4 omfatter koderne B4010‐B4030, som er malinger, harpikser og engangskameraer og
‐ Del II i dækker koderne GC010‐GN030, der er et tillæg til B‐koderne, og som indeholder alle typer
affald.
Hvert enkelt opslag i vejledningen er opbygget som følger:
På venstre side vises (i det omfang, det har været muligt) eksempler på fotos, som illustrerer affaldet under
koden samt tilgrænsende, ikke‐omfattede affaldstyper.
Opslagets højre side indeholder følgende information:
‐
‐
‐

‐

‐

Kode og kort navn ‐ Affaldstypens kode i Transportforordningen samt et ”populært” navn for affal‐
det.
Betegnelse ‐ Transportforordningens betegnelse af affaldstypen.
Beskrivelse ‐ En kort beskrivelse af affaldsstoffer under denne kode, typiske kendetegn, hvordan og
hvor de opstår mv. Specifikke problemstillinger er fremhævet, fx vedrørende afgrænsning til anden
lovgivning eller landespecifikke regler.
Hvad er ikke omfattet – Eksempler på affaldsstoffer, der kan forveksles med stoffer under denne
kode. Eksemplerne er delt op i andet grønlistet affald samt affald på den orange liste eller ulistet af‐
fald.
Eksempler på EAK koder ‐ Eksempler på EAK koder. Tager udgangspunkt i branche eller proces for
at bestemme den korrekte kode.

I et særskilt kapitel findes tips, links og henvisninger til yderligere information, lovstof, oversættelsesnøgle
mellem gammel og ny forordning, tilgrænsende lovgivning mv.
Når der i denne vejledning henvises til ”bilag I”, ”bilag III” og ”bilag IV A” refereres til disse bilag i Basel‐
konventionen. Når der henvises til ”Liste A” i denne vejledning, forstås en henvisning til bilag IV (den oran‐
ge liste) i Transportforordningen. Ved en henvisning til ”Liste B” forstås en henvisning til bilag III (den grøn‐
ne liste) i Transportforordningen.
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Tips og henvisninger
Transportforordningens officielle titel er Europaparlamentets og Rådets forordning (EF) Nr. 1013/2006
af 14. juni 2006 om overførsel af affald. Da der er tale om en forordning, har den – i modsætning til et di‐
rektiv – direkte retskraft i alle EU’s medlemslande. Det betyder bl.a., at lovteksten er den samme i alle med‐
lemslandene. Den danske version af forordningen findes bl.a. på Miljøstyrelsens hjemmeside under emnet
import og eksport af affald. Yderligere bestemmelser findes i følgende bekendtgørelser:
‐
‐
‐

Bekendtgørelse nr. 1618 af 15. december 2010 om overførsel af affald
Bekendtgørelse nr. 1221 af 27. november 2008 om ændring af bekendtgørelse om overførsel af af‐
fald (Farligt affald)
Bekendtgørelse nr. 1251 af 12. december 2008 om ændring af bekendtgørelse om overførsel af af‐
fald (Regulering af gebyrsatser)

Transportforordningen findes på andre EU sprog på EUR‐Lex (http://eur‐lex.europa.eu). Dens engelske titel
er Regulation (EC) No 1013/2006 of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 on ship‐
ments of waste.
Miljøstyrelsen har oprettet en portal for import/eksport af affald. Her findes lovtekster, vejledninger i pro‐
cedurer, nyheder samt relevante kontaktoplysninger.
I EU har man ligeledes en portal for transport af affald
(http://ec.europa.eu/environment/waste/shipments/index.htm). Også her kan man finde lovgivning, nyhe‐
der mm. Desuden findes lister over kompetente myndigheder i de forskellige lande, toldmyndigheder, for‐
håndsgodkendte nyttiggørelsesanlæg mv. Portalen indeholder også links til relevante domme fra Den Euro‐
pæiske Domstol samt vejledende dokumenter fra EU’s såkaldte ”Correspondents”.
IMPEL er et organ under EU, der arbejder med implementering af lovgivning på miljøområdet (IMPEL =
Implementation and Enforcement of Environmental Law). IMPEL har et specielt netværk for myndigheder,
der arbejder med håndhævelse af regler for grænseoverskridende transport af affald. Dette netværk har
ligeledes en portal (http://impel.eu).
Dakofa har oprettet en portal (kaldet Transportforordningen) samt en platform for dialogforum vedr.
grænseoverskridende transport af affald. Her findes løbende nyheder på området fra ind‐ og udland.
Den omfattende østrigske vejledning findes på både tysk og engelsk. Den tyske titel er Bundes‐
Abfallwirtschaftsplan 2006, og den engelske Federal Waste Management Plan 2006. Vejledningen kan fin‐
des på følgende web‐adresse: http://www.bundesabfallwirtschaftsplan.at.
Østrig har udarbejdet en oversættelsesnøgle fra den gamle forordnings koder til de nye koder, som kan
findes i den engelske udgave af den østrigske vejledning.
For visse affaldsstrømme henvises i vejledningen til tilgrænsende lovgivning. De vigtigste lovtekster er:
‐ Kommissionens forordning (EF) Nr. 1418/2007 af 29. november 2007 om eksport til nyttiggørelse af
visse typer affald, der er opført i bilag III eller IIIA til Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EF)
nr. 1013/2006, til visse lande, der ikke er omfattet af OECD‐beslutningen om kontrol med grænse‐
overskridende overførsel af affald.
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‐
‐
‐
‐

Kommissionens forordning (EF) Nr. 740/2008 af 29. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr.
1418/2007 for så vidt angår procedurerne for eksport af affald til visse lande.
Kommissionens forordning (EF) Nr. 967/2009 af 15. oktober 2009 om ændring af forordning (EF) nr.
1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke‐OECD‐lande.
Kommissionens forordning (EF) Nr. 837/2010 af 23. september 2010 om ændring af forordning (EF)
nr. 1418/2007 om eksport til nyttiggørelse af visse typer affald til visse ikke‐OECD‐lande.
Europa‐Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002 om sundheds‐
bestemmelser for animalske biprodukter, som ikke er bestemt til konsum.

Transportforordningen har særlige overgangsbestemmelser for nogle af de nye EU medlemsstater (artikel
63). Således er grønlistet affald til nyttiggørelse anmeldelsespligtigt i følgende lande:
•
•
•
•

Polen (indtil 31. december 2012)
Slovakiet (indtil 31. december 2011)
Bulgarien (indtil 31. december 2014)
Rumænien (indtil 31. december 2015)
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Metal og metallegeringer
B1010
Eksempler på affald, som er omfattet

Jern og stål

Aluminium

Jern og stål

Kobber

Dette affald er ikke omfattet

Metalaffald med urenheder eller farlige stoffer
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Metal og metallegeringer
B1010
Betegnelse

Affald af metal og metallegeringer i metalform i ikke‐spredbar form:
• Ædelmetaller (guld, sølv og platingruppen, dog ikke kviksølv).
• Skrot af jern og stål, kobber, nikkel, aluminium, zink, tin, wolfram, molyb‐
dæn, tantal, magnesium, cobalt, bismut, titan, zirconium, mangan, germa‐
nium, vanadium, hafnium, indium, niobium, rhenium, gallium, thorium,
sjældne jordarter og chrom.

Beskrivelse

Affald af metal og metallegeringer i metalform i ikke‐spredbar form uden væ‐
sentlig forurening, herunder maksimalt 5 % urenheder (volumen, efter skøn).
Urenheder må ikke være farligt affald. Bemærk, at procentgrænsen er vejle‐
dende.
I gruppen indgår udelukkende metal i metalform (ikke forbindelser som salte
eller oxider etc.). Affald i ikke‐spredbar form omfatter ikke affald i form af
pulver, slam, støv eller faste emner, der indeholder bundet farligt væskeaffald.
Skillemetal, svært adskillelige og kombinerede jern‐ og metalaffaldsfraktioner
(fx jernvandrør med messingvandhane), er omfattet af denne kode.
Eksempler:
Ædelmetaller
• Ædelmetaller: Demonterede elektroder fra sølv‐zink‐akkumulatorer af
sølvoxider/sølv.
Jern og stål
• Affald og skrot af støbejern, rustfrit stål samt andet legeret stål, inklusiv
jern fra shredder. Dreje‐, fræse‐, høvl‐, slibe‐, sav‐, filspåner samt klippe‐ og
stanseaffald. Skrot af jern fx rengjorte tromler.
• Husholdningsskrot såsom radiatorer.
• Affald af dæktråd kan have urenheder på op til 10‐15 % af tekstil og gum‐
mi.
• Forbrændingsjern med maximalt 3 % forbrændingsslagge.
Kobber
• Skrot af blank og blandet kobbertråd, tungt og/eller blandet kobberskrot
(uden belægning), let kobberskrot (såsom tagrender, kobberplader, afløbs‐
rør, kedler, gennemstrømningsvandvarmere), kobberspåner.
Nikkel
• Nikkelskrot (plade‐, rør‐ og stangemateriale), monelskrot og –spåner, lod‐
dede monelemner og ‐plader. Nysølvskrot (legering af kobber, nikkel og tin
med spor af bly, tin og jern).
Aluminium
• Tråd‐ og pladeskrot af aluminium, valset aluminium (fx neddelt køkkenud‐
styr), øl‐ og sodavandsdåser, offset‐plader og aluminiumsfolie. Aluminium‐
grater og ‐støberester af samme art fra trykstøbning. Cylinderblokke (olie
fjernet).
Zink
• Skrot af zinkplade (stanseskrot, låg), støbegodsemner, ‐plader og ‐blokke.
• Skrot af zinklegeringer og zinkanoder fra zink‐luft batterier.

Opdateret maj 2011
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Metal og metallegeringer
B1010
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:
• Alle øvrige under B1‐ B1020‐B1090. Fx B1020 ‐ Rent ikke kontamineret me‐
talskrot i form af færdigfremstillet råmateriale.
Ædelmetaller
• Slagger fra forarbejdning af ædle metaller og kobber til yderligere raffine‐
ring (såfremt ikke‐farligt affald) – se GB 040.
• Printkort med ædelmetaller (“Goldfingers”) uden farlige egenskaber. Elek‐
tronisk skrot (uden farlige egenskaber) – se GC 020.
Jern og stål
• Motorer (uden kondensatorer) der består af jern og kobber, kan klassifice‐
res som grønlistede. Motorhuse og –dele (uden olie) – se GC 010.
• Affald fra udtjente køretøjer, hvor væsker og andre farlige bestanddele er
fjernet – se B1250.
Kobber
• Kobberkabler med isolering som ikke har egenskaber eller koncentrationer
af stoffer, der gør affaldet farligt – se B1115
Nikkel
• Nikkelkatalysatorer, såfremt de ikke er forurenet med farlige vedhæftnin‐
ger, fx fra processen – se B1120
Aluminium
• Aluminiumhydrataffald og aluminiumoxidaffald samt rester fra aluminium‐
oxidproduktion, dog ikke materialer, der har været benyttet til gas‐
rensning, flokkulering eller filtrering – se B2100.
• Aluminiummotordele efter afdræning af olie – se GC 010.
• Katalysatorer med aluminiumoxid (zeolitter), ikke‐forurenet – se GC 050.
Zink
• Zinkaske og –støv, rester i spredbar form – se B1080
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
Ædelmetaller
• Tromler/beholdere med rester af opløsningsmiddelholdigt ædelmetalpasta
– se A4130.
Jern og stål
• Ikke funktionsdygtige køleskabe – se A1180
• Slagge eller sinter som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der
gør affaldet farligt og andet affald fra jern‐ og stålfremstilling – se AA 010.
• Udtjente køretøjer, hvor væsker og andre farlige bestanddele ikke er fjer‐
net – ulistet affald.
Kobber
• Kobberkabler med isolering og som har egenskaber eller koncentrationer
af stoffer, der gør affaldet farligt (fx jordkabler med tjære, olie og PCB) – se
A1190

11

Metal og metallegeringer
B1010
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Nikkel
• Nikkelholdigt galvanisk slam – se A1050
Aluminium
• Aluminiumslagge, der udviser farlige egenskaber (dvs. er brændbart eller
reagerer med vand under dannelse af brandfarlige gasser) eller aluminium‐
saltslagge – ulistet affald.
Zink
• Zinkholdigt galvanisk slam – se A1050
Andet
• Metalskrot, der er forurenet med kulbrinter (olie), så det betragtes som
farligt affald (fx kompressorer som ikke er tømt for olie).
• Metalaffald og metalholdigt affald og legeringer af antimon, arsen, berylli‐
um, cadmium, bly, kviksølv, selen, tellur og thallium – se A1010.
• Metal‐, kobber‐, zink‐, tungsten‐, molybdæn‐, tantalum‐ eller nikkelkataly‐
satorer ‐ se A2030.

Eksempler på EAK
koder
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• Affald af metal og metallegeringerne i form af pulver, slam, støv samt faste
emner, der indeholder bundet farligt væskeaffald (fx batterier) – ulistet af‐
fald eller A4100.
02 01 10 Metalaffald.
12 01 03 Filspåner og drejespåner af ikke‐jernmetal.
15 01 04 Metalemballage.
16 01 17 Jernholdigt metal.
16 01 18 Ikke‐jernmetal.
17 04 01 Kobber, bronze, messing.
17 04 02 Aluminium.
17 04 05 Jern og stål.
19 01 02 Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske.
19 12 02 Jernholdigt metal.
20 01 40 Metaller.

12

Rent ikke‐kontamineret metalskrot
B1020
Eksempler på affald, som er omfattet

Bly

Bly

Dette affald er ikke omfattet

Blyakkumulatorer

13

Rent ikke‐kontamineret metalskrot
B1020
Betegnelse

Rent ikke‐kontamineret metalskrot, herunder legeringer, i form af færdigfrem‐
stillet råmateriale (plader, barrer, stænger, mv.). Skrot af: Antimon, beryllium,
cadmium, bly (undtagen blyakkumulatorer), selen, tellur.

Beskrivelse

Der er under denne kode tale om skrot af ovenstående metaller som faste ma‐
terialer i ikke spredbar form (plader, barrer, stænger mv.). Affald i "ikke spred‐
bar form" omfatter ikke affald i form af pulver, slam, støv eller faste emner, der
indeholder bundet farligt væskeaffald"
Bemærk:

• For cadmiumbelagt skrot følger klassificeringen den position, der omhand‐
ler det respektive skrot, der er cadmiumbelagt. Indholdet af cadmiumoxid
(over 0,1 % i spredbar form) anses for at være farligt affald.

• Blyoxid må kun forefindes som forurenende stof i meget ringe grad. Bly er
farligt affald med en grænseværdi på 0,5%.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Antimonlegeringer klassificeres efter hovedbestanddelen (fx anti‐
mon/kobber) – se B1010.

• Skrot af berylliumlegeringer klassificeres efter hovedbestanddelen (fx be‐
rylliumbronze 90% og kobber) – se B1010.

• Cadmiumskrot og cadmiumlegeringer (fx Babbit metal og loddemetal) klas‐
sificeres efter hovedbestanddelen – se B1010.

• Affald af selen i metallisk form, herunder pulver – se B1060.
• Affald af tellur i metallisk form, herunder pulver – se B1060.
• Affald af tellurhærdet blyskrot (ikke batteriskrot) – se B1020.
• Affald af tellurhærdet stål, støbejern, kobber – klassifikation jf. hovedbe‐
standdelen – se B1010.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
Antimon:

• Antimonforbindelser (salte etc.), der forekommer som kemikalier – se
A4140 hhv. A1020.

• Metalaffald i spredbar form, der indeholder antimon såsom antimonhol‐
digt aske, slam og støv – se A1020.

• Antimonholdigt galvanisk slam – se A1050.
• Antimonholdigt filterstøv og ‐aske – se A4100.
• Affald af antimonholdige pigmenter – se A4070.
• Bly‐antimonlegeringer fra batterier og akkumulatorer – se A1160 og som
blanding af blyakkumulatorer med andre batterier – se A1170.

• Elektroder af blyakkumulatorer – se A1010 eller A1020.
Beryllium:

• Affald af beryllium og berylliumoxid i spredbar form (fx berylliummetalpul‐
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Rent ikke‐kontamineret metalskrot
B1020
ver og støv eller berylliumholdige asker og slam) se A1010 og A1020.

• Berylliumholdigt filterstøv – se A4100.
Cadmium:

• Cadmiumholdigt galvanisk slam – se A1050.
• Slam af cadmiumhydroxid, cadmiumaffald i spredbar form – se A1020 og
A1010.

• Affald af zinkrester, der indeholder bly og cadmium i farlige koncentratio‐
ner – se A1080.

• Cadmiumholdigt filterstøv – se A4100.
• Plaststabilisatorer på cadmiumbasis – se A1020.
• Cadmiumpigmenter – se A4070.
• Affald fra nikkel‐cadmium akkumulatorer – se A1170.
• Cadmiumelektroder fjernet fra akkumulatorer – se A1010 eller hvis spred‐
bar A1020.

• Elektronikskrot med cadmiumakkumulatorer som hovedbestanddel (fx ak‐
kumulatorer fra boremaskiner) – se A1180 (eller ulistet affald).

• Alle cadmiumholdige katalysatorer (rengjorte eller forurenede) – se A2030.
Bly:

• Blyakkumulatorer, hele eller knuste, elektroder (blygitter) fra blyakkumula‐
torer (også rengjorte elektroder, da grænseværdien på 0,5% (teratogen)
for blysulfat og blyoxid ikke kan overholdes) – se A1160.

• Blyakkumulatorer blandet med andre batterier – se A1170.
• Blyforbindelser og metallisk blyaffald i spredbar form, blystøv, blyslam,
blyskum, blyslagge, blyoxider – se A1010 og A1020.

• Blypigmenter – se A4070.
• Affald, som indeholder, består af eller er forurenet med slam af blybasere‐
de antibankemidler – se A3030.

• Blyholdigt galvanisk slam – se A1050.
• Blyholdigt flyveaske og filterstøv – se A4100.
• Loddetin med blyoxidindhold over 0,5% – se A1020.
Selen:

• Selenpigmenter (fx toner til sort/hvis fotos til kontrastøgning), toksiske se‐
lenforbindelser – se A4070, AD 090 og A1020.

• Selenforbindelser, der forekommer som kemikalier – se A4140.
• Alle selenholdige katalysatorer (rengjorte eller forurenede) – se A2030.
• Selenaffald i spredbar form, der ikke kun består af metaller men også af
metalforbindelser såsom selenholdigt støv, slam og aske – se A1020.

• Selenholdigt flyvestøv fra rensning af luftafkast – se A4100.
• Affald af fotokopieringstromler (elektronikskrot): ved mindre kopierings‐
maskiner udgør billedtromle, afstryger og patron med toner en enhed, som
skal udskiftes ved tonerskift. I visse kopieringsmaskiner består den fotole‐
dende belægning af selen, selen‐tellur, selen‐arsen eller cadmiumsulfid.

15

Rent ikke‐kontamineret metalskrot
B1020
Disse patroner klassificeres som farligt affald – se A1180.
Tellur:

• Tellurholdigt støv, slam og aske med farlige egenskaber – se A1020
• Tellurholdigt flyvestøv og ‐aske – se A4100 eller A1020.
• Kviksølv‐zink og cadmium‐tellurider i infrarød‐sensorer og elektroniske af‐
brydere – ulistet affald eller A1180.

• Tellurholdigt anodeslam er hovedkilden til industriel tellurudvinding – se
A1020 (hvis der er blyforbindelser i anodeslammet) eller ulistet affald (hvis
fx nikkelindholdet er højere end 0,1%).

Eksempler på EAK
koder

12 01 03 Filspåner og drejespåner af ikke‐jernmetal (kan anvendes i mangel af
mere passende koder pga. materialekvaliteten, såfremt der er tale
om stanseaffald).
16 01 18 Ikke‐jernmetal.
19 10 02 Ikke‐jernmetal.
19 12 03 Ikke‐jernmetal.
20 01 40 Metaller.
Antimon desuden:
15 01 04 Metalemballage.
17 04 03 Bly (i tilfælde af legeringer med bly).
Bly desuden:
02 01 10 Metalaffald.
15 01 04 Metalemballage.
17 04 03 Bly.
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Rester – varmebestandigt metal
B1030
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

17

Rester – varmebestandigt metal
B1030
Betegnelse

Rester, der indeholder varmebestandigt metal

Beskrivelse

Varmebestandige metaller kendetegnes ved et særligt højt smeltepunkt. Var‐
mebestandige metaller anvendes i ovne (fx beskyttelsesgasovne og vakuumov‐
ne), til fremstilling af modstands‐ og hvirvelstrømsvarmelementer. Molybdæn
anvendes desuden til elektroder, dyser og rørledninger.
Eksempler:

• Metalaffald og skrot af titan (Ti), zirkonium (Zr), hafnium (Hf), vanadium
(V), niob (Nb), tantal (Ta), chrom (Cr), molybdæn (Mo), wolfram (W), rhe‐
nium (Re).

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald af metal i metalform i ikke‐spredbar form: Skrot af titan, zirkonium,
hafnium, chrom, molybdæn, wolfram, vanadium, niob, tantal, rhenium – se
B1010.

• Molybdæn‐, wolfram‐, tantal‐, titan‐, niobium‐ og rheniumaffald af metal
og metallegeringer i metalform i spredbar form – se B1031.

• Brugte (rengjorte) katalysatorer, indeholdende molybdæn, wolfram, titan,
tantal, niob og rhenium hhv. hafnium, zirkonium eller chrom – se B1120.

• Foringer og ildfaste materialer fra ovne til metallurgiske og ikke‐
metallurgiske processer, der beviseligt ikke udviser farlige egenskaber – ke‐
ramikaffald – se GF010.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Slagge, aske, slamkager, filterkager, (metalhydroxid) der indeholder var‐
mebestandigt metal og metallegeringer – ulistet affald.

• Filterstøv og filteraske fra røggasrensning, der indeholder varmebestandigt
metal – se A4100.

• Foringer og ildfaste materialer fra ovne til metallurgiske og ikke‐metallur‐
giske processer, der udviser farlige egenskaber – ulistet affald eller klassifi‐
cering ift. det forurenende stof.

• Galvanisk slam indeholdende varmebestandigt metal – se A1050.
• Katalysatorer indeholdende varmebestandigt metal (forurenet) – se A2030.
Eksempler på EAK
koder

12 01 03
16 01 18
19 10 02
19 12 03
20 01 40

Filspåner og drejespåner af ikke‐jernmetal**.
Ikke‐jernmetal.
Ikke‐jernmetal.
Ikke‐jernmetal.
Metaller.

** denne EAK kode kan anvendes i mangel af mere passende koder pga. mate‐
rialekvaliteten, såfremt der er tale om stanseaffald.

Opdateret maj 2011

18

Varmebestandige metaller
B1031
Eksempler på affald, som er omfattet

Niobium pulver

Dette affald er ikke omfattet

19

Varmebestandige metaller
B1031
Betegnelse

Molybdæn‐, wolfram‐, tantal‐, titan‐, niobium‐ og rheniumaffald af metal og
metallegeringer i metalform i spredbar form (metalpulver), dog undtagen
sådant affald, som er opført på liste A i punkt A1050, galvanisk slam.

Beskrivelse

Metalskrot fra følgende varmebestandige metaller: Titan (Ti), niob (Nb), tantal
(Ta), molybdæn (Mo), wolfram (W), rhenium (Re).
Koden dækker metalskrot i spredbar form såsom partikler og pulver af
molybdæn, wolfram, titan, tantal, niob og rhenium, dog ikke affald, der
hovedsageligt indeholder nævnte metaller i forbindelser.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Rester, der indeholder varmebestandigt metal i ikke‐spredbar form – se
B1030.

• Affald af metal i metalform i ikke‐spredbar form: Skrot af titan, molybdæn,
wolfram, niob, tantal, rhenium – se B1010.

• Brugte (rengjorte) katalysatorer, indeholdende molybdæn, wolfram, titan,
tantal, niob og rhenium – se B1120.

• Foringer og ildfaste materialer fra ovne til metallurgiske og ikke‐
metallurgiske processer, der beviseligt ikke udviser farlige egenskaber –
keramikaffald – se GF010.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Slagge, aske, slamkager, filterkager, (metalhydroxid) der indeholder
varmebestandigt metal og metallegeringer – ulistet affald.

• Filterstøv og filteraske fra røggasrensning, der indeholder varmebestandigt
metal – se A4100.

• Foringer og ildfaste materialer fra ovne til metallurgiske og ikke‐
metallurgiske processer, der udviser farlige egenskaber – ulistet affald eller
klassificering iflg. det forurenende stof.

• Galvanisk slam indeholdende varmebestandigt metal – se A1050.
• Katalysatorer indeholdende varmebestandigt metal (forurenet) – se A2030.
Eksempler på EAK
koder

10 08 04
12 01 03
12 01 04
16 01 18
19 10 02
19 12 03

Partikelformet materiale og støv.
Filspåner og drejespåner af ikke‐jernmetal **.
Metalstøv og ‐partikler af ikke‐jernmetal.
Ikke‐jernmetal.
Ikke‐jernmetal.
Ikke‐jernmetal.

** denne EAK kode kan anvendes i mangel af mere passende koder pga
materialekvaliteten, såfremt der er tale om stanseaffald.
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Skrottede samlinger
B1040

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

21

Skrottede samlinger
B1040
Betegnelse

Skrottede samlinger fra elproduktion, som ikke er forurenet med smøreolier,
PCB eller PCT i et sådant omfang, at de er farlige.

Beskrivelse

Affald fra kraftværker. Restindholdet af mineralolie må ikke overskride 0,1 %.
Indholdet af PCB/PCT i olien må ikke overskride 50 mg/kg TS.
Eksempler:

• affald fra turbiner
• pumper
• generatorer
• motorer
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Elektriske komponentsamlinger bestående udelukkende af metaller eller
legeringer – se GC 010.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Affald fra kraftværker, hvor indholdet af PCB/PCT ift. brændstoffet (olie)

overskrider 50 mg/kg TS (bestemt iflg. CEN 12766‐1 og CEN 12766‐2) – se
A1180.

• Hele apparater/komponenter med miljørelevante bestanddele af farlige
stoffer (fx komponenter, der indeholder mineralolie) – se A1180.

• Fulde eller tømte PCB‐transformatorer – se A3180 eller A1180.
• Motorer med PCB‐startkondensator eller elektrolytkondensator – se
A1180.

Eksempler på EAK
koder
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16 01 17 Jernholdigt metal.
16 01 18 Ikke‐jernmetal.
16 02 14 Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under
16 02 09‐16 02 13.
16 02 16 Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under
16 02 15.
17 04 01 Kobber, bronze, messing.
17 04 02 Aluminium.
17 04 03 Bly.
17 04 04 Zink.
17 04 05 Jern og stål.
17 04 07 Blandet metal.
17 04 06 Tin.
19 10 01 Jern‐ og stålaffald.
19 10 02 Ikke‐jernmetal.
19 12 02 Jernholdigt metal.
19 12 03 Ikke‐jernmetal.
20 01 36 Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald under
20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35.
20 01 40 Metaller.

22

Blandede ikke‐jernmetaller, tung fraktion
B1050

Eksempler på affald, som er omfattet

Ikke‐jernholdigfra
metalskrot
Ikke‐jernmetal
shredder

Dette affald er ikke omfattet

Let fraktion fra shredder og fraktion kontamineret med olie

23

Blandede ikke‐jernmetaller, tung fraktion
B1050
Betegnelse

Blandede ikke‐jernmetaller, tung fraktion, som ikke indeholder bilag I‐
materialer i en sådan koncentration, at de falder ind under en af farekategori‐
erne i bilag III.
Det bør bemærkes, at der, selv ved oprindelig ringe kontaminering med bilag I‐
materialer ved efterfølgende processer, fx genvindingsprocesser, kan udskilles
fraktioner med væsentligt højere koncentrationer af de pågældende bilag I‐
materialer.

Beskrivelse

Blandede ikke‐jernmetaller, tung fraktion, og blandinger af metal og shredder‐
materiale, som ikke indeholder andre materialer i en sådan koncentration, at
de klassificeres som farlige. Affaldet kan fx stamme fra shredder. De blandede
ikke‐jernmetaller må maksimalt indeholde 10 % urenheder (volumenprocent
efter skøn), fx plast, jord og træ. Urenheder må ikke være farligt affald. Be‐
mærk, at procentgrænsen er vejledende.
Den tunge fraktion af ikke‐jernholdigt metalskrot er en blanding af ikke‐
jernholdige metaller såsom kobber, aluminium, zink, kabler samt andet ikke‐
jernholdigt metalskrot, men også – afhængig af den måde, affaldet er blevet
sorteret på – større eller mindre mængder af ikke‐metalliske dele såsom plast‐
affald, tekstilaffald, glas, grus og jord. For at kunne blive klassificeret som grønt
affald må affaldet ikke indeholde større mængder af blyforbindelser (grænse‐
værdi: 0,5 %), PCB (0,005 %) eller olier (0,1 %).

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Grønlistet affald:
• Ikke‐blandet metalskrot, som er omfattet af koderne B1010 og B1020.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Formateriale til shredder bestående af blandede fraktioner af metal, plast,
andre materialer – ulistet.
• Såkaldt “Flavoured shredder wastes”, som primært består af den lette
shredderfraktion (fluff) med lavt metalinhold – se A3120 (eller ulistet af‐
fald).
• Shredderfraktion af ikke‐jernmetal med mindre end 90% metalindhold
hvor resten er fluff – ulistet affald.
• Forurenede shredderfraktioner (fx med olie eller PCB) – ulistet affald eller
klassifikation jf. det primære forurenende stof.
• Shredderfluff – se A3120.

Eksempler på EAK
koder
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16 01 18 Ikke‐jernmetal.
17 04 07 Blandet metal.
19 10 02 Ikke‐jernmetal.
19 10 06 Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05.
19 12 03 Ikke‐jernmetal.

24

Selen og tellur
B1060
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

25

Selen og tellur
B1060
Betegnelse

Affald af selen og tellur i metallisk form, herunder pulver.

Beskrivelse

Eksempler:

• Pulver af selen (Se) eller tellur (Te).
• Metallisk selen‐ og tellurstøv.
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Selen‐ og tellurskrot i ikke‐spredbar form, såsom affald fra tellurhærdet
blyskrot (ikke batteriskrot) – se B1020.

• Affald af tellurholdigt stål, støbejern, kobber – klassificering jf. hovedbe‐
standdelen – se B1010.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Selenholdige pesticider – se A4030.
• Tellurholdigt anodeslam er vigtigste kilde til tellurudvinding – se A1020 (så‐
fremt der er blyforbindelser i anodeslammet) eller ulistet affald (i tilfælde
fx af nikkelindhold over 0,1%).

• Selen‐ og tellurholdigt flyveaske og –støv – se A4100 eller A1020.
• Ludrester fra ludning af cyanid – se A4050.
• Selenpigmenter (fx toner til sort/hvid fotografier til skærpelse af kontrast)
samt tellurpigmenter – se A4070 eller AD 090.

• Toksiske selenforbindelser – se A1020.
• Selenforbindelser, der forekommer som kemikalier – se A4140.
• Alle selenholdige katalysatorer (rengjorte eller forurenede) – se A2030.
• Selenaffald i spredbar form, der består ikke kun af metaller men også af
metalforbindelser, såsom støv, slam, aske – se A1020.

Eksempler på EAK
koder
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10 08 04 Partikelformet materiale og støv.
12 01 04 Metalstøv og ‐partikler af ikke‐jernmetal.
19 10 06 Andre fraktioner, bortset fra affald henhørende under 19 10 05
(Bemærk: kun ved en metallisk fraktion, der indeholder selen‐ eller
tellurholdigt affald i metallisk spredbar form).
19 12 03 Ikke‐jernmetal.
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Kobber og kobberlegeringer
B1070
Eksempler på affald, som er omfattet

Kobberslagge

Messingpulver

Dette affald er ikke omfattet

27

Kobber og kobberlegeringer
B1070
Betegnelse

Affald af kobber og kobberlegeringer i spredbar form, medmindre det indehol‐
der bilag I‐materialer i et sådant omfang, at det falder ind under en af fareka‐
tegorierne i bilag III

Beskrivelse

Kobber, messing, rødgods, bronzeskrot i spredbar form. Kobber‐, messing‐,
rødgods‐ og bronzestøv eller ‐pulver. Kobber‐, messing‐ og rødgodsskum eller
aske/slam. Materialer fra kobberraffinering i spredbar form.
Eksempler:

• Metallisk kobberstøv, messingstøv, bronzestøv.
• Materialer fra kobberraffinering med kobberoxid og kobberudløbere.
• Kobber‐ og kobberlegeringsskum, aske, slagge, der ikke udviser farlige
egenskaber.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Materialer fra forsintering af kobber (fræseskæl af kobberoxid), såfremt
blyoxidindholdet ikke overstiger 0,5 % og der ikke er andre forureninger –
se B1240.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Kobberholdigt filterstøv – se A1100 eller A4100.
• Kobberarsenat, kobbersalt, pigmenter – se A4140 eller A4070.
• Kobber‐ og kobberlegeringsskum, aske, slagge med farlige egenskaber –
ulistet affald.

• Kobberchlorid‐ og kobbercyanidkatalysatorer – se A1140.
Eksempler på EAK
koder
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10 06 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning.
10 06 02 Slagge og afskummet materiale fra primær og sekundær
forarbejdning.
10 06 04 Andet partikelformet materiale og støv.
12 01 03 Filspåner og drejespåner af ikke‐jernmetal.
12 01 04 Metalstøv og ‐partikler af ikke‐jernmetal.
12 01 15 Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald henhørende under
12 01 14.
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Zinkaske og ‐rester
B1080

Eksempler på affald, som er omfattet

Zinkaske

Presset zinkoxid

Dette affald er ikke omfattet
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Zinkaske og ‐rester
B1080
Betegnelse

Zinkaske og ‐rester, herunder zinklegeringer, i spredbar form, medmindre de
indeholder bilag I‐materialer i et sådant omfang, at de falder ind under en af
farekategorierne i bilag III, eller er brandfarligt og reagerer med vand under
dannelse af brandfarlige gasser.

Beskrivelse

Eksempler:

• Zinkaske, såfremt det ikke udviser farlige egenskaber (tungmetaller som
cadmium, bly – se de relevante grænseværdiger for farlighed) samt ikke
udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand.

• Zinkoxidrester/aske fra sprøjtegalvanisering (galvanisering af stålemner),

der hovedsageligt består af zinkoxid, lidt jern og zink og ikke udviser farlige
egenskaber (fx pga metaller og tungmetaller som As, Cd, Ni og Pb).

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Zinkskum, zinkholdigt overfladeslagge – se B1100.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Aske med høj koncentration af tungmetaller (fx Cd, Pb, Ni – se de relevante

Eksempler på EAK
koder
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grænseværdier for farlighed) og/eller farekategori H4.3 (stoffer eller affald,
der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand), hhv. lavt indhold
af zink – se A1080 eller ulistet affald.
06 03 16 Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15.
10 05 04 Andet partikelformet materiale og støv.
11 05 02 Zinkaske.
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Kasserede batterier
B1090
Eksempler på affald, som er omfattet

Batterier

Dette affald er ikke omfattet

Bilakkumulatorer

31

Kasserede batterier
B1090
Betegnelse
Beskrivelse

Kasserede batterier, der opfylder en bestemt specifikation, undtagen batterier
fremstillet med bly, cadmium eller kviksølv.
Kasserede batterier, hvor batterier der indeholder bly, cadmium og kviksølv er
sorteret fra.
Eksempler:
• Batteriskrot.
• Kasserede, sorterede batterier.
• Alkali, zink/kul, nikkel‐metalhydrid, affald fra lithiumbatterier.
• Kasserede nikkel/jern akkumulatorer.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:
• Engangskameraer, med batterier, der ikke er opført på liste A – se B4030.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Alt batteriaffald undtagen blyakkumulatorer – se A1170.
• Affald fra blyakkumulatorer – hele eller neddelte – se A1160.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

• Kasserede engangskameraer med alle typer batterier – se A1180.
16 02 16 Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under
16 02 15.
16 06 04 Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03).
16 06 05 Andre batterier og akkumulatorer.
20 01 34 Batterier og akkumulatorer, bortset fra affald under 20 01 33.
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Metalholdigt affald fra metalsmeltning og ‐raffinering
B1100

Eksempler på affald, som er omfattet

Aluminium

Zink

Dette affald er ikke omfattet
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Metalholdigt affald fra metalsmeltning og ‐raffinering
B1100
Betegnelse

Beskrivelse

Metalholdigt affald fra metalsmeltning og – raffinering:
•

Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester)

•

Slagge indeholdende zink:
‐ galvaniseringsslagge, top (> 90 % Zn)
‐ galvaniseringsslagge, bund (> 92 % Zn)
‐ zinkslagge fra trykstøbning (> 85 % Zn)
‐ zinkslagge fra varmgalvanisering (> 92 % Zn)
‐ zinkslagge i øvrigt

•

Aluminiumslagge undtagen saltslagge

•

Slagge fra forarbejdning af ædle metaller og kobber til yderligere raffi‐
nering (ifølge Correspondents’ vejledning nr. 6 er denne fraktion både
gældende under B1100 og GB040)

•

Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning

•

Slagger fra forarbejdning af ædle metaller til yderligere raffinering

• Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin
Eksempler:
• Galvaniseringsråsten (hårdzinkrester) er zinkjernlegering med ca. 90‐95%
zink. I hovedsagen i plader, uden aske og pulverrester.
• Zinkslagge (zinkskrabespåner): Slagge og afskummet materiale fra termisk
baserede zinkværker er klassificeret som farligt affald. Bemærk: Zinkpul‐
ver/zinkstøv klassificeres som farligt, idet det er brandfarligt og reagerer
med vand under dannelse af brandfarlige gasser. Desuden er flere uorgani‐
ske zinkforbindelser klassificeret som farlige af andre årsager fx ætsende.
• Galvaniseringsslagge, top eller bund, afskummet i regelmæssige plader,
uden aske og pulverrester. Brudstykker ca. 10%.
• Zinkslagge fra trykstøbning (med mere end 85% zink). Zinktrykgods‐
skrabespåner/‐slagge, aftrukket på overfladen (skum), glatte, af metal og
så vidt muligt fri for korrosion eller iltning.
• Zinkslagge fra varmgalvanisering (med mere end 92% zink). Galvaniserings‐
skrabespåner fra plader og blokke fra varm dypgalvanisering (batch proces)
uden jernstykker, brudstykker ca. 10%.
• Zinkslagge i øvrigt (zinkafskumningsslagge). Finkornet zinkaffald være far‐
ligt affald. Dette afgøres bl.a. af andelen af finkornet materiale.
• Aluminiumslagge, der ikke udviser farlige egenskaber (dvs. ikke er brænd‐
bart eller ikke reagerer med vand under dannelse af brandfarlige gasser) og
som indeholder mindst 45% metallisk aluminium. Saltslagge er ikke omfat‐
tet.
• Slagge fra forarbejdning af ædle metaller og kobber til yderligere raffine‐
ring. Forarbejdning af kobberlegeringer indgår, såfremt den metalliske del
af slaggen primært består af kobber. Ved klassificering som affald opført på
den grønne liste anbefales det at medføre dokumentation for, at indholdet
af tungmetaller ikke forudsætter klassificering som farligt affald.
• For affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning og tantal‐
holdig tinslagge med mindre end 0,5% tin gælder, at en analyse er nødven‐
dig for at fastslå om det er farlig eller ikke‐farligt.
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Metalholdigt affald fra metalsmeltning og ‐raffinering
B1100
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:
• Zinkaske og ‐rester, herunder zinklegeringer, i spredbar form, medmindre
de indeholder bilag I‐materialer i et sådant omfang, at de falder ind under
en af farekategorierne i bilag III, eller falder ind under farekategori H4.3
(stoffer eller affald, der udvikler brandfarlige gasser ved kontakt med vand)
– se B1080.
• Affald af tantal og tantallegeringer (pulver) i metallisk, spredbar form – se
B1031.
• Lithium‐tantal glasaffald – se B2040.
• Varmebestandigt metal med rester (tantal) – se B1030.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Zinkaffald med farlige egenskaber – se A1080 I tilfælde af højt indhold af
bly og/eller cadmium eller ulistet affald.
• Zinkslagge og –aske, der er brændbare eller afgiver brændbare gasser i far‐
lige mængder ved kontakt med vand eller indeholder store mængder bly
og cadmium forbindelser klassificeres som farlige – se A1080, eller ved kri‐
terium H4.3 eller større mængder af andre tungmetaller – ulistet affald.
• Såkaldt zinkskum (slagge/aske fra vådgalvanisering) indeholdende ammo‐
niumchlorid (kendes på lugt af ammonia)– se A1080 (indhold af bly eller
cadmium) eller ulistet affald.
• Slagge med mindre end 45% metallisk zink og/eller højere indhold af
tungmetaller (Cd, Ni, Pb) – se A1080 (indhold af bly eller cadmium) eller
ulistet affald.
• Aluminiumslagge, der udviser farlige egenskaber (dvs. er brændbart eller
reagerer med vand under dannelse af brandfarlige gasser) eller som inde‐
holder mindre end 45% metallisk aluminium – ulistet affald.
• Slagge af aluminiumsalte – ulistet.
• Ovnforinger, andre foringer og varmebestandige materialer fra metallurgi‐
ske processer, der indeholder farlige stoffer – ulistet affald eller klassifice‐
ring ift det forurenende stof.
• Forurenede digler fra kobbersmeltning, der udviser farlige egenskaber –
ulistet affald eller klassificering ift det forurenende stof.
• Digelforinger fra aluminiumssmeltning, der indeholder uorganiske cyanider
– se A4050

Eksempler på EAK
koder

• Tantalumholdigt tinslagge, der kan klassificeres som farligt – ulistet affald
eller klassificering ift det forurenende stof.
10 03 16 Afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under 10 03 15.
10 05 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning.
10 05 11 Slagge og afskummet materiale, bortset fra affald henhørende under
10 05 10.
10 08 09 Andre slagger.
11 05 01 Hårdzink.
16 11 04 Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer,
bortset fra affald henhørende under 16 11 03.

35

Metalholdigt affald fra metalsmeltning og ‐raffinering
B1100
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Elektriske og elektroniske samlinger
B1110

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

37

Elektriske og elektroniske samlinger
B1110
Betegnelse

Elektriske og elektroniske samlinger:

• Elektroniske komponentsamlinger, der kun består af metaller og legeringer
• Kasserede elektriske og elektroniske komponentsamlinger og skrot
(herunder printplader), som ikke indeholder sådanne komponenter som
akkumulatorer og andre batterier på liste A, kviksølvafbrydere, glas fra
katodestrålerør og andet aktiveret glas og PCB‐kondensatorer, eller som
ikke er forurenet med bilag I bestanddele (fx cadmium, kviksølv, bly eller
polychloreret biphenyl) eller hvorfra sådanne er fjernet, i et sådant
omfang, at de henhører under en af kategorierne i bilag III (se også det
tilsvarende punkt i liste A, A1180)

• Elektriske og elektroniske komponentsamlinger (fx printplader,

elektroniske komponenter og tråd) til direkte genbrug og ikke genvinding
eller slutdeponering

Beskrivelse

Denne kode er ikke gældende (jf. Bilag III, Del I, pkt. d i Transportforordningen).
I stedet for gælder koderne:

• GC 010 ‐ Elektriske komponentsamlinger.
• GC 020 ‐ Elektronisk skrot.
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Ikke relevant

Eksempler på EAK
koder

Ikke relevant
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38

Kasserede metalkabler
B1115
Eksempler på affald, som er omfattet

Blandede kabler

Dette affald er ikke omfattet

Kabler, der er forurenet med farlige stoffer

39

Kasserede metalkabler
B1115
Betegnelse

Kasserede metalkabler, beklædt eller isoleret med plastik, der ikke er opført på
liste A under A1190, bortset fra dem, der er bestemt til de i bilag IVA nævnte
operationer eller enhver anden bortskaffelsesoperation, der på et hvilket som
helst stadium indebærer ukontrollerede termiske processer såsom afbrænding.

Beskrivelse

Kabelaffald fra produktion af nye kabler. Kabelaffald af kendt oprindelse, som
ikke er forurenet med PCB, olie mv.
Kabler med PVC coating accepteres som grønlistet affald.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Der er ingen eksempler på lignende koder.
Orange eller ulistet (anmeldepligtigt):

• Kabler af ukendt oprindelse, fx gamle PVC‐kabler indeholdende PCB i
kabelbeklædningen eller kabler med oliepapir som isolering – se A1190.

• Søkabler og underjordiske kabler forurenet med tjære, PCB eller olie – se
A1190.

Eksempler på EAK
koder
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16 02 16 Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under
16 02 15
17 04 11 Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10
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Brugte katalysatorer
B1120
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

41

Brugte katalysatorer
B1120
Betegnelse

Brugte katalysatorer, undtagen væsker, der har været brugt som katalysatorer,
indeholdende et af følgende:

• Overgangsmetaller undtagen katalysatoraffald (brugte katalysatorer, væ‐
sker, der har været brugt som katalysatorer, og andre katalysatorer), der er
opført på liste A: Scandium, vanadium, mangan, nikkel, kobber, yttrium, ni‐
obium, hafnium, wolfram, titan, chrom, jern, cobalt, zink, zirconium, mo‐
lybdæn, tantal, rhenium

• Lanthanider (sjældne jordarters metaller): Lanthan, praseodym, samarium,
gadolinium, dysprosium, erbium, ytterbium, cerium, neodym, europium,
terbium, holmium, thulium, lutetium

Beskrivelse

Katalysatorer uden forureninger (fx rester af mineralolier eller tjære) i et om‐
fang, så de skal klassificeres på den orange liste.
Eksempler:

• Nikkelkatalysatorer fra hydrering af spisefedt.
• Rengjorte katalysatorer blandet med jernoxid fra syntetisk fremstilling af
ammoniak.

• Samariumoxidkatalysatorer fra hydrering og dehydrering af alkohol.
• Rengjorte lanthankatalysatorer fra krakning af petroleum og benzin (mine‐
ralolieindholdet må ikke overskride 2 %; for indhold af andre farlige stoffer
såsom PAH etc. henvises til grænseværdierne i Affaldsbekendtgørelsen
(BEK nr. 224 af 7. marts 2011).
Radioaktive overgangsmetaller (fx promethium, technetium) falder ikke ind
under bestemmelserne for affald opført på den grønne liste.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Rensede brugte ædelmetalholdige katalysatorer – se B1130.
• Brugte katalysatorer fra flydende katalytisk krakning (FCC) (fx aluminium‐
oxid og zeolitter) – se GC 050.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Væsker, der er anvendt som katalysatorer (fx svovlsyre eller metalorgani‐
ske forbindelser) – se A2030 eller koder for de specifikke væsker på liste A.

• Cadmium‐ og kviksølvholdige katalysatorer – se A2030.
• Brugte metalholdige katalysatorer af enhver type, såfremt de har egenska‐

Eksempler på EAK
koder

ber eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt (fx kulbrinter el‐
ler polyaromatiske kulbrinter (PAH)) – se A2030.
16 08 03 Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller over‐
gangsmetalforbindelser, ikke andetsteds specificeret.
Bemærk: EAK indeholder ikke en særlig kode for katalysatorer med
lanthanider (sjældne jordarters metaller). Derfor klassificeres
sådanne katalysatorer under EAK 16 08 03.
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Ædelmetalholdige katalysatorer
B1130
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

43

Ædelmetalholdige katalysatorer
B1130
Betegnelse

Rensede brugte ædelmetalholdige katalysatorer.

Beskrivelse

Ædelmetalholdige katalysatorer uden forureninger (fx fra den proces, de er
blevet anvendt til) i et omfang, så de skal klassificeres på den orange liste.
Eksempler:

• Katalysatorer til motorkøretøjer.
• Hydreringskatalysatorer for heterogen katalyse på basis af ædelt metal
som ikke har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet
farligt.

• Ædelmetalholdige konverteringskatalysatorer.
• Rengjorte platin‐rhodiumkatalysatorer fra syntese af salpetersyre.
Bemærk: Kviksølv er ikke omfattet af den grønne liste, selv om det i nogle til‐
fælde betegnes som ædelmetal.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald af ædelmetal og ædelmetallegeringer i spredbar ikke‐flydende form
– se B1150.

• Brugte katalysatorer fra flydende katalytisk krakning (FCC) (fx aluminium‐
oxid og zeolitter) som ikke har egenskaber eller koncentrationer af stoffer,
der gør affaldet farligt – se GC 050.

• Rengjorte brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller
lanthanider (sjældne jordarters metaller) – se B1120.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Væsker, der er anvendt som katalysatorer – se A2030 eller koder for de
specifikke væsker på liste A.

• Cadmium‐ og kviksølvholdige katalysatorer – se A2030.
• Brugte ædelmetalholdige katalysatorer, såfremt de har egenskaber eller
koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt (fx kulbrinter eller polya‐
romatiske kulbrinter (PAH)) – se A2030.

• Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller eller lanthanider
(sjældne jordarters metaller) som har egenskaber eller koncentrationer af
stoffer, der gør affaldet farligt – se A2030.

Eksempler på EAK
koder
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16 08 01 Brugte katalysatorer indeholdende guld, sølv, rhenium, rhodium eller
palladium (undtagen 16 08 07).

44

Ædelmetalholdige rester
B1140

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

45

Ædelmetalholdige rester
B1140
Betegnelse

Ædelmetalholdige rester i fast form, som indeholder spor af uorganiske cyani‐
der.

Beskrivelse

Disse ædelmetalholdige rester må ikke indeholde kviksølv eller andre tungme‐
taller eller toksiske forbindelser (cyanider) i mængder, der opfylder kriterier for
farlighed. Vurdering af, hvorvidt stoffet er ikke‐farligt, kan ske på basis af ana‐
lyser eller beskrivelse af processen.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald af ædelmetal i spredbar ikke‐flydende form – se B1150.
• Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader, uden farlige egenskaber –
se B1160.

• Ædelmetalaske fra forbrænding af fotografiske film – se B1170.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Ædelmetalholdige rester med højere mængder cyanid – se A4050.
• Ædelmetalholdige rester med farlige egenskaber (fx højt tungmetalindhold)
– ulistet affald eller klassificering iflg det forurenende stof.

• Anodeslam – se A1020 (ved forhøjet blyindhold) ellers ulistet affald.
• Amalgamaffald og kviksølvaffald se A1010 eller hvis spredbar A1030.
Eksempler på EAK
koder

01 03 06 Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under
01 03 04 og 01 03 05.
11 01 10 Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09.
19 02 06 Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald under 19 02 05.
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Affald af ædelmetal
B1150
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

47

Affald af ædelmetal
B1150
Betegnelse

Affald af ædelmetal og ædelmetallegeringer (guld, sølv, platingruppen, men
ikke kviksølv) i spredbar ikke‐flydende form, behørigt emballeret og mærket.

Beskrivelse

Affald af ædelmetal (spredbart); spredbart skrot af ædelmetal af sølv (Ag), pla‐
tin (Pt), guld (Au). Følgende henhører til platingruppen: ruthenium (Ru), osmi‐
um (Os), rhodium (Rh), iridium (Ir), palladium (Pd), platin (Pt).
Eksempler:

• Ædelmetalholdigt metallisk støv fx fra bearbejdning af ædelmetaller.
• Ædelmetalholdigt skum/slagge uden farlige indholdsstoffer.
Affald af ædelmetal, der indeholder kviksølv, som forurener eller legeringsstof,
samt amalgam, kan ikke klassificeres som affald på den grønne liste.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Ædelmetalholdigt aske fra forbrænding af printkort, uden farlige egenska‐
ber – se B1160.

• Faste rester af ædelmetal, der indeholder spor af uorganiske cyanider – se
B1140.

• Slagge fra udvinding af ædelmetaller, uden farlige bestanddele – se GB
040.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Amalgamaffald og kviksølvaffald se A1010 eller hvis spredbar A1030.
• Anodeslam – se A1020 (ved forhøjet blyindhold) ellers ulistet affald.
• Ædemetalstøv med farlige forurenende stoffer samt farlige asker og slagge,
der indeholder ædelmetal – ulistet affald eller klassificering iflg det forure‐
nende stof.

• Ædelmetalrester med større mængder cyanid – se A4050.
• Foto‐ og fikserbade – se AD 090.
• Slagge fra udvinding af ædelmetaller, med farlige egenskaber – ulistet af‐
fald.

• Væsker, der indeholder ædelmetalsalte såsom sølvnitrat (kemikalier) – se
A4140.

• Filterstøv med farlige egenskaber, der indeholder spor af ædelmetaller – se
Eksempler på EAK
koder
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A4100 eller A1100, såfremt de stammer fra kobbersmelteanlæg.
09 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
10 07 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning.
10 07 02 Slagge og afskummet materiale fra primær/sekundær forarbejdning.
10 07 03 Fast affald fra røggasrensning.
10 07 04 Andet partikelformet materiale og støv.
10 07 05 Slam og filterkager fra røggasrensning.

48

Ædelmetalaske, printplader
B1160

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

49

Ædelmetalaske, printplader
B1160
Betegnelse

Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader (se også det tilsvarende punkt i
liste A, A1150).

Beskrivelse

Eksempler:
Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader uden farlige egenskaber. Vurde‐
ring af, hvorvidt stoffet er ikke‐farligt, kan ske på basis af analyser eller beskri‐
velse af processen.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald af ædelmetal og ædelmetallegeringer (guld, sølv, platingruppen,

men ikke kviksølv) i spredbar ikke‐flydende form, behørigt emballeret og
mærket – se B1150.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

•

Eksempler på EAK
koder
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Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader som har egenskaber eller
koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt (fx hvis farlige kompo‐
nenter ikke er blevet fjernet i tilstrækkelig grad fra printpladerne før for‐
brænding) – se A1150.

10 07 04 Andet partikelformet materiale og støv.

50

Ædelmetalaske, fotografiske film
B1170
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Ædelmetalaske, fotografiske film
B1170
Betegnelse

Ædelmetalaske fra forbrænding af fotografiske film.

Beskrivelse

Eksempler:

• Sølvholdigt aske fra forbrænding af fotografiske film.
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Fotografisk filmaffald indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv – se
B1180.

• Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader (uden farlige egenskaber) –
se B1160.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader med egenskaber eller kon‐
centrationer af stoffer, der gør affaldet farligt – se A1150.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

09 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
10 07 04 Andet partikelformet materiale og støv.
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Fotografisk filmaffald
B1180
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Fotografisk filmaffald
B1180
Betegnelse

Fotografisk filmaffald indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv.

Beskrivelse

Af fotografisk film indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv kan der gen‐
vindes både plast (fra coating) og sølv.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Fotopapiraffald indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv – se B1190.
• Ædelmetalaske fra forbrænding af fotografiske film – se B1170.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Foto‐ og fikserbade – se AD 090.
• Væsker, der indeholder ædelmetalsalte, fx sølvnitrat (kemikalier) – se
A4140.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

09 01 07 Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser.
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Fotopapiraffald
B1190
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Fotopapiraffald
B1190
Betegnelse

Fotopapiraffald indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv.

Beskrivelse

Eksempler:

• Sølvholdigt (Ag) fotopapiraffald.
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Ædelmetalaske fra forbrænding af fotografiske film – se B1170.
• Fotografisk filmaffald indeholdende sølvhalogenider og metallisk sølv – se
B1180.

• Affald af ædelmetal (fx sølv) og ædelmetallegeringer i spredbar ikke‐
flydende form, behørigt emballeret og mærket (fx sølvholdige udfæld‐
ningsrester fra fotobade) – se B1150.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Foto‐ og fikserbade – se AD 090.
• Væsker, der indeholder ædelmetalsalte, fx sølvnitrat (kemikalier) – se
A4140.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

09 01 07 Fotografisk film og papir indeholdende sølv eller sølvforbindelser.
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Slaggegranulat
B1200
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Slaggegranulat
B1200
Betegnelse

Slaggegranulat fra fremstilling af jern og stål.

Beskrivelse

Slaggegranulat fra fremstilling af jern; højovnsslagge; slaggesand.
Slaggegranulat fra fremstilling af jern og stål (ikke‐farligt affald) anses i mange
lande som et produkt, såfremt det fremstilles til et specifikt formål efter rele‐
vante nationale eller internationale normer i en styret proces. Klassifikationen i
bestemmelseslandet (eller transitlandet) bør tjekkes inden grænseoverskri‐
dende transport, da man jf. artikel 28 i Transportforordningen skal anvende
den strengeste klassifikation ved uenighed mellem afsendelses‐ og bestemmel‐
sesmyndighederne.
Stålværksslagge, der anvendes som vejmateriale, betragtes i Danmark som et
produkt, hvis slaggegranulatet er produceret efter bestemte specifikationer
(nationale og internationale produktkrav og standarder for fremstilling og kvali‐
tet af vejmaterialer) og slaggegranulatet forarbejdes direkte til vejmateria‐
le. Hvis slaggegranulatet håndteres på anden vis ‐ fx ved deponering ‐ betragtes
materialet derimod som affald.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Slagge fra fremstilling af jern og stål, herunder slagge som råmateriale for
udvinding af TiO2 og vanadium – se B1210.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Slagge fra fremstilling af jern og stål med farlige egenskaber, fx høje kon‐
centrationer af ædelmetallegeringer såsom nikkel og chrom, chromat og
calciumsulfid, såvel i selve stoffet som i eluatet – se AA 010.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

I de tilfælde, hvor der er tale om affald:
10 02 01 Affald fra slaggebehandling.
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Slagge, jern og stål
B1210
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Slagge, jern og stål
B1210
Betegnelse

Slagge fra fremstilling af jern og stål, herunder slagge som råmateriale for ud‐
vinding af TiO2 og vanadium.

Beskrivelse

Slagge, herunder specielt affald fra forarbejdning af slagge samt ubearbejdede
slagge, kan klassificeres på den grønne liste, såfremt de er egnede til nyttiggø‐
relse (fx nyttiggørelse i byggeriet eller som blæsemiddel) under betingelse af,
at de ikke kan anses som farligt affald, fx pga af forureninger (forekommer ofte
ved slagge fra ædelstålfremstilling).
Slagge henført til den grønne liste skal overholde de respektive standarder for
miljømæssigt forsvarlig nyttiggørelse (fx i byggeindustrien). Med henblik herpå
anbefales det at sikre dokumentation af, at materialet overholder relevante
standarder.
Eksempler:
• Slagger af typen ikke‐granulerede højovnsslagger (fra fremstilling af rå‐
jern ud fra jernmalm), elektroovnsslagger (fra fremstilling af stål ud fra
jernskrot) og converterslagger (LD‐slagger, BOS‐slagger, SM‐slagger),
dvs slagger fra stålprocesser, der videreforarbejder smeltet råjern til
stål.
• Til affald opført på den grønne liste henregnes endvidere basisk slagge
hidrørende fra fremstilling af jern og stål, der er egnet til fosfatgødning,
fx Thomasslagge. Det ved blæsning af det fosforholdige råjern dannede
slaggemateriale er med sit indhold af fosforsyre et værdifuldt gød‐
ningsmiddel.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Slaggegranulat fra fremstilling af jern og stål (ikke‐farligt affald) – se B1200.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Slagger og andet affald fra produktionen af jern og stål hhv. fremstilling af
jernlegeringer med farlige egenskaber (fx forhøjet koncentration af lege‐
ringer af ædelstål, chromat eller calciumsulfid) – se AA 010.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

10 02 01 Affald fra slaggebehandling.
10 02 02 Ubehandlet slagge.
10 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
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Slagge, zinkfremstilling
B1220
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Slagge, zinkfremstilling
B1220
Betegnelse

Slagge fra zinkfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over 20 %) og
forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (fx DIN 4301), hovedsagelig til
bygningsformål.

Beskrivelse

Slagge fra zinkfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold; Jernsilikat
slagge. Vurdering af, hvorvidt stoffet er ikke‐farligt, kan ske på basis af analyser
eller beskrivelse af processen.

Hvad er ikke
omfattet –
eksempler

Andet grønlistet affald:

• Der findes ikke lignende affaldskoder på den grønne liste.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Brugt sandblæsningssand – se AB 130.
• Jernholdige slagger (fra zinkfremstilling) med farlige egenskaber – ulistet affald
eller klassificering iflg det forurenende stof.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

10 05 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning.
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Fræseskæl, jern og stål
B1230
Eksempler på affald, som er omfattet

Fræseskæl

Fræseskæl

Dette affald er ikke omfattet
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Fræseskæl, jern og stål
B1230
Betegnelse

Fræseskæl fra fremstilling af jern og stål

Beskrivelse

Begrebet fræseskæl er synonymt med begrebet glødeskaller eller smedeskæl.
Der er her tale om jernoxid (Fe203, Fe304 og FeO hhv. Fe203 og jern).
Ved afkøling af jern opvarmet til glødepunktet dannes i fri luft en oxidhinde.
Fræseskæl/glødeskaller eller smedeskæl under denne kode må ikke have et
kulbrinteindhold, som betyder at affaldet bliver farligt eller være forurenet
med andre farlige stoffer (hexavalent chrom eller nikkel etc.). Vurdering af,
hvorvidt stoffet er ikke‐farligt, kan ske på basis af analyser eller beskrivelse af
processen.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Der findes ikke lignende affaldskoder på den grønne liste.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Fræseskæl, der er forurenet med farlige stoffer (fx højere mængder mine‐
ralolie) eller har højere indhold af tungmetaller – se AA 010.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

10 02 10 Glødeskal
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Fræseskæl, kobberoxid
B1240
Eksempler på affald, som er omfattet

Kobberoxid

Dette affald er ikke omfattet
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Fræseskæl, kobberoxid
B1240
Betegnelse

Fræseskæl af kobberoxid

Beskrivelse

Med fræseskæl forstås tynde oxidlag på kobberoverfladen, der dannes ved
høje temperaturer i forbindelse med en oxiderende atmosfære. Fræseskæl af
kobberoxid er en blanding af kobber, kobberoxid samt små mængder andre
oxider (såsom aluminium‐, jern‐ og zinkoxid) og spor af olie og vand.
Den grønne liste omfatter kobberoxidrester og kobberfræseskæl fra valsning af
kobber til rødgods, såfremt de ikke udviser farlige egenskaber. Det betyder, at
affaldet ikke må have for højt indhold af tungmetaller, berylliumoxid eller olie‐
forureninger. Vurdering af, hvorvidt stoffet er ikke‐farligt, kan ske på basis af
analyser eller beskrivelse af processen.
Eksempler:

• Materialer fra forsintering af kobber.
• Kobberfræseskæl.
• Blandinger af kobber og kobberoxid.
• Kobber‐hammerskæl.
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald af kobber og kobberlegeringer i spredbar form, medmindre det in‐
deholder bilag I‐materialer i et sådant omfang, at det falder ind under en af
farekategorierne i bilag III – se B1070.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Affald fra antifoulingmidler (træbeskyttelsesmidler) på basis af kobber – se
A4040.

• Kobberholdigt galvanisk slam – se A1050.
• Kobberholdigt filterstøv – se A1100 eller A4100.
• Forurenede materialer fra kobberraffinering (fx med kobberaffald i spred‐
bar form med større indhold af tungmetaloxider) og forurenet fræseskæl af
kobberoxid (fx med højt olieindhold) – ulistet affald eller klassificering jf.
det forurenende stof.

• Kobberarsenat eller andre kobbersalte (kemikalieaffald) – se A4140.
• Kobberholdigt farve‐ og pigmentaffald med farlige egenskaber – se A4070.
• Kobberholdigt skum, aske og slagge med farlige egenskaber – ulistet affald.
Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

06 03 16
10 06 04
10 06 99
12 01 99

Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15.
Andet partikelformet materiale og støv.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
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Affald fra udtjente køretøjer
B1250

Eksempler på affald, som er omfattet

Dæk med fælge

Dette affald er ikke omfattet

Biler der ikke er miljøbehandlet
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Affald fra udtjente køretøjer
B1250
Betegnelse
Beskrivelse

Hvad er ikke omfattet –
eksempler

Affald fra udtjente køretøjer, der hverken indeholder væsker eller andre farlige
bestanddele.
Et miljøbehandlet køretøj eller affald fra udtjente køretøjer, der er overdraget
fra sidste ejer med henblik på ophugning eller er afleveret til affaldshåndtering
på en registreret ophugningsvirksomhed. Afmonterede dæk med fælge hører
under denne kode.
Følgende stoffer, materialer og komponenter skal være udtaget ved miljøbe‐
handling af udtjente køretøjer:
Olie, bremsevæske, koblingsvæske, frostsikringsvæske (kølervæske), sprinkler‐
væske, kølemidler i airconditionanlæg samt køle‐ og fryseanlæg, motorbenzin,
dieselolie, oliefiltre, blyakkumulatorer, nikkel‐cadmium akkumulatorer, blyhol‐
dige balanceklodser, kviksølvkontakter, trykbeholdere, brandslukkere, gasbe‐
holdere, elektronisk udstyr, audioapparater (radio), videoapparater, navigati‐
onsudstyr, mobiltelefoner, dæk, glasruder, plastkomponenter (f.eks. genan‐
vendelige kofangere, spoilere, instrumentbræt og væsketanke, der er fremstil‐
let af plast), katalysatorer, airbags og pyrotekniske selestrammere.
Andet grønlistet affald:
• Køretøj som er miljøbehandlet og strippet fra alle materialer, der ikke er af
metal – se B 1010.
• Blandede ikke‐jernmetaller, tung fraktion, fra shredning af udtjente køretø‐
jer som ikke har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør affal‐
det farligt (blandede materialer) og metalindhold – se B1050.
• Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning, behørigt tømt for
last og materialer hidrørende fra fartøjets drift, som måtte være klassifice‐
ret som farlige stoffer eller affald – se GC 030.

• Hele brugte dæk uden fælge til nyttiggørelse, såfremt de ikke er bestemt til
bortskaffelse – se B3140.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Ikke‐miljøbehandlede udtjente køretøjer – ulistet affald (EAK 16 01 04).
• Restprodukter fra skrotning af køretøjer (shredderfluff) – se A3120.
• Blandede ikke‐jernmetaller, tung fraktion, fra shredning af udtjente køretø‐
jer som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet
farligt såsom olie, PCB eller højt ikke‐metalindhold såsom gummi, plast,
tekstiler (metalindhold under 90%) – ulistet affald.
• Udtjente køretøjer og gamle bildele, der stadig indeholder farlige væsker –
ulistet affald.
Eksempler på EAK koder

Opdateret maj 2011

• Ballede skrotbiler, uden bevis for fjernelse af farlige stoffer – ulistet affald.
16 01 06 Udtjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre
farlige dele
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Affald fra minedrift
B2010
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Affald fra minedrift
B2010
Betegnelse

Affald fra minedrift i ikke‐spredbar form:

• Affald af naturlig grafit.
• Affald af skifer, også groft tildannet eller kun tilskåret, ved savning eller på
anden måde.

• Glimmeraffald.
• Affald af leucit, nephelin og nephelinsyenit.
• Feldspataffald.
• Flusspataffald.
• Fast siliciumdioxidaffald med undtagelse af affald, som bruges i støbepro‐
cesser.

Beskrivelse

Eksempler:

• Mineralsk affald fra minedrift.
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Calciumfluoridslam – se B2070.
• Bauxitrest (»rødt slam«) (pH sænket til under 11,5) – se B2110.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Affald inden for ovennævnte kategorier som har egenskaber eller koncen‐
trationer af stoffer, der gør affaldet farligt – ulistet affald eller klassifice‐
ring ift. det forurenende stof.

• Forurenet eller uforurenet jord hhv. bortgravet jord, afgravninger fra de‐
ponier, jordforureninger, byggeaffald – ulistet affald.

• Jord og andre materialer fra tunneludgravninger, boreslam, andet mineaf‐
fald i spredbar form (såsom slam, støv etc.) – ulistet affald.

• Cyanidholdigt mineaffald – se A4050.
• Kasserede uorganiske fluorforbindelser i form af væsker eller slam, dog
undtagen affald opført på liste B – se A2020.

• Sand i form af afgravet jord eller blandet med byggeaffald – ulistet affald.
Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

01 01 01 Affald fra brydning af metalholdige mineraler.
01 01 02 Affald fra brydning af ikke‐metalholdige mineraler.
01 03 06 Fast og flydende mineralaffald, bortset fra affald henhørende under
01 03 04 og 01 03 05.
01 04 08 Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra affald under
01 04 07.
01 04 09 Kasseret sand og ler.
01 04 12 Fast og flydende mineaffald samt andet affald fra vask og rensning af
mineraler, bortset fra affald under 01 04 07 og 01 04 11.
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Glasaffald, ikke‐spredbar
B2020

Eksempler på affald, som er omfattet

Emballageglas

Knust glas

Planglas

Dette affald er ikke omfattet

Lysstofrør
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Glasaffald, ikke‐spredbar
B2020
Betegnelse

Glasaffald i ikke‐spredbar form.

Beskrivelse

Glasskår og andet glasaffald og skrot, med undtagelse af glas fra
katodestrålerør og andet aktiveret glas
Glasaffald af både farvet og klart glasskår eller andet glasaffald. Der må være
en begrænset mængde urenheder i fraktionen. Glasfraktioner med urenheder i
større omfang hører ikke under B2020.

Hvad er ikke omfattet –
eksempler

Eksempler på EAK koder

Opdateret maj 2011

Eksempler:
• Glasskår.
• Planglas uden fx vinduesramme.
• Glasaffald fra katodestrålerør (billedrør/CRT), der er grundigt sorteret
og hvor aktive belægninger, emaljer og andre forurenende stoffer er
blevet fjernet, forudsat at de resterende tungmetaller er indkapslet i
glasset, at der ikke er spredningsrisiko samt at alle tungmetallerne eller
selve glasset kan genanvendes.
• Affald fra floatglas (floatglas = planglas fremstillet ved floatglas‐
metoden).
• Glas fra automobiler.
Andet grønlistet affald:
• Glasfiberaffald – se GE 020.
Orange eller ulistet affald (anmeldelsespligtigt):
• Fysisk intakte katodestrålerør, glas fra katodestrålerør (også rengjort
glas, hvis det indeholder bly) og andet aktiveret glas (belagt) såsom
LCD, intakt eller knust, plasmaskærme samt partikler og støv af glas
indeholdende tungmetaller – se A2010.
• Lysstofrør, eslparespærer og HID pærer (high intensity disharge) samt
dele heraf og ikke tilstrækkeligt rensede glasdele fra oparbejdning af
sådanne lamper – se A1030 (kviksølv) eller A2010.
• Affald af blyglas, blyglasslam – se A1020 (hhv. A2010).
• Ubehandlet konusglas (og blandet billedrørsglas) med belægning eller
forurenet med bly eller fosfor skal klassificeres under A2010.
• Spejlglas – se A2010.
10 11 12 Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11.
15 01 07 Glasemballage.
16 01 20 Glas.
17 02 02 Glas.
20 01 02 Glas.
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Keramisk affald, ikke‐spredbar
B2030
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Keramisk affald, ikke‐spredbar
B2030
Betegnelse

Beskrivelse

Hvad er ikke omfattet –
eksempler

Keramisk affald i ikke‐spredbar form:
• Affald og skrot af sintrede keramiske metaller (cermets)
• Keramisk baserede fibre, som ikke er anført andre steder på listen
Cermets består af en keramisk del (som er varmebestandig og har et højt
smeltepunkt) og en metaldel, heraf navnet cermet. Den keramiske del består
af karbider, oxider og borider etc.
Eksempler på affald under denne kode:
• Metalbaserede keramiske materialer (zirkonkeramik etc.)
• Stenuld i plader, skiver, briketter og lignende, hvorimod støvende
eller porøst affald ikke er omfattet, idet dette må betragtes som
spredbart.
Andet grønlistet affald:
• Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning (ikke
forurenet) – se B1100.
• Rester, der indeholder varmebestandigt metal – se B1030.
• Ikke‐spredbart glasfiberaffald – se GE 020.
• Affald af keramiske produkter, som er keramisk brændt efter
formningen, herunder keramiske beholdere (før og efter brug), i ikke
spredbar form – se GF 010.
• Glasuld – se GE 020
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Keramisk baserede fibre med fysisk‐kemiske egenskaber svarende til
asbestfibre – se RB 020.
• Ovnforinger fra metallurgiske eller ikke‐metallurgiske processer samt
digler som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør
affaldet farligt – ulistet affald.

Eksempler på EAK koder
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•

Asbestaffald (støv og fibre) – se A2050.

•

Keramiske fibre forurenet med farlige stoffer – ulistet affald eller
klassificering jf. det forurenende stof.

06 03 16
06 08 99
10 12 99
12 01 03
12 01 99
16 03 04
17 06 04

Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Filspåner og drejespåner af ikke‐jernmetal.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03.
Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01‐
17 06 03.
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Andet, uorganiske bestanddele
B2040

Eksempler på affald, som er omfattet

Gipsplader

REA gips

Dette affald er ikke omfattet
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Andet, uorganiske bestanddele
B2040
Betegnelse

Beskrivelse

Andet affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele:
• Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas
(FGD).
• Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning eller renovering af
bygninger.
• Slagger fra kobberfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernind‐
hold (over 20%) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer
(fx DIN 4301 og DIN 8201), hovedsageligt til bygning og slibning.
• Svovl i fast form.
• Kalksten fra fremstillingen af calciumcyanamid (med pH under 9).
• Natrium‐, kalium‐ og calciumchlorider.
• Carborundum (siliciumcarbid).
• Nedbrudt beton.
• Glasaffald indeholdende lithium‐tantal og lithium‐niobium.
Eksempler:
•

Affald af gipsplader, som stammer fra nedrivning af bygninger kan be‐
stå af gipsplader med en begrænset mængde urenheder som tapet,
maling eller søm, men ikke gipsplader, der indeholder metalskinner el‐
ler isoleringsmateriale.

Restprodukter fra afsvovling af røggas på kraft‐ og varmeværker, der
forbrænder kul. Kun restprodukt fra vådprocessen (gipsprocessen),
hvor flyveasken er forudskilt, er omfattet.
Andet grønlistet affald:
• Slagge fra zinkfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold
(over 20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (fx
DIN 4301), hovedsagelig til bygningsformål – se B1220.
• Aluminiumhydrataffald og aluminiumoxidaffald samt rester fra alumi‐
niumoxidproduktion, dog ikke materialer, der har været benyttet til
gasrensning, flokkulering eller filtrering – se B2100.
• Tegl, mursten, glaseret tegl – se GF 010.
• Glasaffald i ikke‐spredbar form (bortset fra glas fra billedrør) – se
B2020.
• Gips hidrørende fra industrielle kemiske processer, som ikke har egen‐
skaber eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt – se
B2080.
•

Hvad er ikke omfattet –
eksempler

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Andre sulfat‐ og sulfitholdige røggasprodukter, fx fra afsvovling af addi‐
tiver – se A4100.
• Gips hidrørende fra industrielle kemiske processer, som har egenska‐
ber eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt – se A2040.
• Ikke raffineret calciumsulfit og calciumsulfat fra afsvovling af røggas (fx
TASP) – se AB 150.
• Gipsplader med PCB‐holdig maling – se A3180.
• Brugt sandblæsningssand – se AB 130.
• Slagge fra kobberproduktion med farlige egenskaber – ulistet affald el‐
ler klassifikation jf. det forurenende stof.
• Rester af brændt kobberkis – ulistet affald.
• Svovl, som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør af‐
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Andet, uorganiske bestanddele
B2040

Eksempler på EAK koder

faldet farligt (mineralolie etc.) – ulistet affald eller klassifikation jf. det
forurenende stof.
• Sulfider (salte) såfremt kemikalieaffald – se A4140 eller ulistet affald
• Svovlsyre og svovlsyring – se A4090.
• Calciumcarbonat fra fremstilling af calciumcyanamid, som har egen‐
skaber eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt, eller
med en pH værdi over 9 – ulistet affald eller klassifikation jf. det foru‐
renende stof.
• Affald fra snerydning eller gadefejning blandet med vejsalt – ulistet af‐
fald.
• Bortgravet jord forurenet med salt – ulistet affald.
• Hærdesalt fra metalindustrien – ulistet affald.
• Affald af andre salte eller natrium, kalium og calciumchlorid forurenet
med farlige stoffer – se A4140 (akkumuleret i form af kemikalier), ellers
ulistet affald eller klassifikation jf. det forurenende stof.
• Forurenet slibemateriale af carborundum ‐ ulistet affald eller klassifika‐
tion jf. det forurenende stof.
• Brugt sandblæsningssand af carborundum – se AB 130.
• Slibeemner med phenolpolymer, uhærdet – se A3070.
• Ubehandlet nedrivningsaffald blandet med andet byggeaffald (plast,
træ etc.) – ulistet affald.
• Brokker som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør
affaldet farligt – ulistet affald.
• Armeret beton eller beton/konstruktionsstål/træbjælker eller andre
materialekombinationer – ulistet affald.
• Asbestforurenet betonaffald, asbestcement eller asbestcementsten
(Eternit) – se A2050.
• Farligt affald bundet med beton – ulistet affald eller klassifikation jf.
det forurenende stof.
• Glasaffald fra katodestrålerør (også rengjort glas, hvis det indeholder
bly) og andet aktiveret glas såsom LCD, intakt eller knust, plasmaskær‐
me samt partikler og støv af glas indeholdende tungmetaller – se
A2010.
• Lysstofrør og gasudledningspærer samt dele heraf og ikke tilstrækkeligt
rensede glasdele fra oparbejdning af sådanne lamper – se A1030 (kvik‐
sølv) eller A2010.
• Affald af blyglas, blyglasslam – se A1020 (hhv. A2010).
• Andet affald af specialglas og vitrificeret affald (defineret i affaldsbe‐
handlingen) – ulistet affald.
01 04 11 Affald fra kalisalt‐ og stensaltforarbejdning, bortset fra affald
henhørende under 01 04 07.
05 01 16 Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie.
05 07 02 Svovlholdigt affald.
06 03 14 Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende
under 06 03 11 og 06 03 13.
06 03 16 Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15.
06 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
06 10 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
10 01 05 Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra røggasafsvovling.
10 02 08 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhørende under
10 02 07.
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Andet, uorganiske bestanddele
B2040
10 03 05
10 06 01
10 06 99
10 11 12
10 13 14
12 01 21
17 01 01
17 02 02
17 08 02
19 12 05
20 01 02
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Aluminiumoxidaffald.
Slagge fra primær og sekundær forarbejdning.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 10 11 11.
Betonaffald og betonslam.
Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald henhørende
under 12 01 20.
Beton.
Glas.
Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald henhørende under
17 08 01.
Glas.
Glas.

78

Flyveaske, kulfyrede kraftværker
B2050
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

79

Flyveaske, kulfyrede kraftværker
B2050
Betegnelse

Flyveaske fra kulfyrede kraftværker, som ikke er opført på liste A (se også det
tilsvarende punkt i liste A, A2060).

Beskrivelse

Denne kode er ikke gældende (jf. Bilag III, Del I, pkt. E i Transportforordningen).
I stedet for henvises til kode GG 040 ‐ Flyveaske fra kulfyrede anlæg.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Ikke relevant

Eksempler på EAK
koder

Ikke relevant
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Brugt aktivt kul
B2060
Eksempler på affald, som er omfattet

Aktivt kul fra drikkevandsbehandling

Dette affald er ikke omfattet

81

Brugt aktivt kul
B2060
Betegnelse

Brugt aktivt kul, der ikke indeholder bilag I‐bestanddele i et sådant omfang, at
det falder ind under en af kategorierne i bilag III, fx kul fra drikkevandsbehand‐
ling og processer i levnedsmiddelindustrien og vitaminproduktion (se også det
tilsvarende punkt i liste A, A4160).

Beskrivelse

Hvorvidt brugt aktivt kul er omfattet af den grønne liste, afhænger af de stof‐
fer, der er blevet bundet til kullet i forbindelse med brugen.
Brugt aktivt kul stammer fx fra drikkevandsbehandling og processer i levneds‐
middelindustrien og vitaminproduktion. Det skal hverken have egenskaber eller
koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt. Vurdering af, hvorvidt stoffet
er ikke‐farligt, kan ske på basis af analyser eller beskrivelse af processen.
Eksempler:

• Filterkul, filtermasse af aktivt kul.
Hvad er ikke omfattet –
eksempler

Andet grønlistet affald:

• Der findes ingen lignende koder på den grønne liste.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Brugt aktivt kul fra processer inden for den uorganiske, organiske og far‐
maceutiske industri, spildevandsbehandling, gas‐/returluftrensning, og lig‐
nende anvendelsesformål, som forhindrer frigivelse af farlige substanser til
det omgivende miljø (fx aktivt kul fra røggasrensning, kemiske processer,
destillationsanlæg etc.) – se A4160.

• Brugt aktivt kul fra drikkevandsbehandling og processer i levnedsmiddelin‐
dustrien og vitaminproduktion mv., som har egenskaber eller koncentrati‐
oner af stoffer, der gør affaldet farligt – se A4160.

Eksempler på EAK
koder
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15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelses
dragter, bortset fra affald henhørende under 15 02 02.
19 09 04 Brugt aktivt kul.

82

Calciumfluoridslam
B2070
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

83

Calciumfluoridslam
B2070
Betegnelse

Calciumfluoridslam

Beskrivelse

CaF2‐Slam
Calciumfluoridslam kan fremkomme ved neutralisering af flussyre eller i
fosforkemiske processer.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Flusspat – se B2010.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør calciumfluoridslammet
farligt eller andre kasserede uorganiske fluorforbindelser i form af væsker
eller slam – se A2020.

Eksempler på EAK
koder
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06 03 14 Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra affald henhørende
under 06 03 11 og 06 03 13.
06 09 04 Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald under 06 09 03.

84

Gipsaffald
B2080

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

85

Gipsaffald
B2080
Betegnelse

Gipsaffald fra processer i den kemiske industri, som ikke er opført på liste A (se
også det tilsvarende punkt i liste A, A2040).

Beskrivelse

Industrigips; Gips fra industrielle processer.
Denne kode dækker gipsaffald (uden farlige eller forstyrrende forureninger),
der fremkommer fra andre processer end røggasrensning.
Eksempler:

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

•

Gips, der fremkommer som biprodukt ved fremstilling af citronsyre,
vinsyre og oxalsyre.

•

Gips, der fremkommer ved fremstilling af caprolactam eller oparbejdning
af fortyndet syre fra fremstilling af titandioxid, samt i fosforkemiske
processer.

Andet grønlistet affald:

• Affald af gipsplader – se B2040.
• Delvis raffineret calciumsulfat produceret ved afsvovling af røggas (FGD) –
se B2040.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Andre sulfat‐ og sulfitholdige røggasrensningsprodukter, fx fra afsvovling af
additiver – se A4100.

• Gipsaffald fra processer i den kemiske industri, som har egenskaber eller
koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt – se A2040.

• Ikke raffineret calciumsulfit og calciumsulfat fra afsvovling af røggas (fx
TASP) – se AB 150.

• Gipsplader, som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør
affaldet farligt, såsom PCB‐holdige malinger – ulistet affald eller
klassificering jf. det forurenende stof (fx A3180).

Eksempler på EAK
koder

06 09 04 Calciumbaseret reaktionsaffald, bortset fra affald under 06 09 03.
07 01 12 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, bortset fra
affald henhørende under 07 01 11.
07 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
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Rester af anoder
B2090
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

87

Rester af anoder
B2090
Betegnelse

Beskrivelse

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Rester af anoder fra stål‐ eller aluminiumproduktion fremstillet af jordoliekoks
eller bitumen og rengjort til normale industrispecifikationer (dog ikke anode‐
rester fra chloralkalielektrolyse og metallurgisk industri).
Specialkoks benyttes til fremstilling af Söderberg masse og blokanoder til elek‐
troder, der anvendes i el‐metallurgien (aluminium, magnesium, rustfrit stål
etc.). Fx elektroder fra lysbueovne (fx på stålværker) og fra produktion af alu‐
minium, såfremt disse er renset i henhold til gældende industrispecifikationer.
Andet grønlistet affald:

• Der findes ingen lignende koder på den grønne liste.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Ikke rengjorte brugte elektroder fra aluminiumindustrien (fluoridindhold) –
ulistet affald eller klassifikation ift. de farlige uorganiske fluorforbindelser –
se A2020.

• Anoder fra chloralkalielektrolyse – se A4110 (pga. dioxinindholdet).
• Anoder, som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, andre end
flourforbindelser, der gør affaldet farligt– ulistet affald eller klassifikation
ift. de forurenende stoffer i liste A.

• Rester fra fremstilling og behandling af jordoliekoks og bitumen fra jordolie
samt kokslignende rester fra vedligeholdelse af raffinaderier og pyrolytisk
behandling af organisk materiale – se A3190.

• Brugte beholderbeklædninger fra aluminiumsbade (cyanidholdigt) – se
A4050.

Eksempler på EAK
koder
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10 03 02 Anode‐affald.
10 03 18 Kulstofholdigt affald fra anodefremstilling, bortset fra affald
henhørende under 10 03 17.
10 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.

88

Aluminiumhydrat og aluminiumoxid
B2100
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

89

Aluminiumhydrat og aluminiumoxid
B2100
Betegnelse

Aluminiumhydrataffald og aluminiumoxidaffald samt rester fra aluminiumoxid‐
produktion, dog ikke materialer, der har været benyttet til gasrensning, flokku‐
lering eller filtrering.

Beskrivelse

Koden omfatter aluminiumoxid fra våd oparbejdning af afskummet materiale
(fx >80% aluminiumoxid, resten overvejende Si‐oxider, Mg‐oxider, Fe‐oxider),
såfremt dette affald ikke udviser farlige egenskaber, herunder specielt udvikler
brandfarlige gasser ved kontakt med vand og såfremt det materialegenvindes
fx i cementproduktion. I visse tilfælde kan støv fra kuglemøller, der er egnet til
materialegenvinding (grænse: chlorindholdet) også klassificeres på den grønne
liste, såfremt det ikke udviser farlige egenskaber, herunder specielt udvikler
brandfarlige gasser ved kontakt med vand. Koden dækker ikke materialer, der
har været benyttet til gasrensning, flokkulering eller filtrering, idet det antages,
at disse er forurenede.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Bauxitrest (»rødt slam«) (pH sænket til under 11,5) – se B2110.
• Carborundum (bl.a. også aluminiumoxid)– se B2040.
• Katalysatorer på basis af aluminiumoxid og zeolitter) såfremt de ikke er
forurenede – se GC 050.

• Afskummet materiale fra letmetal, aluminiumholdigt (aluminium og alumi‐

niumoxid) uden farlige egenskaber (indhold af metallisk aluminium på min.
45%, i enkeltlæs nedre grænse: 40,5%) – se B1100.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Aluminiumoxidrigt afskummet materiale (med mindre mængder metallisk

aluminium), indhold af metallisk aluminium under 45%, hhv. i enkeltlæs
under 40,5%) eller aluminiumskum eller –skimmings med farlige egenska‐
ber (fx H4.3 ‐ stoffer eller affald, der udvikler brandfarlige gasser ved kon‐
takt med vand) – ulistet affald.

• Aluminiumoxidholdigt filterstøv og flyveaske fra røggasrensning – se
A4100.

• Aluminiumhydrat og aluminiumoxid, der har været benyttet til gas‐

rensning, flokkulering eller filtrering eller aluminiumhydrat og aluminium‐
oxid, der er forurenet gennem andre processer – ulistet affald eller klassifi‐
cering jf. det forurenende stof.

• Aluminiumsaltslagge – ulistet affald.
• Støv fra kuglemøller fra oparbejdning af afskummet materiale med farlige
egenskaber – ulistet affald.

Eksempler på EAK
koder

06 03 16 Metaloxider, bortset fra affald henhørende under 06 03 15.
10 03 05 Aluminiumoxidaffald.
11 01 10 Slam og filterkager, bortset fra affald henhørende under 11 01 09.
19 02 06 Slam fra fysisk/kemisk behandling, bortset fra affald henhørende
under 19 02 05.
10 03 22 Andet partikelformet materiale og støv (herunder fra kuglemøller),
bortset fra affald henhørende under 10 03 21.
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Bauxitrest (»rødt slam«)
B2110
Eksempler på affald, som er omfattet

Rødt slam

Dette affald er ikke omfattet

91

Bauxitrest (»rødt slam«)
B2110
Betegnelse

Bauxitrest (»rødt slam«) (pH sænket til under 11,5)

Beskrivelse

Rødt slam er alkalisk og skal have en pH under 11,5 for at kunne klassificeres
som affald opført på den grønne liste. Rødt slam fremkommer under alumini‐
umfremstilling. Den karakteristiske røde farve stammer fra ferrioxyd. Rødt
slam kan fx anvendes som tilslagsmateriale ved vejbygning.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Aluminiumhydrataffald og aluminiumoxidaffald samt rester fra aluminium‐
oxidproduktion (uforurenet), dog ikke materialer, der har været benyttet til
gasrensning, flokkulering eller filtrering – se B2100.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Rødt slam, hvor pH værdien ikke er under 11,5 – ulistet affald.
Eksempler på EAK
koder
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01 03 09 Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, bortset fra affald
henhørende under 01 03 07.
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Syre‐ og baseaffald
B2120
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

93

Syre‐ og baseaffald
B2120
Betegnelse

Syre‐ og baseaffald i form af opløsninger med pH 2 ‐ 11,5, som ikke er ætsende
eller på anden måde farlige (se også det tilsvarende punkt i liste A, A4090).

Beskrivelse

Eksempler:

• Syrer: Affald af kraftigt fortyndet saltsyre, citronsyre, fortyndet eddikesyre,
mælkesyre, mineralvand, syrnet mælk, destilleret vand, som ikke har
egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt

• Baser: Affald fra sæbelud, fortyndet ammoniak eller kraftigt fortyndet kali‐
eller natronlud.
Koden dækker udelukkende syrer og baser med den nævnte pH‐værdi, der kun
har små forureninger (fx „teknisk ren“) og fx er tiltænkt behandling ved
neutralisering.
Bemærk: pH‐værdien kan fastsættes vha. et indikatorpapir.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Der findes ikke lignende affaldskoder på den grønne liste.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Opløst kobber og/eller bejdser – se A1060 eller A1130.
• Chromsvovlsyre (hexavalente chromforbindelser) – se A1040 eller A4090.
• Tjæresyre – se A3190.
• Sure eller basiske opløsninger med pH‐værdi over 2 og under 11,5, som har
egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt – se
A4090.

• Syrer med pH‐værdi under 2 (fx batterisyre = svovlsyre, ufortyndet saltsyre,

Eksempler på EAK
koder
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salpetersyre, kongevand = blanding af salt‐ og salpetersyre) og baser med
pH‐værdi over 11,5 (fx kali‐ eller natronlud flydende eller i fast form – se
A4090.
06 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
06 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
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Bitumenmaterialer
B2130

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

95

Bitumenmaterialer
B2130
Betegnelse

Bitumenmaterialer (asfaltaffald) fra vejbygning og ‐vedligehold, som ikke inde‐
holder tjære (se også det tilsvarende punkt i liste A, A4090).

Beskrivelse

Asfalt er en blanding af bitumen eller bitumenholdige bindemidler og mineraler
samt andre tilslagsmaterialer og tilsætningsstoffer. Tidligere blev asfalt frem‐
stillet af tjærerester fra kuldestillation. Disse tjærestoffer indeholder carcino‐
gene polycykliske aromatiske kulbrinter (PAH) og er ikke på den grønne liste.
Asfaltaffald, der ikke indeholder tjære (indholdet af sporstoffet benz(a)pyren
bør ikke overskride 50 mg/kg TS (=50 ppm)).
Vurdering af, hvorvidt stoffet er ikke‐farligt, kan ske på basis af analyser eller
beskrivelse af processen (særligt hvad angår PAH‐indholdet).
Eksempler:

• Vejbygningsaffald (fri for tjære).
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Rester af anoder fra stål‐ eller aluminiumproduktion fremstillet af jordolie‐
koks eller bitumen og rengjort til normale industrispecifikationer (dog ikke
anoderester fra chloralkalielektrolyse og metallurgisk industri) – se B2090.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Tjæreholdigt asfalt med et indhold af sporstoffet benz(a)pyren over 50
mg/kg TS (=50 ppm) er farligt affald – se A3200.

• Tjærerester fra raffinering, destillering eller pyrolyse af organiske stoffer –
se A3190.

• Bitumentagpap (fx bitumen/aluminiumpap) samt tjærepap – ulistet affald.
Eksempler på EAK
koder
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17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald under 17 03 01.
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Plastaffald
B3010
Eksempler på affald, som er omfattet

Plastaffald fra biler

Plastemballage

Plastfolie

Dette affald er ikke omfattet

Plastaffald, der ikke er omfattet på grund af urenheder

97

Plastaffald
B3010

Betegnelse

Nedenstående plastmaterialer, også blandede, når de ikke er blandet med an‐
det affald og opfylder bestemte specifikationer. Skrot af plast af ikke‐
halogenerede polymerer og copolymerer. Fx følgende:
• polyethylen (PE)
• polystyren (PS)
• polypropylen (PP)
• polyethylenterephthalat (PET)
• polyacrylonitril (PAN)
• butadien
• polyacetaler (POM)
• polyamider (PA)
• polybutylenterepthalater (PBT)
• polycarbonater (PC)
• polyethere
• polyphenylensulfider (PPS)
• acryl‐polymerer
• alkaner (C10‐C13) (blødgørere)
• polyurethane (PU) (ikke indeholdende chlorfluorcarboner)
• polysiloxaner
• polymethylmethacrylat (PMMA)
• polyvinylalkohol (PVA)
• polyvinylbutyral (PVB)
• polyvinylacetat (PVAC)
Hærdeplastaffald og kondensationsprodukter indeholdende følgende:
• ureaformaldehydharpikser (UF)
• phenolformaldehydharpikser (PF)
• melaminformaldehydharpikser (MF)
• epoxyharpikser (EP)
• alkydharpikser
• polyamider (PA)
Følgende fluorpolymeraffald:
• perfluorethylen/propylen (FEP)
• perfluoralkoxylalkan
• tetrafluoroethylen/perfluorvinyl ether (PFA)
• tetrafluoroethylen/perfluormethylvinyl ether (MFA)
• polyvinylfluorid (PVF)
• polyvinylidenfluorid (PVDF)
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Beskrivelse

Neddelte materialer og granulater af plastaffald kan klassificeres som grønt
affald, såfremt de kan nyttiggøres på miljømæssig forsvarlig vis. Plasten skal jf.
indledningen til denne vejledning kunne genanvendes på alle typer genanven‐
delsesanlæg, der lever op til kravene om en miljømæssig forsvarlig behandling.
Plastaffaldet må ikke være blandet med andet affald, eksempelvis, glas, papir,
jord og træ. Det vil sige, at plasten må hverken være blandet med andre grønli‐
stede affaldstyper eller med farlige stoffer. Dog må plasten godt være blandet
med andre plasttyper listet under kode B3010, såfremt den blandede plast kan
nyttiggøres på miljømæssig forsvarlig vis. Kompositmateriale (”Tetrakartoner”)
er ikke omfattet af koden.
Fluorpolymeraffald omfatter også polymerer og copolymerer af fluorethylen
(PTFE).
Man skal være opmærksom på at Kina, som er en af de største aftagere af
plastaffald fra Danmark, har indført et forbud mod import af plastaffald fra
husholdninger og landbrug pga. for højt indhold af urenheder. Det vil sige, at
det uanset renheden er forbudt at eksportere bl.a. landbrugsplast til Kina.
Eksempler:

• Plastaffald, skrot af plast, blandet plastaffald, skrot af plexiglas, skrot af
akrylglas, polyamidaffald, genanvendte granulater, neddelt plast, agglome‐
ret plast.

• Genanvendelige blandinger af plastaffald af PP og PE. Indsamlede PP ko‐
fangere, rengjorte batterikabinetter (PP).

• PU‐affald (ikke opskummet med CFC, HCFC, HFC eller fluorcarbon), såsom
PU skosåler, PU vandslanger (bulktransport), instrumentbrætter og støbte
forbindelser af PU.

• Polymethylmetacrylat (PMMA ‐ plexiglas) anvendes til lampeskærme, ru‐
der til auto‐mobiler, modeller. Affald af kontaktlinser, sanitet, tandprote‐
ser (pink plast).

• Polycarbonat (PC) lampeskærme, flyvinduer, beskyttelseshjelme og visirer.
Homogent CD og DVD affald, isoleringsfilm. Homogene plastemballager af
polycarbonat.
• Ren landbrugsplast uden halm eller jord. OBS: dog ikke til Kina.
• Plast fra oparbejdning af elektriske og elektroniske apparater, der bevise‐
ligt kun stammer fra telefonkabinetter (ikke mobiltelefoner), støvsugerka‐
binetter, kabinetter til køkkenmaskiner (fx kaffemaskiner) eller store hus‐
holdningsapparater (fx vaskemaskiner, køleskabe). Disse fraktioner inde‐
holder ingen eller ganske få bromerede flammehæmmere, særligt po‐
lybromerede biphenylether.

• Blandede fraktioner fra plastkabinetter fra elektriske og elektroniske hus‐
holdningsapparater, såfremt indholdet af penta‐, octa‐ og decabromdiphe‐
nylether ikke overstiger 0,1%. Ved højere indhold af de ovennævnte flam‐
mehæmmere, særligt indholdet af octabromdiphenylether, anses affaldet

99

Plastaffald
B3010
som farligt. Plast med bromerede flammehæmmere skal udsorteres og til‐
gå egnet behandling – blanding med andre plastfraktioner mhp. fortynding
er ikke tilladt. Hvis det hævdes, at ikke‐farligt affald overføres, skal de an‐
svarlige for overførslen sikre, at den er ledsaget af bevis for tilstrækkelig
test med henblik på at påvise, at det overførte affald er ikke‐farligt.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Plastlamineret papir og pap (kompositpap) – se B3020.
• PVC – se GH 013.
• Affald af etherpolymerer og af ikke‐farlige ethermonomerer, der ikke kan
danne peroxider – se B3130.

• Affald fra produktion, formulering og brug af harpikser, latex, blødgørings‐
midler, lime og klæbestoffer, som ikke er opregnet på liste A, og som ikke
indeholder opløsningsmidler eller andre forureninger i et sådant omfang,
at de falder ind under en af farekategorierne i bilag III, f.eks. vandbaserede
samt klæbestoffer, der er baseret på kasein, stivelse, dekstrin, cellulo‐
seethere eller polyvinylalkohol (se også det tilsvarende punkt i liste A,
A3050) – se B4020.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Neddelt plast (fx afgasset PU skum), der har været anvendt som absorpti‐
onsmiddel til olie og farlige kemikalier og dermed er forurenede – ulistet
affald eller klassifikation ift. det forurenende stof.

• Plastaffald som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør af‐
faldet farligt, såsom PCB (jf. PCB‐holdigt plast i form af gulvbelægninger el‐
ler kabelbeklædninger) eller asbest (jf. plast med asbestfiberarmering) –
ulistet affald eller klassifikation ift det forurenende stof.
• Plastfraktioner fra oparbejdning af elektriske og elektroniske apparater,
hvor indholdet af penta‐, octa‐ og decabromdiphenylether samlet oversti‐
ger 0,1% og/eller hvor indholdet af polybromerede biphenylether oversti‐
ger 50 ppm (0,005%) er anmeldepligtigt (ulistet affald eller hvor PBB græn‐
seværdien er overskredet A3180) uafhængigt af den planlagte nyttiggørel‐
sesmetode.
• Plastemballager med farligt restindhold eller tømte plastemballager, der
har indeholdt stoffer og præparater, der jf. kemikalielovgivningen skal
mærkes med dødningehoved eller faresymbolet “E” (eksplosiv) – A4130.
• Landbrugsplast, der er forurenet med halm eller jord etc. ‐ ulistet

• Plastskum med fuldt eller delvist halogeneret CFC – ulistet affald.
• Dele af polypropylen bly/syre batterikassetter, såfremt de ikke er rengjorte
– se A1160 eller A1020.

• PU skum fra affaldsisolering (fx fra frysere) eller andet PU skum opskum‐
met med CFC, HCFC, HFC eller fluorcarbon – ulistet affald.

• PMMA lak– se A4070.
• Blandet affald af fiberarmeret PMMA beklædt med polyesterharpiks med
rester af træ (affald fra møbelindustrien) – ulistet affald (ulistede affalds‐
blandinger).
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• Affaldsharpiks og polymerer fra kommunal affaldsindsamling, “erhvervsaf‐
fald” (uden efterfølgende udsortering af forurenende emner) eller hus‐
holdningsaffaldslignende erhvervsaffald (blandet affald) – se Y 46 (hus‐
holdningsaffald).

• Harpikser, der ikke er komplet hærdet samt andet affald fra produktion,
formulering og brug af harpikser, latex, blødgøringsmidler, lime og klæbe‐
stoffer (bortset fra affald under B4020) – se A3050.

• Plastaffald eller harpikser som har egenskaber eller koncentrationer af
stoffer, der gør affaldet farligt ‐ ulistet affald eller klassifikation ift det foru‐
renende stof; for forurenede emballager – se A4130.

• Ionbytterharpikser som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der
gør affaldet farligt – se AD 120.

• Fluoreret plastaffald som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer,

Eksempler på EAK
koder

der gør affaldet farligt – ulistet affald eller klassifikation ift det forurenende
stof.
02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager).
07 02 13 Plastaffald.
07 02 17 Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16.
08 04 10 Klæbestof‐ og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under
08 04 09.
12 01 05 Plastspåner.
15 01 03 Plastemballage.
16 01 19 Plast.
16 03 06 Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05.
17 02 03 Plast.
17 06 04 Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under
17 06 01‐17 06 03.
19 09 05 Mættede eller brugte ionbytterharpikser.
19 12 04 Plast og gummi.
20 01 28 Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald
henhørende under 20 01 27.
20 01 39 Plast.
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B3020
Eksempler på affald, som er omfattet

Pap

Papir

Dette affald er ikke omfattet

Affald af tetrapak

Småt papiraffald med urenheder
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Betegnelse

Affald af papir, pap og papirprodukter:
Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med farligt affald:
Affald og skrot af papir eller pap af:
• ubleget papir eller pap samt af bølgepapir eller bølgepap
• andet papir eller pap, hovedsagelig fremstillet af bleget kemisk masse, ikke
gennemfarvet
• papir eller pap, hovedsageligt fremstillet af mekanisk masse (f.eks. aviser,
blade og lignende tryksager)
• andre produkter, bl.a. lamineret pap og usorteret skrot

Beskrivelse

Eksempler:
• Blandet papir indsamlet fra husholdninger i form af aviser og ugeblade, re‐
klamer, breve, kuverter, telefonbøger, skrive‐ og tegnepapir
• Afskær fra bølgepap, sække, æskekarton og andet karton

Hvad er ikke omfattet –
eksempler

Andet grønlistet affald:
• Printbart plastetiketpapir (“rivefast papir”) – se B3010.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Usorteret affald af kompositpap (Tetra kartoner) og affaldspapir I form af
kommunalt indsamlet husholdningsaffald og erhvervsaffald ‐ se Y 46 (hus‐
holdningsaffald).
• Olie‐ og bitumenimprægneret papir, termokopieringspapir (faxpapir etc.) –
ulistet affald.
• Selvkopierende papir, carbonpapir – se AD 090.
• Rejekt fra papirindustrien (behandling af affaldspapir) – blandet plast, pa‐
pir, metal etc. – ulistet affald.

Eksempler på EAK koder
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15 01 01 Papir‐ og papemballage.
15 01 05 Kompositemballage.
19 12 01 Papir og pap.
20 01 01 Papir og pap.
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Eksempler på affald, som er omfattet

Affald fra tekstilproduktion

Dette affald er ikke omfattet
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Betegnelse

Tekstilaffald: Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet af‐
fald og opfylder bestemte specifikationer:
• Affald af silke (herunder kokoner, der er uanvendelige til afhaspning, samt
garnaffald og opkradset tekstilmateriale), ikke kartet eller kæmmet.
• Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår, herunder garnaffald, men ikke
opkradset tekstilmateriale, herunder kæmlinge af uld eller af fine dyrehår.
• Affald af bomuld (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateriale).
• Blår, kæmlinge og affald (herunder garnaffald og opkradset tekstilmateria‐
le) af hør, hamp (Cannabis sativa L.), jute og andre bastfibre (undtagen hør,
hamp og ramie), sisal og andre agavefibre, kokos, abaca (Manilahamp el‐
ler Musa textilis Nee), ramie og andre vegetabilske fibre, som ikke er anført
andetsteds.
• Affald af kemofibre (herunder kæmlinge, garnaffald og opkradset tekstil‐
materiale) af syntetiske fibre og andre regenererede fibre.
• Brugte beklædningsgenstande og andre brugte tekstilvarer.
• Brugte klude, affald og opslidte varer af sejlgarn, reb og tovværk, af teks‐
tilmaterialer, sorteret og andet.

Beskrivelse

Tekstilaffald som ovenfor beskrevet.
Bemærk, at tøj indsamlet af hjælpeorganisationer med henblik på genbrug, og
som har undergået en sortering, anses som produkt og dermed ikke affald.
Klude, der indgår i et lukket system mellem brugeren og rensefaciliteten, be‐
tragtes heller ikke som affald.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:
• Affald af tekstilgulvbelægninger, gulvtæpper – se B3035.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Pudse‐ eller optørringsklude med organiske eller uorganiske koncentratio‐

ner af stoffer, der gør affaldet farligt (fx olie, opløsningsmidler eller tung‐
metaller), der ikke er bestemt til genbrug (såsom vask og udlejning af teks‐
tiler) – ulistet affald eller klassifikation jf. det forurenende stof.

• Affald af tekstilgulvbelægninger eller gulvtæpper, som har egenskaber eller
koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt (fx asbest, PCB) – ulistet
affald eller klassifikation jf. det forurenende stof.

• Tekstilfibre fra oparbejdning af udtjente køretøjer (blandet) – ulistet affald.
• Tekstilfibre fra oparbejdning af dæk blandet med gummiaffald – ulistet.
• Kasserede madrasser (blandet materiale) – se Y46 Husholdningsaffald.
Eksempler på EAK
koder
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04 02 09 Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer,
plastomerer).
04 02 15 Efterbehandlingsaffald, bortset fra affald henhørende under
04 02 14.
04 02 21 Affald fra uforarbejdede tekstilfibre.
04 02 22 Affald fra forarbejdede tekstilfibre.
15 01 09 Tekstilemballage.
19 12 08 Tekstiler.
20 01 11 Tekstiler.
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Eksempler på affald, som er omfattet

Tæppeaffald

Dette affald er ikke omfattet
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Betegnelse
Beskrivelse
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Affald af tekstilgulvbelægninger, gulvtæpper
Affald af tekstilgulvbelægninger og gulvtæpper (primært produktionsaffald og
afklip), der ikke har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet
farligt (såsom klæbestoffer, tjærerester, asbestfibre, PCB etc.).
Andet grønlistet affald:

• Tæppe‐ eller tekstilfibre – se B3030.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Affald af tekstilgulvbelægninger med asbestfibre – se A2050 eller ulistet af‐
fald.

• Affald af tekstilgulvbelægninger med PCB‐forureninger i plasten – se A3180
eller ulistet affald.

• Affald af tekstilgulvbelægninger med rester af tjære, klæbestoffer og andre
farlige vedhæftninger – klassifikation jf. det forurenende stof eller ulistet
affald.

• Affald af tekstilgulvbelægninger, indeholdende større mængder af im‐
prægneringsmidlet perfluoroctansulfonat (PFOS) eller afledte forbindelser
af PFOS, der pga. stoffets giftighed begrænser materialegenanvendelsen ‐
ulistet affald.

• Kasserede madrasser (blandet materiale) – se Y46 Husholdningsaffald

Eksempler på EAK
koder
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(storskrald).
04 02 09 Affald fra kompositmaterialer (imprægnerede tekstiler, elastomerer,
plastomerer).
04 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
16 01 22 Komponenter, ikke andetsteds specificeret.
19 12 08 Tekstiler.
20 01 11 Tekstiler.
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Eksempler på affald, som er omfattet

Gummiaffald

Dette affald er ikke omfattet
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Betegnelse

Gummiaffald. Nedenstående materialer, når de ikke er blandet med andet
affald:

• Affald og skrot af hårdgummi (f.eks. ebonit)
• Andet gummiaffald (undtagen affald, der er opført andetsteds)
Beskrivelse

Affald af hårdgummi (ebonit) samt blødt gummi.
Eksempler:

• Blødt gummi, råmel (pulver fra vulkanisering).
• Affald fra syntetisk gummi (butylgummi) inkl. isobuten/isoprengummi.
• Hårdgummiaffald (hårdgummi‐ebonit, fx affald fra klavertangenter), også
gummilister fra køretøjer.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Brugte dæk til genvinding (uden fælge) – se B3140.
• Afklip og skrot af gummi samt neddelte dæk – se B3080.
Orange eller ulistet (anmeldepligtigt):

• Gummimel, som har været anvendt til oliebindemateriale – ulistet affald
eller klassificering iflg det forurenende stof.

• Gummiasbest – se A2050.
• Blandet gummi og plast – ulistet affald.
Eksempler på EAK
koder
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07 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
16 01 22 Komponenter, ikke andetsteds specificeret.
19 12 04 Plast og gummi.
Bemærk: ren gummi, ikke blandet gummi‐ og plastaffald.
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Eksempler på affald, som er omfattet

Træ

Dette affald er ikke omfattet

Træ med urenheder

Træ med urenheder
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Betegnelse

Ubehandlet affald af kork eller træ:
• Savsmuld og træaffald, også agglomereret til briketter eller lignende for‐
mer

Beskrivelse

• Korkaffald; knust, granuleret eller pulveriseret kork
Træaffald bestående af træ, der ikke har været underkastet behandling bortset
fra ren mekanisk behandling såsom savning eller spåntagning. Savspåner og
træaffald fra affald, der ikke er kemisk behandlet, inkl. piller, briketter og lig‐
nende (presset uden brug af kemiske stoffer).
Eksempler:
• Ubehandlet træ.
• Grene, træstød, rødder og andet rent vedmateriale (uden jord og sten eller
blade og kviste).
• Træspåner og savsmuld (ikke forurenet eller behandlet).

Hvad er ikke omfattet –
eksempler

• Ubehandlet korkaffald.
Andet grønlistet affald:
Der findes ingen lignende koder på den grønne liste.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Lakeret og imprægneret træ (fx gamle trævinduer)– se AC 170.
• Træaffald, der er behandlet eller forurenet fx jernbanesveller, el‐ og tele‐
fonpæle – se AC 170.
• Træ fra nedrivning – se AC 170.
• Savspåner og savsmuld anvendt til opsugning af væsker.
• Spånplader, krydsfinér og fiberplader.

Eksempler på EAK koder
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• Blandet affald af spånplader og andet træaffald (fx fra forarbejdning af la‐
keret affaldstræ eller affaldstræ med belægning).
03 01 01 Bark‐ og korkaffald.
03 01 05 Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, spånplader og finer,
bortset fra affald henhørende under 03 01 04.
15 01 03 Træemballage.
17 02 01 Træ, glas og plast.
19 12 07 Træ, bortset fra affald henhørende under 19 12 06.
20 01 38 Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37.
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Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Betegnelse

Affald fra fødevareindustrien, når det ikke er smittebærende:

• Vinbærme
• Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest‐ og biprodukter, også i form af
pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andet‐
steds

• Degras; restprodukter fra behandling af fedtstoffer, fede olier eller ani‐
malsk og vegetabilsk voks

• Affald af ben og hornkerner, rå, affedtede, simpelt bearbejdede (men ikke
tilskåret i form), behandlede med syre eller afgelatiniserede

• Fiskeaffald
• Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald
• Andet affald fra fødevareindustrien med undtagelse af Biproduktforordnin‐

Beskrivelse

gen, som opfylder nationale og internationale krav og standarder for indta‐
gelse af mennesker eller dyr
Affald, der er omfattet af forordning om animalske biprodukter (nr. 1774/2002
af 3. oktober 2002), er ikke omfattet af Transportforordningen og skal følge
forordningen om animalske biprodukter for så vidt angår krav til transport.
Eksempler:
Vinbærme

• Det ved den første anstikning af vinen fremkommende, i overvejende grad

af bærme og vinsten (kaliumhydrogentartrat og vinsyre) bestående bund‐
fald betegnes også som vinaflejring.
Tørret og steriliseret vegetabilsk affald

• Affald fra fødevare‐ og dyrefoderindustri bestående af “rent” vegetabilsk

materiale, fx nøddeskaller, frugtsten, grøntsaft fra “vridning” af vådt græs.
Affaldet må ikke indeholde andre stoffer end dem hidrørende fra dyrknin‐
gen.
Degras

• Det overskydende tran, der ved garvning af vaskeskind med autoxideret

tranolie ikke kan optages i læderet og derfor ved udvaskning med alkali (fx
soda‐opløsning) udvindes som delvist oxideret affaldsfedtstof og med
svovlsyre kan udskilles af emulsionen. Degras, der let emulgerer med vand,
anvendes til indfedtning af læder. Endvidere henregnes blegejord o.lign.
som alene har været brugt til rensning af vegetabilsk eller animalsk olie,
fedt o.lign. samt lignende slam som værende omfattet her, såfremt det er
fremkommet i forbindelse med fremstilling eller forarbejdning af fødeva‐
rer.
Fiskeaffald

• Diverse affald fra fx spisefisk, dog ikke infektiøst eller forurenet med farlige
stoffer eller affald.

Hvad er ikke omfattet –
eksempler
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Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald, som fremkommer ved forar‐
bejdning af kakaobønner.
Andet grønlistet affald:
Tørret og steriliseret vegetabilsk affald
• Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og ‐fedtstoffer, såfremt det
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ikke har farlige egenskaber – se B3065.

• Ubehandlet affald af kork eller træ – se B3050.

Degras
• Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og –fedtstoffer (fx friture‐
olie), såfremt det ikke har farlige egenskaber – se B3065.
Andet affald fra fødevareindustrien
• Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og ‐fedtstoffer (fx fritureolie),
såfremt det ikke har farlige egenskaber – se B3065.

Eksempler på EAK koder

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
Tørret og steriliseret vegetabilsk affald
• Affald fra indsamling af bioaffald, vegetabilske madrester fra kantiner,
storkøkkener, restauranter etc. (med eller uden emballage) – se Y46
(husholdningsaffald).
• Have‐ og parkaffald (såfremt det ikke udelukkende er kork eller træ) –
ulistet affald.
Degras
• Degras med mineralolieforureninger eller mineralolie – se A3020.
Fiskeaffald
• Fiskeaffald eller fiskemel som har egenskaber eller koncentrationer af stof‐
fer, der gør affaldet farligt såsom PCB og mineralolie – ulistet affald eller
klassificering jf. det forurenende stof.
• Fiskemel (=forarbejdet dyreprotein, dvs. tørrede og formalede fisk eller fi‐
skedele) skal følge reglerne i Biproduktforordningen.
Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald
• Kakaoaffald mv., som har egenskaber eller koncentrationer af stoffer, der
gør affaldet farligt – ulistet affald eller klassificering jf. det forurenende
stof.
Andet affald fra fødevareindustrien.
• Madrester, køkken‐ og kantineaffald fra restauranter, catering og køkke‐
ner, også storkøkkener og private køkkener (kategori 3‐materiale fra Bi‐
produktforordningen) – se Y46 (husholdningsaffald).
• Affald fra indsamling af bioaffald samt gamle fødevarer med eller uden
emballage (fx fra fødevareforretninger, fastfood kæder), der har været i
handlen – se Y46 (husholdningsaffald).
• Animalsk fedt og olie fra spildevandsbehandling ‐ ulistet affald.
• Andet vegetabilsk have‐ og parkaffald (såfremt det ikke udelukkende er
kork eller træ) – ulistet affald.
Vinbærme
02 07 02 Affald fra spritdestillation.
02 07 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
Tørret og steriliseret vegetabilsk affald.
02 01 03 Affald i form af vegetabilske vævsdele.
02 03 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
02 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
02 04 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
02 07 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
02 07 01 Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer.
20 02 01 Bionedbrydeligt affald.
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Degras
04 01 09
04 01 99
04 02 10
07 06 99

Affald fra fødevareindustrien
B3060
Affald fra beredning og efterbehandling.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Organiske materialer fra naturlige produkter (som fedt, voks).
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.

Affald af ben og hornkerner
02 02 02 Affald i form af animalske vævsdele.
02 02 03 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
Fiskeaffald
02 01 02 Affald i form af animalske vævsdele.
02 02 02 Affald i form af animalske vævsdele.
02 02 03 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
Kakaoskaller, kakaohinder og andet kakaoaffald
02 03 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
02 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Andet affald fra fødevareindustrien..
02 01 02 Affald i form af animalske vævsdele.
02 01 03 Affald i form af vegetabilske vævsdele.
02 02 02 Affald i form af animalske vævsdele.
02 02 03 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
02 03 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
02 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
02 04 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
02 05 01 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
02 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
02 06 01 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
02 06 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
02 07 01 Affald fra vask, rengøring og mekanisk sønderdeling af råstoffer.
02 07 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
02 07 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
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Spiseolier og fedtstoffer
B3065

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Spiseolier og fedtstoffer
B3065
Betegnelse

Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og ‐fedtstoffer (fx fritureolie),
såfremt det ikke falder under en bilag III‐kategori

Beskrivelse

Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og ‐fedtstoffer (fx fritureolie),
såfremt det ikke er forurenet med andre materialer, såsom mineralolie, PCB,
polychloreret dibenzodioxin etc. Spiseolier og ‐fedtstoffer, der er raffineret
eller forbehandlet, fx gennem filtrering, sedimentering, centrifugering og ud‐
skillelse af vand. Nyttiggørelsesmuligheder findes fx i spildolie‐, biodiesel‐ samt
sæbeindustrien.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Animalsk fedt (ikke spisefedtstoffer) fra slagtning, hvis der er tale om kate‐

gori 3‐materiale, jf. forordning om animalske biprodukter (nr. 1774/2002 af
3. oktober 2002) – se B3060 (Andet affald fra fødevareindustrien).

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Affald af animalske og vegetabilske spiseolier og ‐fedtstoffer, der er forure‐
net med farlige materialer, såsom mineralolie, PCB, polychloreret dibenzo‐
dioxin etc. – ulistet affald eller klassifikation jf. det farlige materiale.
• Animalsk fedt og olie fra spildevandsbehandling ‐ ulistet affald.
• Mineralolieaffald – se A3020.

Eksempler på EAK
koder
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20 01 25 Spiselig olie og fedt.
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Menneskehår, halmaffald, svampemycelium
B3070

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Menneskehår, halmaffald, svampemycelium
B3070
Betegnelse

Følgende affald:

• Affald af menneskehår
• Halmaffald
• Deaktiveret svampemycelium fra fremstilling af penicillin, til brug i foder
Beskrivelse

Eksempler:

• Menneskehår er lange horntråde, der primært består af keratin.
• Affald fra halm og stængler. Denne kode dækker kun uforurenet halm.
• Skimmelsvamp‐tråde fra fremstilling af antibiotika. Mycelium er en samle‐

betegnelse for alle trådformige celler i svampe. Affaldet skal være til brug i
dyrefoder.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår – se B3030.
• Affald af svine‐ og vildsvinebørster, grævlingehår og andre hår til børsten‐
binderarbejder – se GN 010.

• Afhåringsaffald fra pelsforarbejdning – se B3110.
• Affald af hestehår, også i lag med eller uden støttemateriale – se GN 020.
Halmaffald:

• Der findes ingen lignende koder på den grønne liste.
Svampemycelium

• Tørret og steriliseret vegetabilsk affald, rest‐ og biprodukter, også i form af
pellets, af den art, der anvendes som dyrefoder, som ikke er anført andet‐
steds – se B3060.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
Halmaffald

• Halm til strøelse blandet med andre typer materiale kan være reguleret af
forordning om animalske biprodukter (nr. 1774/2002 af 3. oktober 2002).

Svampemycelium

• Rester fra penicillinfremstilling eller svampemycelium, som har egenskaber

Eksempler på EAK
koder
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eller koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt – se A4010.
Menneskehår:
Der findes ingen konkret kode for affald fra menneskehår i EAK.
Halmaffald:
02 01 03 Affald i form af vegetabilske vævsdele.
20 02 01 Bionedbrydeligt affald.
Svampemycelium:
07 05 14 Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13.
07 05 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
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Afklip og skrot af gummi
B3080
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Afklip og skrot af gummi
B3080
Betegnelse
Beskrivelse
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Afklip og skrot af gummi
Koden dækker affald, afklip og skrot af gummi og neddelte dæk.
Andet grønlistet affald:

• Hele brugte dæk med fælge – se B1250.
• Hele brugte dæk til nyttiggørelse, såfremt de ikke er bestemt til bortskaf‐
felse – se B3140.

• Affald af hårdgummi (ebonit) samt andet affald af gummi – se B3040.
• Gummimel eller råmel (pulver fra vulkanisering), såfremt det ikke opfylder
nærmere specifikationer og ikke er underlagt kvalitetskontrol – se B3040.

• Affald fra syntetisk gummi – se B3040.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Forurenet gummiaffald, der er blevet anvendt til at opsuge farlige kemika‐
lier eller affald – ulistet affald eller klassificering iflg det forurenende stof.

• Blandet gummi og plast – ulistet affald.
• Blandet tekstil‐ og gummiaffald fra oparbejdning af brugte dæk – ulistet af‐
fald.

Eksempler på EAK
koder
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• Shredderfluff – se A3120.
07 02 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
16 01 03 Udtjente dæk (Bemærk: kun afklip).
16 01 22 Komponenter, ikke andetsteds specificeret.
19 12 04 Plast og gummi (Bemærk: kun gummi, ikke blandet gummi‐ og
plastaffald).
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Læder eller kunstlæder
B3090
Eksempler på affald, som er omfattet

Læder

Dette affald er ikke omfattet
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Læder eller kunstlæder
B3090
Betegnelse

Afklip og andet affald af læder eller kunstlæder, ikke anvendeligt til fremstilling
af lædervarer, med undtagelse af læderslam, når det ikke indeholder hexava‐
lente chromforbindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste A,
A3100)

Beskrivelse

Læder fremstilles ved garvning af dyrehud (ko, kalv, ged, svin, krokodille, hest
etc.). Koden dækker udelukkende læder garvet med trivalent chromsalt og må
ikke indeholde hexavalente chromforbindelser. Garvning med de yderst farlige
og kræftfremkaldende hexavalente chromforbindelser anvendes stort set ikke
længere i Europa, men ses stadig i udviklingslande.
Eksempler:

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

•

Ruspalt – anvendes til protein‐ og gelatineudvinding samt til fremstilling
af lim og spaltlæder. Sammensætning: Kollagen ca. 25‐30%, vand ca. 70‐
75%, sulfid 0,05‐0,5%, kalk ca. 5%.

•

Læderlim – anvendes i hovedsagen til fremstilling af talg, foderstoffer og
proteinmel.

•

Affald af læder, der er garvet med vegetabilske garvestoffer. Vegetabil‐
ske garvestoffer stammer fra bark, blade, galæbler og frugter af diverse
planter. I dag anvender man garvestofekstrakter (koncentrater), der kan
indeholde op til 20% syntetiske garvestoffer (såkaldte syntaner). De syn‐
tetiske garvestoffer er i reglen fremstillet af aldehyder og fenoler, der
ved sulfonering er gjort vandopløselige. Af andre syntaner kan nævnes
aldehyder (fx formaldehyd og glutaraldehyd).

•

Kromlæder (kromfalsspåner) – garvet med trivalente kromsalte. Læder
garvet med trivalent krom samt kombinationsgarvet læder (vegetabilsk
garvning/kromgarvning) falder ind under denne kode.

Andet grønlistet affald:

• Støv, aske, slam og mel af læder, som ikke indeholder hexavalente chrom‐
forbindelser eller biocider – se B3100.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Affald af støv, aske, slam og mel af læder, når det indeholder hexavalente
chromforbindelser eller biocider – se A3090.

• Affald fra sletning af læder og andet læder‐ eller kunstlæderaffald, der ikke

Eksempler på EAK
koder
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er egnet til fremstilling af lædervarer, som indeholder hexavalente chrom‐
forbindelser eller biocider – se A3100.
04 01 01 Affald fra skavning og spaltning med kalk.
04 01 02 Affald fra kalkbehandling.
04 01 08 Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerestøv) indeholdende
Chrom.
04 01 09 Affald fra beredning og efterbehandling.
16 01 22 Komponenter, ikke andetsteds specificeret.
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Læder – støv, aske etc.
B3100
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Læder – støv, aske etc.
B3100
Betegnelse

Støv, aske, slam og mel af læder, som ikke indeholder hexavalente chromfor‐
bindelser eller biocider (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3090)

Beskrivelse

Affald af læder i spredbar form; fine dele af læder.
Læder fremstilles ved garvning af dyrehud (ko, kalv, ged, svin, krokodille, hest
etc.). Koden dækker støv, aske, slam og mel af læder, som ikke indeholder he‐
xavalente chromforbindelser eller biocider. Garvning med de yderst farlige og
kræftfremkaldende hexavalente chromforbindelser anvendes stort set ikke
længere i Europa, men ses stadig i udviklingslande.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Afklip og andet affald af læder eller kunstlæder – se B3090.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Affald af støv, aske, slam og mel af læder, når det indeholder hexavalente
chromforbindelser eller biocider – se A3090.

• Slam fra garvning og kalkning – ulistet affald.
Eksempler på EAK
koder
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04 01 08 Garvet læder (afskrab, fraskåret materiale, polerestøv) indeholdende
chrom.
04 01 09 Affald fra beredning og efterbehandling.
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Afhåringsaffald
B3110
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Afhåringsaffald
B3110
Betegnelse

Afhåringsaffald, som ikke indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider
eller smitstoffer (se også det tilsvarende punkt i liste A, A3110)

Beskrivelse

Affald fra pelse og skind.
Med pels menes skindet fra et slagtet pattedyr, oftest med kort og meget tæt
behåring. Afhåringsaffald, der ikke indeholder hexavalente chromforbindelser
eller biocider (pelsrester).
Bemærk: Affald, der er omfattet af forordning om animalske biprodukter (nr.
1774/2002), er ikke omfattet af Transportforordningen og skal følge forord‐
ningen om animalske biprodukter for så vidt angår krav til transport.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Afklip og andet affald af læder eller kunstlæder – se B3090.
• Støv, aske, slam og mel af læder, som ikke indeholder hexavalente chrom‐
forbindelser eller biocider – se B3100.

• Affald af svine‐ og vildsvinebørster, grævlingehår og andre hår til bør‐
stenbinderarbejder – se GN 010.

• Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår – se B3030.
• Affald af hestehår, også i lag med eller uden støttemateriale – se GN 020.
• Affald af menneskehår – se B3070.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Afhåringsaffald, som indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider
eller smitstoffer – se A3110.

• Kemikalier, der anvendes til pelsbehandling – ulistet affald eller klassifika‐
tion ift det forurenende kemikalie.

Eksempler på EAK
koder
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04 01 09 Affald fra beredning og efterbehandling.
04 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
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Farvestoffer til levnedsmidler
B3120
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Farvestoffer til levnedsmidler
B3120
Betegnelse

Affald bestående af farvestoffer til levnedsmidler

Beskrivelse

Der er kun ganske få farvestoffer, der er plantebaseret (fx betakarotin eller
chlorophyll). Generelt er farvestoffer syntetiske simuleringer af substanser, der
forekommer i naturen (naturidentiske stoffer) eller helt syntetiske forbindelser.
Azo‐farvestoffer er særligt omstridte tilsætningsstoffer. De anses for at være
allergifremkaldende og en række undersøgelser sætter dem under mistanke
for at være kræftfremkaldende under visse omstændigheder (se særligt stoffer
med fed type nedenfor); Azo‐farvestoffer er kemisk beslægtet med quinolin‐
gult (E 104).
Oversigt over farvestoffer til levnedsmidler:
Allura Rød AC (E 129), Aluminium (E 173), Amaranth (E 123), Anthocyaniner (E
163), Azorubin (E 122), Betaniner (E 162), Brown FK (E 154), Brown HT (E 155),
Brillant blå FCF (E 133), Black PN (E 151), Calciumcarbonat (E 170), Cantha‐
xanthin (E 161g), Caroten (E 160a), Annattoekstrakter (E 160b), Capsanthin (E
160c), Lycopen (E 160d), Beta‐apo‐8’‐carotenal (C30) (E 160e), Beta‐apo‐8’‐
Carotensyre (C30), Ethylester (E 160f), Quinolingult (E 104), Chlorophyll (E 140),
Carminer (E 120), Ponceau 4 R (E 124), Jernoxid (E 172), Erythrosin (E 127),
Sunset Yellow FCF (E 110), Gold (E 175), Grün S (E 142), Indigotin (E 132), Chlo‐
rophyl‐ og chlorophyllin‐kobber‐kompleks (E 141), Gurkemejefarve (E 100),
Riboflavin (E 101), Litholrubin BK (E 180), Lutein (E 161b), Patent blue V (E 131),
Vegetabilsk kul (E 153), Riboflavin (Vitamin B2) (E 101), Riboflavin‐5‐phoshat (E
101a), Red 2G (E 128), Sølv (E 174), Tartrazin (E 102), Titandioxid (E 171), Kara‐
mel (E 150a), Kaustisk, Sulfiteret karamel (E 150b), Ammonieret karamel (E
150c), Ammonieret, Sulfiteret karamel (E 150d).

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald, der hovedsagelig består af vandbaserede/latexbaserede malinger,
trykfarver og hærdede lakker, der ikke indeholder organiske opløsnings‐
midler, tungmetaller eller biocider i et sådant omfang, at de skal regnes for
farlige – se B4010.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Affald fra trykfarver og lak med farlige egenskaber (pga indhold af tungme‐
taller og opløsningsmidler, pH værdi, biocidtilsætning etc.) – se A4070.

Eksempler på EAK
koder
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02 02 99
02 03 04
02 03 99
02 04 99
02 05 99
02 06 01
02 06 99
02 07 99

Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
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Etherpolymerer og ethermonomerer
B3130
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Etherpolymerer og ethermonomerer
B3130
Betegnelse

Affald af etherpolymerer og af ikke‐farlige ethermonomerer, der ikke kan dan‐
ne peroxider

Beskrivelse

Polyether; syntetisk harpiks; polymerer; ethylendiglykol (fejlproduktion)
Polyether er polymerer, der holdes sammen af ethers egenskaber. Iflg. denne
definition hører en lang række strukturelt meget forskellige polymerer til
etherpolymerer.
Eksempler:
• Polyalkylenglykol (polyethylenglykol, polypropylenglykol og polyepichlor‐
hydrin).
• Epoxyharpikser, phenoxyharpikser.
• Polytetrahydrofuran (polytetramethylenglykol).
• Polyoxetan.
• Polyphenylenether (polyarylether).
• Polyetheretherketon.
• Polyvinylacetal: af betydning er polyvinylacetaler på basis af formaldehyd
(=polyvinylformaler) og butyraldehyd (=polyvinylbutyral) som tekniske foli‐
er.
• Polyacrolein.
• Perfluorether.
• "Etheriserede" hydroxyforbindelser, såsom methyliseret cellulose (anven‐
des fx til bionedbrydelige tallerkener).
• Ethylendiglykol (væske).

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Hærdede harpikser såsom epoxyharpikser – se B3010.
• Fluorpolymeraffald (FEP, PFA, MFA, PVF, PVDF) – se B3010.
• Skrot af plast af ikke‐halogenerede polymerer og copolymerer – se B3010.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Ethermonomerer med undtagelse af dem, der er på Liste B (grøn liste) – se
A3080.

• Ikke‐halogeneret ether (ether som opløsningsmiddelaffald samt i opløs‐
ningsmiddelblandinger) – se A3140, A3150, A3160, A3170.

• Etherholdigt farve‐ og lakaffald – se A4070.
• Affald fra farmaceutiske produkter, der indeholder ether – se A4010.
Eksempler på EAK
koder

Allokering for ethylendiglykol:
16 03 06 Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05
(bemærk: fejlproduktion).
Allokering for etherpolymerer.
02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager).
07 02 13 Plastaffald.
08 04 10 Klæbestof‐ og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under
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Etherpolymerer og ethermonomerer
B3130
12 01 05
15 01 03
16 01 19
16 03 06
17 02 03
19 12 04
20 01 39
20 01 28

08 04 09.
Plastspåner.
Plastemballage.
Plast.
Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05.
Plast.
Plast og gummi.
Plast.
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald
henhørende under 20 01 27.
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Etherpolymerer og ethermonomerer
B3130
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Brugte dæk
B3140

Eksempler på affald, som er omfattet

Dæk uden fælge

Dette affald er ikke omfattet

Dæk med fælge
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Brugte dæk
B3140
Betegnelse
Beskrivelse

Brugte dæk, dog ikke dæk, der er bestemt til behandling ifølge bilag IV A
Dæk til vulkanisering, energigenvinding og genanvendelse eller videre anven‐
delse kan klassificeres som affald opført på den grønne liste. Dæk, der importe‐
res eller eksporteres med henblik på fortsat anvendelse til sit oprindelige for‐
mål, og som er lovlige at anvende i Danmark, er ikke at betragte som værende
affald.
Eksempler:
• Bildæk.
• Motorcykeldæk.
• Cykeldæk.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:
• Hele brugte dæk med fælge – se B1250.
• Gummiaffald – se B3040.
• Afklip og skrot af gummi – se B3080.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Granulat af brugte dæk anvendt som absorptionsmateriale som er forure‐
net med farlige stoffer – klassifikation jf. det forurenende stof eller ulistet
affald.

Eksempler på EAK koder
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16 01 03 Udtjente dæk.
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Malinger, vand/latex
B4010
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Malinger, vand/latex
B4010
Betegnelse

Affald, der hovedsagelig består af vandbaserede/latexbaserede malinger, tryk‐
farver og hærdede lakker, der ikke indeholder organiske opløsningsmidler,
tungmetaller eller biocider i et sådant omfang, at de skal regnes for farlige (se
også det tilsvarende punkt i liste A, A4070).

Beskrivelse

Affald fra vandbaserede/latexbaserede malinger: Hovedbestanddelene er ty‐
pisk vand som opløsningsmiddel, kunstharpiks eller lignende kunststoffer, far‐
vestoffer eller pigmenter, fyldstoffer og hjælpestoffer som stabilisatorer,
skumdæmpningsmiddel, fortykningsmiddel, konserveringsmiddel samt mindre
mængder organiske opløsningsmidler.
Udover flydende kunstharpiksmalinger findes også såkaldte kompakte malin‐
ger. En klassifikation af sådant affald på den grønne liste kan kun ske, hvis af‐
faldet ikke udviser farlige egenskaber.
Eksempler:
• Vandopløseligt trykaffald, der ikke indeholder farligt affald (se sikkerheds‐
datablade eller produktinformationen).
• Tonerrester og totalt udhærdede lakker, der efterviseligt ikke udviser farli‐
ge egenskaber (se sikkerhedsdatablade og farekriterier samt klassifikation
som farligt gods).
• Pulverlakker på basis af fx epoxyharpikser/polyester eller polyester, uden
tungmetaller og farlige egenskaber.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald bestående af farvestoffer til levnedsmidler – se B3120.
• Tonerkassetter og blækpatroner uden rester af farlig toner og blæk (sik‐
kerhedsdatablade) samt fotoledertromler med ikke‐farlige belægninger (fx
fotoledertromler med uproblematiske organiske belægninger og tromler
med ridsefast, amorf silicium‐ eller zinkoxidbelægning) ‐ se GC 020.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Farlige tonerrester – se AD 090 eller A4070.
• Tonerkassetter og blækpatroner med (rester af) farlig toner og blæk samt
fotoledertromler med belægninger af selen‐, tellur‐, arsen‐ eller cadmium‐
forbindelser – se A1180.

• Lakker, farver, blæk eller særlige vand/latexbaserede malinger med farlige
egenskaber (tungmetaller, opløsningsmidler) – se A4070.

Eksempler på EAK
koder
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08 01 12 Maling‐ og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 01 11.
08 01 18 Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald henhørende
under 08 01 17.
08 01 20 Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, bortset fra
affald henhørende under 08 01 19.
08 03 13 Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 03 12.
20 01 28 Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald
henhørende under 20 01 27.
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Harpikser mv.
B4020
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Harpikser mv.
B4020
Betegnelse

Affald fra produktion, formulering og brug af harpikser, latex, blødgøringsmid‐
ler, lime og klæbestoffer, som ikke indgår i liste A, og som ikke indeholder op‐
løsningsmidler eller andre forureninger i et sådant omfang, at de falder ind
under en af farekategorierne i bilag III, fx vandbaserede samt klæbestoffer, der
er baseret på kasein, stivelse, dekstrin, celluloseethere eller polyvinylalkohol
(se også det tilsvarende punkt i liste A, A3050).

Beskrivelse

Denne kode dækker ikke‐farligt affald fra harpikser, latex, blødgøringsmidler,
lime og klæbestoffer, som ikke indeholder opløsningsmidler eller andre forure‐
ninger.
Eksempler:

• Affald fra vandopløselige, plantebaserede klæbestoffer (stivelse, dekstrin,
sago‐ eller tapioka‐lim).

• Syntetiske stoffer (celluloseethere, polyvinylalkohol).
• Animalske stoffer (hud‐, læder‐, ben‐ og kaseinlim).
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Plastaffald og udhærdet harpiksaffald eller kondensater – se B3010.
• Visse etherpolymerer – se B3130.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Farligt affald fra produktion, formulering og brug af harpikser, latex, blød‐
gøringsmidler, lime og klæbestoffer (fx lakslam, plastslam, opløsningsmid‐
delholdige klæbestoffer, ikke‐hærdede phenolharpikser) – se A3050.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

07 02 17 Siliconeholdigt affald, bortset fra affald henhørende under 07 02 16.
08 04 10 Klæbestof‐ og fugemasseaffald, bortset fra affald henhørende under
08 04 09.
08 04 12 Klæbestof‐ og fugemasseslam, bortset fra affald henhørende under
08 04 11.
08 04 14 Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, bortset fra
affald henhørende under 08 04 13.
08 04 16 Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller fugemasser,
bortset fra affald henhørende under 08 04 15.
08 04 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
20 01 28 Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra affald
henhørende under 20 01 27.
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Engangskameraer
B4030
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Engangskameraer
B4030
Betegnelse

Engangskameraer med batterier, der ikke er opført på liste A.

Beskrivelse

Engangskameraer er simple kameraer, hvor der ikke kan skiftes film. Hele ka‐
meraet indleveres til fremkaldelse, og kabinettet kan bruges igen. Kameraet
består af flere materialer og komponenter: Papir, plast, elektroniske kompo‐
nenter og batterier.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:
• Kasserede batterier (uden bly, cadmium eller kviksølv), der opfylder en be‐
stemt specifikation – se B1090.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Usorterede kasserede batterier, undtagen blandinger der kun består af li‐
ste B‐batterier – se A 1170.

Eksempler på EAK
koder
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09 01 10 Engangskameraer uden batterier.
09 01 12 Engangskameraer indeholdende batterier, bortset fra affald
henhørende under 09 01 11.
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Slagge fra forarbejdning
GB 040
Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Slagge fra forarbejdning
GB 040
Betegnelse

Metalholdigt affald fra metalsmeltning og ‑raffinering
GB 040
7112
Slagge fra forarbejdning af ædle metaller og kobber med henblik på videre
raffinering
262030
262090

Beskrivelse

Slagge fra forarbejdning af ædle metaller og kobber til yderligere raffinering.
Det understreges, at guld, platinmetaller og sølv stammer fra den industrielle
udvinding og raffinering af ædelmetalholdige bly‐, kobber‐ og zinkmalme, etc.
Der kan i den forbindelse være tale om bly‐ og zinkholdig slagge, som fortsat
opviser små andele ædelmetaller og kobber. Ved klassificering som affald op‐
ført på den grønne liste anbefales det at medføre dokumentation (f.eks. i form
af analyser), hvoraf det fremgår, at indholdet af tungmetaller ikke forudsætter
klassificering som farligt affald. Slaggen kan være beregnet til udvinding af
kobber eller ædelmetaller.
Forarbejdning af kobberlegeringer indgår, såfremt den metalliske del af slaggen
primært består af kobber.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Zinkslagge – se B1100.
• Tantalholdig tinslagge med mindre end 0,5 % tin ‐ se B1100.
• Slagge fra zinkfremstilling, kemisk stabiliseret, med højt jernindhold (over
20 %) og forarbejdet i henhold til industrielle specifikationer (f.eks. DIN
4301), hovedsagelig til bygningsformål – se B1220.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Slagge, der kan klassificeres som farligt (fx højt blyindhold) – ulistet affald
eller klassifikation jf. det forurenende stof, fx blyslagge – se A1020.

Eksempler på EAK
koder
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10 06 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning.
10 07 01 Slagge fra primær og sekundær forarbejdning.
10 08 09 Andre slagger.
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Elektriske komponentsamlinger
GC 010

Eksempler på affald, som er omfattet

El‐motorer

Dette affald er ikke omfattet

Elmotor med farlige stoffer
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Elektriske komponentsamlinger
GC 010
Betegnelse

Andet affald indeholdende metaller
Elektriske komponentsamlinger bestående udelukkende af metaller eller lege‐
ringer.

Beskrivelse

Omfattet er elektriske apparater eller dele heraf udelukkende bestående af
metaller eller legeringer. Apparatet må med andre ord ikke indeholde plast
(f.eks. fra ledninger), glas eller andet ikke‐metal. Hele elektriske apparater vil
kun i meget sjældent omfang kunne karakteriseres som udelukkende beståen‐
de af metaller.
Klassifikationen af affald af elektrisk udstyr skal ske på baggrund af et forsigtig‐
hedsprincip. Hvis det hævdes, at ikke‐farligt affald af elektrisk udstyr overføres,
skal de ansvarlige for overførslen sikre, at den er ledsaget af bevis for tilstræk‐
kelig test med henblik på at påvise, at det overførte affald er ikke‐farligt.
Eksempel:
• Demonterede elmotorer uden kondensator og farlige indholdsstoffer.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

• Kompressorer fra køleskabe, der skal være tømt for kølemidler, olie og an‐
dre materialer (fx plast).
Andet grønlistet affald:
• Elektronisk skrot (fx printkort, elektroniske komponenter, tråd osv.) og
genvundne elektroniske komponenter, som egner sig til genvinding af ba‐
sismetal og ædelt metal – se GC 020.
• Skrottede samlinger fra elproduktion, som ikke er forurenet med smøreoli‐
er, PCB eller PCT i et sådant omfang, at de er farlige – se B1040.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):
• Kasserede elektriske og elektroniske komponentsamlinger og skrot som in‐
deholder farlige stoffer (fx ikke tømte olieradiatorer) i et sådant omfang, at
de er farlige – se A1180 eller ulistet affald.
• Fulde eller tømte PCB‐transformere – se A1180 eller A3180.
• Motorer med PCB‐kondensatorer eller elektrolytiske kondensatorer – se
A1180 eller ulistet affald.
• Gamle kompressorer, der indeholder olie – se A1180.

Eksempler på EAK
koder

16 02 16 Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under
16 02 15.
20 01 36 Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald
henhørende under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35.
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Elektronisk skrot
GC 020

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet

Elektronikaffald, der indeholder stoffer, materialer og komponenter, der skal udtages i henhold til elektronikregler
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Elektronisk skrot
GC 020
Betegnelse

Beskrivelse

Andet affald indeholdende metaller
Elektronisk skrot (f.eks. printkort, elektroniske komponenter, tråd osv.) og gen‐
vundne elektroniske komponenter, som egner sig til genvinding af basismetal
og ædelt metal.
Elektronisk skrot er en inhomogen affaldsfraktion bestående af en række for‐
skellige materialer som plast, glas og metal. Desuden indeholder det en række
farlige stoffer, såsom bly, kviksølv og bromerede flammehæmmere. Elektronik‐
affaldsbekendtgørelsen (BEK nr. 362 af 6. april 2010) specificerer de farlige
stoffer og komponenter, som skal udtages i forbindelse med håndtering af
elektronisk skrot.
To forudsætninger skal være opfyldt, for at elektronisk skrot og elektroniske
komponenter kan være omfattet af den grønne liste:
1. Affaldet må ikke indeholde farlige stoffer
2. Affaldet skal egne sig til genvinding af basismetal og ædelt metal
ad 1) Umiddelbart kan det sikres, at affaldet ikke indeholder farlige stoffer, hvis
håndteringen af affaldet overholder kravene i elektronikaffaldsbekendtgørel‐
sen. Denne bekendtgørelse definerer en række komponenter mv., der skal
fjernes og efterfølgende håndteres i henhold til en række retningslinjer, som
samme bekendtgørelse ligeledes definerer. Der skal blandt andet udtages bat‐
terier og akkumulatorer, printkort af en vis størrelse, plast indeholdende bro‐
merede flammehæmmere samt udvendige elektriske kabler. Efterfølgende skal
de farlige og udtagne dele, f.eks. plast indeholdende bromerede flammehæm‐
mere, afleveres til virksomheder, der er godkendt til at håndtere bromholdigt
affald.
Det kan ikke afvises, at elektronik kan indeholde andre farlige stoffer og kom‐
ponenter, end dem elektronikaffaldsbekendtgørelsen stiller krav til speciel
udtagning og håndtering af. For at affaldet kan klassificeres som GC020, må det
ikke indeholde farlige stoffer. Det er den ansvarlige for overførslen, som skal
sikre, at dette krav er opfyldt.
ad 2) Ved ”egnet til genvinding af basismetal og ædelt metal” vurderer Miljø‐
styrelsen, at hovedparten af det elektroniske skrot skal udgøres af metaller.
Dette beror på den placering, GC020 har i transportforordningens bilag III, hvor
overskriften lyder ”Andet affald indeholdende metaller”.
Medmindre det er visuelt åbenbart, at affaldet ikke indeholder farlige stoffer,
og det umiddelbart kan konstateres, at affaldet egner sig til genindvinding af
basismetal og ædelt metal, er det lettest at vurdere, om disse to forudsætnin‐
ger er opfyldt, hvis affaldet er sorteret.
Det skal i den sammenhæng pointeres, at klassifikationen af alt affald, herun‐
der elektronisk skrot, skal ske på baggrund af et forsigtighedsprincip.
Hvis den ansvarlige for overførslen ikke har sorteret affaldet men hævder, at
det lever op til de ovennævnte forudsætninger, skal den ansvarlige kunne leve‐
re dokumentation for disse påstande, f.eks. i form af analyser.
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Elektronisk skrot
GC 020
Eksempler:

• Tråd og modstande.
• Tonerkassetter og blækpatroner, der ikke indeholder toner eller blæk med

farlige egenskaber (klassificeringen skal tage udgangspunkt i sikkerhedsda‐
tablade eller produktinformation og henvise til sammensætningen af toner
eller blæk).

• Tromlepatroner, der ikke indeholder farlige stoffer. Eksempler på tromle‐

patroner, der kan klassificeres under GC020, er fotoledertromler med
uproblematiske organiske belægninger og tromler med ridsefast, amorf si‐
licium‐ eller zinkoxidbelægning.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Elektriske komponentsamlinger bestående udelukkende af metaller eller
legeringer – se GC 010.

• Skrottede samlinger fra elproduktion, som ikke er forurenet med smøreoli‐
er, PCB eller PCT i et sådant omfang, at de er farlige – se B1040.

• Kasserede metalkabler, beklædt eller isoleret med plastik, der ikke er op‐

ført på liste A under A1190, bortset fra dem, der er bestemt til de i bilag IV
A nævnte operationer eller enhver anden bortskaffelsesoperation, der på
et hvilket som helst stadium indebærer ukontrollerede termiske processer
såsom afbrænding – se B1115 (denne kode omfatter PVC‐beklædte kabler,
såfremt de ikke indeholder PCB).

• Ædelmetalaske fra forbrænding af printplader, såfremt det ikke udviser far‐
lige egenskaber – se B1160.

• Kasseret toner uden indhold af organiske opløsningsmidler, tungmetaller
etc. i et omfang, der gør dem farlige – se B4010.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Printplader, med mindre disse er ledsaget af bevis for tilstrækkelig test

med henblik på at påvise, at printpladerne er ikke‐farligt affald – ulistet af‐
fald.

• Kondensatorer indeholdende PCB – se A3180.
• PCB‐ og PCT‐holdige elektriske apparater (fx transformere) – se A3180.
• Electrolytiske kondensatorer – ulistet affald.
• Batterier og akkumulatorer, sorterede og ikke‐sorterede – se A1170 eller
bly/syre batterier A1160.

• Elektriske/elektroniske apparater eller komponenter fx husholdningsappa‐

rater, elektriske ovne, vaskemaskiner, computersystemer, audio‐ og video‐
udstyr, telefaxer og kopimaskiner – se A1180 eller ulistet.

• Mobiltelefoner – se A1180 eller ulistet.

• Kviksølvholdige komponenter (fx kviksølvkontakter) ‐ se A1030
• LCD‐skærme (Liquid Crystal Displays) – se A2010

Eksempler på EAK
koder

16 02 14 Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 09‐
16 02 13.
16 02 16 Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under
16 02 15.
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Elektronisk skrot
GC 020
20 01 36 Kasseret elektrisk og elektronisk udstyr, bortset fra affald henhørende
under 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35.
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Skibe og flydende materiel
GC 030

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Skibe og flydende materiel
GC 030
Betegnelse

Beskrivelse

Andet affald indeholdende metaller
Skibe, både og andet flydende materiel til ophugning, behørigt tømt for last og
materialer hidrørende fra fartøjets drift, som måtte være klassificeret som far‐
lige stoffer eller affald
Med ”behørigt tømt for last materialer hidrørende fra fartøjets drift, som måt‐
te være klassificeret som farlige stoffer eller affald” menes, at inden sidste
rejse skal skibet så vidt muligt renses i forhold til driftsmæssigt genereret af‐
fald, eksempelvis olieholdigt slam fra diverse tanke. Driftsgenereret farligt af‐
fald opstået under skibets sidste rejse (f.eks. smøre‐ og hydraulikolie, som ind‐
går i motorerne og andet maskineri og er en forudsætning for skibets drift) skal
tømmes af ved ankomst og returneres til oprindelseslandet eller et andet OECD
land.
Der må desuden kun være elektronisk udstyr ombord i det omfang det er nød‐
vendigt for skibets drift. Udstyret skal være funktionsdygtigt og kunne afsættes
direkte til genbrug. Indbygget elektronisk udstyr, som ikke kan genbruges di‐
rekte efter afmontering ved ankomsten, skal returneres til oprindelseslandet
eller sendes til et andet OECD‐land.
Skibe, kan ikke klassificeres som grønlistede, hvis de indeholder asbest, PCB
eller andre farlige stoffer.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald fra udtjente køretøjer, der hverken indeholder væsker eller andre
farlige bestanddele – se B1250.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Skibe og flydende materiel, der indeholder farlig last og farlige stoffer (så‐
som olie, PCB, asbest etc.) – ulistet affald.

• Skibe til ophugning, hvor alle væsker (fragt af farlige stoffer) ikke er fjernet
Eksempler på EAK
koder
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– ulistet affald.
EAK indeholder ingen specifik kode. Eventuelt kan anvendes 16 01 06 Ud‐
tjente køretøjer, som hverken indeholder væsker eller andre farlige dele.
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Katalysatorer – katalytisk krakning
GC 050

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Katalysatorer – katalytisk krakning
GC 050
Betegnelse
Beskrivelse

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet affald indeholdende metaller
Brugte katalysatorer fra flydende katalytisk krakning (FCC) (f.eks. aluminium‐
oxid og zeolitter)
Denne koder dækker hovedsageligt zeolitter og aluminiumoxid, der er blevet
anvendt som katalysatorer. Affald kan kun klassificeres under denne kode, hvis
katalysatorerne ikke er forurenet med mineralolie, andre kulbrinter eller farlige
stoffer, der giver dem farlige egenskaber. Affald af denne type gøres kun i få
tilfælde til genstand for nyttiggørelse (fx i cementindustrien). Der er i den for‐
bindelse i hovedsagen tale om aluminiumoxid og zeolitter.
Andet grønlistet affald:

• Brugte katalysatorer indeholdende overgangsmetaller og sjældne jordar‐
ters metaller – se B1120.

• Rensede brugte ædelmetalholdige katalysatorer – se B1130
• Aluminiumoxid – se B2040.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Affald fra zeolit‐ og aluminiumoxidkatalysatorer, der er forurenet med kul‐

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

brinter eller andre farlige stoffer i en grad, der kræver klassifikation som
farligt affald – se A2030.
16 08 04 Brugte flydende katalysatorer fra katalytisk krakning (med undtagelse
af 16 08 07).
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Glasfiberaffald, ikke‐spredbar
GE 020

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Glasfiberaffald, ikke‐spredbar
GE 020
Betegnelse
Beskrivelse

Glasaffald i ikke‐spredbar form
Glasfiberaffald
Glasfiberaffald må ikke opvise forurening med farlige stoffer/farligt affald.
Overskriften er “Glasaffald i ikke‐spredbar form”. GE 020 omfatter således kun
glasfiberaffald i plader, skiver, briketter og lignende, hvorimod støvende eller
porøst affald ikke er omfattet, idet dette må betragtes som spredbart.
Eksempler:

• Glasuld
Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Glasskår og andet glasaffald og skrot i ikke‐spredbar form – se B2020
• Keramisk baserede fibre – se B2030
• Glasaffald indeholdende lithium‐tantal og lithium‐niobium – se B2040
• Stenuld – se B2030
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Glasfiberaffald forurenet med farlige stoffer – ulistet affald eller
klassifikation jf. det forurenende stof

• Slibeslam eller støv hidrørende fra glas – ulistet affald
• Støv og slam fra blyglas – se A1020 eller A2010
• Keramisk baserede fibre med fysisk‐kemiske egenskaber svarende til
asbestfibre – se RB 020

• Asbestaffald (støv og fibre) – se A2050
Eksempler på EAK
koder

10 11 03 Affaldsglas‐baserede fibermaterialer
17 06 04 Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 01‐
17 06 03
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Keramiske produkter
GF 010

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Keramiske produkter
GF 010
Betegnelse

Keramisk affald i ikke‐spredbar form
Affald af keramiske produkter, som er keramisk brændt efter formningen, her‐
under keramiske beholdere (før og efter brug)

Beskrivelse

Eksempler:

• Skår fra keramik, fx service
• Tagsten, tagplader, glaseret tegl, fliser, mursten
• Foringer og ildfaste materialer fra ovne til metallurgiske og ikke‐

metallurgiske processer, der beviseligt ikke udviser farlige egenskaber (fx
fra stålproduktion).

• En del af dette affald anvendes som pulver‐ og fyld‐ samt tilslagsmateriale
til ildfaste foringer og i metalstøberier.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald af ildfast foring, herunder digler, fra kobbersmeltning, uden forure‐
ninger og farlige egenskaber – se B1100.

Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Foringer og ildfaste materialer fra ovne til metallurgiske og ikke‐

metallurgiske processer, som har egenskaber eller koncentrationer af stof‐
fer, der gør affaldet farligt – ulistet affald eller klassifikation jf. det forure‐
nende stof.

• Blandet bygningsaffald (fx bygningsaffald blandet med afgravet jord) eller

keramikmursten blandet med farlige stoffer ‐ ulistet affald eller klassifikati‐
on jf. det forurenende stof. Chamotte‐/kaminsten, som har egenskaber el‐
ler koncentrationer af stoffer, der gør affaldet farligt ‐ ulistet affald eller
klassifikation jf. det forurenende stof. Kalksandsten, affald af natursten fra
byggeriet – ulistet affald.

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

10 12 06 Kasserede forme.
10 12 08 Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter
termisk behandling).
17 01 02 Mursten.
17 01 03 Tegl og keramik.
16 11 04 Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske processer,
bortset fra affald henhørende under 16 11 03.
16 11 06 Foringer og ildfaste materialer fra ikke‐metallurgiske processer,
bortset fra affald henhørende under 16 11 05.
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Bundaske mm. – kulfyrede kraftværker
GG 030

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Bundaske mm. – kulfyrede kraftværker
GG 030
Betegnelse
Beskrivelse

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele, men som
også kan indeholde metaller og organiske materialer
Bundaske og slaggeaftapning fra kulfyrede kraftværker
Bundaske og slaggeaftapning fra kulfyrede kraftværker. Bundaske er den rest
fra forbrænding af kul, der opsamles fra forbrændingskammeret, hvor
anlægget kun er baseret på afbrænding af kul.
Grønlistet:

• Flyveaske fra kulfyrede anlæg – se GG 040
Orange eller ulistet (anmeldelsespligtigt):

• Bundaske og slagge fra affaldsforbrændings‐ og pyrolyseanlæg (samt aske

fra kulkraftværker, der medforbrænder affald). Hvor det drejer sig om aske
fra husholdningsaffaldsforbrændingsanlæg, se Y47 (Restprodukter fra
forbrænding af husholdningsaffald), ellers ulistet affald eller klassifikation
jf. det forurenende stof

• Bundaske og slagge fra forbrændingsanlæg for farligt affald, forbrænding af

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

affald fra papir‐ og træindustrien, biomassefyringsanlæg samt alle andre
anlæg end kulfyrede kraftværker ‐ ulistet affald eller klassifikation jf. det
forurenende stof
10 01 01 Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedelstøv henhørende
under 10 01 04)
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Flyveaske – kulfyrede anlæg
GG 040

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Flyveaske – kulfyrede anlæg
GG 040
Betegnelse

Andet affald indeholdende hovedsagelig uorganiske bestanddele, men som
også kan indeholde metaller og organiske materialer
Flyveaske fra kulfyrede anlæg

Beskrivelse

Anvendelsen af flyveaske i cement‐ og betonindustrien kan fx foregå jf.
DS/EN 450‐1 + A1:2007 Flyveaske til beton ‐ Del 1: Definition, specifikationer og
overensstemmelsesvurdering.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Grønlistet:

•

Bundaske og slaggeaftapning fra kulfyrede kraftværker – se GG 030.

Orange eller ulistet (anmeldelsespligtigt):

• Flyveaske fra husholdningsaffaldsforbrændingsanlæg, se Y47
(Restprodukter fra forbrænding af husholdningsaffald).

• Flyveaske fra forbrændingsanlæg for farligt affald og pyrolyseanlæg,

forbrænding af affald fra papir‐ og træindustrien, biomassefyringsanlæg
samt oliefyrede anlæg (vanadiumholdigt) – se A4100.

• Flyveaske fra kulfyrede kraftværker, der medforbrænder andet affald eller
udviser farlige egenskaber – se A2060.

• Støv og rester fra gasrensesystemer ved kobbersmelteanlæg – se A1100.
Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

10 01 02 Flyveaske stammende fra kul
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Vinylchlorid‐polymerer (PVC)
GH 013

Eksempler på affald, som er omfattet

PVC

PVC

PVC

Dette affald er ikke omfattet
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Vinylchlorid‐polymerer (PVC)
GH 013
Betegnelse
Beskrivelse

Plastaffald
Vinylchlorid‐polymerer (PVC)
PVC er en hård og skør plasttype, der først bliver blød ved tilsætning af
blødgørere og stabilisatorer. PVC deles op i blød PVC (PVC‐P) og hård PVC (PVC‐
U). Kort betegnelse for polyvinylchlorid er PVC.
Kendte handelsnavne for hård PVC er fx Astralon, Luvitherm, Rhenalon,
Trovidur og Vinidur. Blød PVC fås bl.a. under navnene Coroplast, Tautex,
Mipolam, Pegulan og Renolit.
Eksempler:
• Kasserede vinduer og dele af PVC (uden glas).
• PVC rør‐ og profilaffald.
• Disketter: består af to typer plast (PVC og polyester); hvis PVC kan adskilles,
kan det klassificeres som GH 013 PVC; hvis begge plasttyper er til stede,
anvendes B3010.
• Affald af kunstlæder (blød PVC).
• PVC hårdt skum, såfremt det kan eftervises, at det er uden CFC (hhv. også
HFC, HCFC).

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Alt andet plastaffald (ikke halogenerede eller fluorerede) – se B3010.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• PVC‐pasta – ulistet affald.
• PVC‐separatorer fra blyakkumulatorer (normalt forurenet med
blyforbindelser) – se A1160.

• PVC‐aluminium blisterpakker, der indeholder medicinrester eller blandede
lægemiddelemballager med indhold – se A4010.

• PCB‐holdigt kabelskrot af PVC (ved gamle kabler af ukendt herkomst kan et

Eksempler på EAK
koder

Opdateret maj 2011

indhold af PCB ikke udelukkes) – se A1190.
02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager).
07 02 13 Plastaffald.
12 01 05 Plastspåner.
15 01 03 Plastemballage.
16 01 19 Plast.
17 02 03 Plast.
19 12 04 Plast og gummi.
20 01 39 Plast.
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Affald – svinebørster mv.
GN 010

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Affald – svinebørster mv.
GN 010
Betegnelse

Affald fra garvning og felbehandling, samt anvendelse af læder
Affald af svine‐ og vildsvinebørster, grævlingehår og andre hår til
børstenbinderarbejder

Beskrivelse

Børster er en særlig hårtype – stive dækhår (pelshår) med spaltet spids som
udgør behåring hos svin.
Affald i kategori 1 og 2 i forordning om animalske biprodukter (nr. 1774/2002
af 3. oktober 2002) er undtaget Transportforordningen, da de følger de
strengere regler i førstnævnte forordning.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Afhåringsaffald, som ikke indeholder hexavalente chromforbindelser,
biocider eller smitstoffer – se B3110.

• Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår – se B3030.
• Affald af hestehår, også i lag med eller uden støttemateriale – se GN 020.
• Affald af menneskehår – se B3070.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Afhåringsaffald, som indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider

Eksempler på EAK
koder
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eller smitstoffer – se A3110.
02 02 02 Affald i form af animalske vævsdele.
02 02 03 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning.
04 01 09 Affald fra beredning og efterbehandling.
04 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret.
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Affald af hestehår
GN 020

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Affald af hestehår
GN 020
Betegnelse

Affald fra garvning og felbehandling, samt anvendelse af læder

Beskrivelse

Affald af hestehår, også i lag med eller uden støttemateriale
Affald af hestehår (i visse tilfælde med hudrester) må udelukkende være af
kategori 3 i forordning om animalske biprodukter (nr. 1774/2002 af 3. oktober
2002).
Affald i kategori 1 og 2 i Forordning om animalske biprodukter (nr. 1774/2002
af 3. oktober 2002) er undtaget Transportforordningen, da de følger de
strengere regler i førstnævnte forordning.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald af svine‐ og vildsvinebørster, grævlingehår og andre hår til
børstenbinderarbejder – se GN 010

• Afhåringsaffald, som ikke indeholder hexavalente chromforbindelser,
biocider eller smitstoffer – se B3110

• Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår – se B3030
• Affald af menneskehår – se B3070
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Afhåringsaffald, som indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider
eller smitstoffer – se A3110

Eksempler på EAK
koder
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02 02 02
02 02 03
04 01 09
04 01 99

Affald i form af animalske vævsdele
Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
Affald fra beredning og efterbehandling
Andet affald, ikke andetsteds specificeret

168

Affald af fugle
GN 030

Eksempler på affald, som er omfattet

Dette affald er ikke omfattet
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Affald af fugle
GN 030
Betegnelse

Beskrivelse

Affald fra garvning og felbehandling, samt anvendelse af læder
Affald af skind og andre dele af fugle med påsiddende fjer eller dun, af fjer eller
dele af fjer (også med klippede kanter) samt af dun, rå eller kun rensede,
desinficerede eller konserverede).
Udover Transportforordning kan der være veterinære handelsbestemmelser
mht. dele og fjer fra fugle, som skal overholdes.
Koden dækker bl.a.:
• Ande‐, kalkun‐ eller hønsefjer mm.
• Fjermel
Affald i kategori 1 og 2 i forordning om animalske biprodukter (nr. 1774/2002
af 3. oktober 2002) er undtaget Transportforordningen, da de følger de
strengere regler i førstnævnte forordning.

Hvad er ikke omfattet
– eksempler

Andet grønlistet affald:

• Affald af svine‐ og vildsvinebørster, grævlingehår og andre hår til
børstenbinderarbejder – se GN 010.

• Affald af uld eller af fine eller grove dyrehår – se B3030.
Orange eller ulistet affald (anmeldepligtigt):

• Afhåringsaffald, som indeholder hexavalente chromforbindelser, biocider

Eksempler på EAK
koder
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eller smitstoffer – se A3110.
02 02 02 Affald i form af animalske vævsdele
02 02 03 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning
04 01 09 Affald fra beredning og efterbehandling
04 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret
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