
Modtagelse,  

opbevaring og

 ekstern beh.

Modtagelse,  

opbevaring og

intern beh.

EAK-kode Beskrivelse (linjer i fed skrift er farlige)

01

AFFALD FRA EFTERFORSKNING, MINEDRIFT, 

BRYDNING OG FYSISK OG KEMISK BEHANDLING AF 

MINERALER

01.03.05
Andet fast og flydende mineralaffald indeholdende 

farlige stoffer
x

01.03.07
Andet affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og 

kemisk bearbejdning af metalholdige mineraler
x

01.03.10

Rødt slam fra aluminiumoxidproduktion, der indeholder 

farlige stoffer, bortset fra affald henhørende under 01 03 

07

x

01.04.07
Affald indeholdende farlige stoffer fra fysisk og kemisk 

bearbejdning af ikke-metalholdige mineraler
x

02

AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, 

SKOVBRUG, JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING 

OG FORARBEJDNING AF LEVNEDSMIDLER

02.01.08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige stoffer x x

02.01.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

03

AFFALD FRA TRÆFORARBEJDNING OG FREMSTILLING 

AF PLADEMATERIALER, MØBLER, PAPIR, PAP OG 

PAPIRMASSE

03.01.04
Savsmuld, spåner, afskåret materiale, tømmer, 

spånplader og finer indeholdende farlige stoffer
x x

03.02.01 Ikke-halogenerede organiske træbeskyttelsesmidler x x

03.02.02
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske 

chlorforbindelser
x x

03.02.03
Træbeskyttelsesmidler indeholdende organiske 

metalforbindelser
x x

03.02.04 Uorganiske træbeskyttelsesmidler x x

03.02.05
Andre træbeskyttelsesmidler indeholdende farlige 

stoffer
x x

03.02.99 Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds specificeret x x

03.03.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

04 AFFALD FRA LÆDER-, PELS- OG TEKSTILINDUSTRIEN

04.01.03
Affald fra affedtning, indeholdende opløsningsmidler, 

uden en flydende fase
x x

04.01.04 Garvelud indeholdende krom x x

04.01.05 Garvelud uden krom

04.01.06
Slam, især fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, 

indeholdende krom
x x

04.01.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

04.02.14
Efterbehandlingsaffald indeholdende organiske 

opløsningsmidler
x x

04.02.16 Farvestoffer og pigmenter indeholdende farlige stoffer x x

04.02.19
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

04.02.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

05
AFFALD FRA OLIERAFFINERING, RENSNING AF 

NATURGAS OG PYROLYSE AF KUL

05.01.02 Slam fra afsaltning x x



05.01.03 Bundslam fra tanke x x

05.01.05 Oliespild x x

05.01.06 Olieslam fra vedligeholdelse af anlæg eller udstyr x x

05.01.08 Andre former for tjære x x

05.01.09
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

05.01.11 Affald fra rensning af brændstoffer med baser x x

05.01.12 Olie indeholdende syrer x

05.01.15 Brugt filterjord x x

05.01.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

05.06.03 Andre former for tjære x x

05.06.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

05.07.01 Kviksølvholdigt affald x

06 AFFALD FRA UORGANISK-KEMISKE PROCESSER

06.01.01 Svovlsyre og svovlsyrling x

06.01.02 Saltsyre x

06.01.03 Flussyre x

06.01.04 Phosphorsyre og phosphorsyrling x

06.01.05 Salpetersyre og salpetersyrling x

06.01.06 Andre syrer x

06.02.01 Calciumhydroxid x x

06.02.03 Ammoniumhydroxid x

06.02.04 Natrium- og kaliumhydroxid x

06.02.05 Andre baser x x

06.02.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

06.03.11
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende 

cyanider
x x

06.03.13
Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende 

tungmetaller
x x

06.03.15 Metaloxider indeholdende tungmetaller x x

06.04.03 Arsenholdigt affald x x

06.04.04 Kviksølvholdigt affald x

06.04.05 Affald indeholdende andre tungmetaller x x

06.05.02
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

06.06.02 Affald indeholdende farlige sulfider x x

06.07.02 Aktivt kul fra chlorproduktion x

06.07.03 Kviksølvholdigt bariumsulfatslam x

06.07.04 Opløsninger og syrer, f.eks. kontaktsyre x

06.07.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret

06.08.02 Affald indeholdende farlige chlorsilaner x x

06.09.03
Calciumbaseret reaktionsaffald, som indeholder eller er 

forurenet med farlige stoffer
x x

06.10.02 Affald indeholdende farlige stoffer x x

06.13.01
Uorganiske plantebeskyttelsesmidler, 

træbeskyttelsesmidler og andre biocider
x x

06.13.02 Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02) x x

06.13.03 Carbon black

06.13.04 Affald fra asbestforarbejdning

06.13.05 Sod x x

06.13.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

07 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER

07.01.01 Vaskevand og vandig moderlud x x

07.01.03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske 

og moderlud
x



07.01.04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og 

moderlud
x x

07.01.07
Halogenerede destillationsremanenser og 

reaktionsrester
x

07.01.08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester x x

07.01.09 Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler x

07.01.10 Andre filterkager og brugte absorptionsmidler x x

07.01.11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

07.01.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

07.02.01 Vaskevand og vandig moderlud x x

07.02.03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske 

og moderlud
x

07.02.04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og 

moderlud
x x

07.02.07
Halogenerede destillationsremanenser og 

reaktionsrester
x

07.02.08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester x x

07.02.09 Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler x

07.02.10 Andre filterkager og brugte absorptionsmidler x x

07.02.11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

07.02.14 Affald fra tilsætningsstoffer indeholdende farlige stoffer x x

07.02.16 Affald indeholdende farlig silicone x x

07.02.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

07.03.01 Vaskevand og vandig moderlud x x

07.03.03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske 

og moderlud
x

07.03.04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og 

moderlud
x x

07.03.07
Halogenerede destillationsremanenser og 

reaktionsrester
x

07.03.08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester x x

07.03.09 Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler x

07.03.10 Andre filterkager og brugte absorptionsmidler x x

07.03.11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

07.03.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

07.04.01 Vaskevand og vandig moderlud x x

07.04.03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske 

og moderlud
x

07.04.04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og 

moderlud
x x

07.04.07
Halogenerede destillationsremanenser og 

reaktionsrester
x

07.04.08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester x x

07.04.09 Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler x

07.04.10 Andre filterkager og brugte absorptionsmidler x x

07.04.11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

07.04.12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, 

bortset fra affald henhørende under 07 04 11
x x

07.04.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

07.05.01 Vaskevand og vandig moderlud x x



07.05.03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske 

og moderlud
x

07.05.04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og 

moderlud
x x

07.05.07
Halogenerede destillationsremanenser og 

reaktionsrester
x

07.05.08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester x x

07.05.09 Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler x

07.05.10 Andre filterkager og brugte absorptionsmidler x x

07.05.11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

07.05.12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, 

bortset fra affald henhørende under 07 05 11
x x

07.05.13 Fast affald indeholdende farlige stoffer x x

07.05.14 Fast affald, bortset fra affald henhørende under 07 05 13 x x

07.05.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

07.06.01 Vaskevand og vandig moderlud x x

07.06.03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske 

og moderlud
x

07.06.04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og 

moderlud
x x

07.06.07
Halogenerede destillationsremanenser og 

reaktionsrester
x

07.06.08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester x x

07.06.09 * x

07.06.10 Andre filterkager og brugte absorptionsmidler x x

07.06.11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

07.06.12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, 

bortset fra affald henhørende under 07 06 11
x x

07.06.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

07.07.01 Vaskevand og vandig moderlud x x

07.07.03
Halogenerede organiske opløsningsmidler, vaskevæske 

og moderlud
x

07.07.04
Andre organiske opløsningsmidler, vaskevæske og 

moderlud
x x

07.07.07
Halogenerede destillationsremanenser og 

reaktionsrester
x

07.07.08 Andre destillationsremanenser og reaktionsrester x x

07.07.09 Halogenerede filterkager og brugte absorptionsmidler x

07.07.10 Andre filterkager og brugte absorptionsmidler x x

07.07.11
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet 

indeholdende farlige stoffer
x x

07.07.12
Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet, 

bortset fra affald henhørende under 07 07 11
x x

07.07.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

08

AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, 

DISTRIBUTION OG BRUG AF MALING, LAK OG 

KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOFFER, 

FUGEMASSER OG TRYKFARVER

08.01.11
Maling- og lakaffald indeholdende organiske 

opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
x x

08.01.12
Maling- og lakaffald, bortset fra affald henhørende under 08 

01 11
x x

08.01.13
Slam fra maling eller lak indeholdende organiske 

opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
x x



08.01.14
Slam fra maling eller lak, bortset fra affald henhørende 

under 08 01 13
x x

08.01.15

Vandigt slam indeholdende maling eller lak, som 

indeholder organiske opløsningsmidler eller andre 

farlige stoffer

x x

08.01.16
Vandigt slam indeholdende maling eller lak, bortset fra affald 

henhørende under 08 01 15
x x

08.01.17
Affald fra fjernelse af maling eller lak indeholdende 

organiske opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
x x

08.01.18
Affald fra fjernelse af maling eller lak, bortset fra affald 

henhørende under 08 01 17
x x

08.01.19

Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, 

som indeholder organiske opløsningsmidler eller andre 

farlige stoffer

x x

08.01.20
Vandige opslæmninger indeholdende maling eller lak, 

bortset fra affald henhørende under 08 01 19
x x

08.01.21 Affald fra fjernelse af maling eller lak x x

08.01.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

08.03.07 Vandigt slam indeholdende trykfarver x x

08.03.08 Vandigt flydende affald indeholdende trykfarver x x

08.03.12 Affald fra trykfarver indeholdende farlige stoffer x x

08.03.13
Affald fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 

03 12
x x

08.03.14 Slam fra trykfarver indeholdende farlige stoffer x x

08.03.15
Slam fra trykfarver, bortset fra affald henhørende under 08 

03 14
x x

08.03.16 Kasserede ætsevæsker x

08.03.17 Kasseret toner indeholdende farlige stoffer x x

08.03.18
Kasseret toner, bortset fra affald henhørende under 08 03 

17
x x

08.03.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

08.04.09
Klæbestof- og fugemasseaffald indeholdende organiske 

opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
x x

08.04.10
Klæbestof- og fugemasseaffald, bortset fra affald 

henhørende under 08 04 09
x x

08.04.11
Klæbestof- og fugemasseslam indeholdende organiske 

opløsningsmidler eller andre farlige stoffer
x x

08.04.12
Klæbestof- og fugemasseslam, bortset fra affald 

henhørende under 08 04 11
x x

08.04.13

Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller 

fugemasser og som indeholder organiske 

opløsningsmidler eller andre farlige stoffer

x x

08.04.14
Vandigt slam indeholdende klæbestoffer eller fugemasser, 

bortset fra affald henhørende under 08 04 13
x x

08.04.15

Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller 

fugemasser indeholdende organiske opløsningsmidler 

eller andre farlige stoffer

x x

08.04.16
Vandigt flydende affald indeholdende klæbestoffer eller 

fugemasser, bortset fra affald henhørende under 08 04 15
x x

08.04.17 Harpiksolie x x

08.04.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

08.05.01 Isocyanataffald x x

09 AFFALD FRA DEN FOTOGRAFISKE INDUSTRI

09.01.01 Vandbaserede fremkalder- og aktivatorbade x x

09.01.02 Vandbaserede fremkalderbade til offsetplader x x

09.01.03 Opløsningsmiddelbaserede fremkalderbade x x



09.01.13

Vandigt flydende affald fra genvinding af sølv på 

produktionsstedet, bortset fra affald henhørende under 

09 01 06

x x

09.01.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

10 AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER

10.02.11 Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie x x

10.03.27 Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie x x

10.04.09 Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie x x

10.05.08 Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie x x

10.06.09 Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie x x

10.07.07 Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie x x

10.08.19 Affald fra behandling af kølevand indeholdende olie x x

10.09.13 Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer x x

10.09.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

10.10.13 Affald fra bindemidler indeholdende farlige stoffer x x

10.10.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

10.11.09
Affald af råvareblandinger før termisk behandling 

indeholdende farlige stoffer
x x

10.11.11
Affaldsglas i form af småpartikler samt glaspulver 

indeholdende tungmetaller (f.eks. fra katodestrålerør)
x x

10.11.13
Slam fra polering og slibning af glas indeholdende 

farlige stoffer
x x

10.12.11 Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller x x

11

AFFALD FRA KEMISK OVERFLADEBEHANDLING OG 

BELÆGNING AF JERN, METAL OG ANDRE MATERIALER 

SAMT AFFALD FRA IKKE-JERNHOLDIGE 

HYDROMETALLURGISKE PROCESSER

11.01.05 Bejdsesyrer x

11.01.06 Syrer, ikke andetsteds specificeret x

11.01.07 Bejdsebaser x

11.01.08 Phosphateringsbade x x

11.01.09 Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer x x

11.01.11 Vandige rensevæsker indeholdende farlige stoffer x x

11.01.13 Affald fra affedtning indeholdende farlige stoffer x x

11.01.15
Eluat og slam fra membran- og ionbyttersystemer 

indeholdende farlige stoffer
x x

11.01.16 Mættede eller brugte ionbytterharpikser x x

11.01.98 Andet affald indeholdende farlige stoffer x x

11.02.02
Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer 

(inkl. jarosit, goethit)
x x

11.02.05
Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske 

processer indeholdende farlige stoffer
x x

11.02.07 Andet affald indeholdende farlige stoffer x x

11.03.01 Cyanidholdigt affald x x

11.03.02 Andet affald x x

12

AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK 

OG MEKANISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL 

OG PLAST

12.01.06
Mineralske, halogenholdige skæreolier (ikke emulsioner 

og opløsninger)
x

12.01.07
Mineralske, halogenfrie skæreolier (ikke emulsioner og 

opløsninger)
x x

12.01.08 Halogenholdige skæreolieemulsioner og -opløsninger x

12.01.09 Halogenfrie skæreolieemulsioner og -opløsninger x x

12.01.10 Syntetiske skæreolier x x

12.01.12 Brugt voks og fedt x x



12.01.14
Slam fra spåntagende processer indeholdende farlige 

stoffer
x x

12.01.15
Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald 

henhørende under 12 01 14
x x

12.01.16 Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer x x

12.01.18
Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og 

slibning)
x x

12.01.19 Let bionedbrydelige skæreolier x x

12.01.20
Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende 

farlige stoffer
x x

12.01.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x

12.03.01 Vandigt vaskevand x

12.03.02 Affald fra dampaffedtning x

13

OLIEAFFALD OG AFFALD FRA FLYDENDE 

BRÆNDSTOFFER (MED UNDTAGELSE AF SPISEOLIER 

SAMT KAPITEL 05, 12 OG 19)

13.01.01 Hydraulikolier indeholdende PCB x x

13.01.04 Chlorerede emulsioner x x

13.01.05 Ikke-chlorerede emulsioner x x

13.01.09 Mineralske, chlorerede hydraulikolier x x

13.01.10 Mineralske, ikke-chlorerede hydraulikolier x x

13.01.11 Syntetiske hydraulikolier x x

13.01.12 Let bionedbrydelige hydraulikolier x x

13.01.13 Andre hydraulikolier x x

13.02 Motor-, gear- og smøreolieaffald x

13.02.04 Mineralske, chlorerede motor-, gear- og smøreolier x x

13.02.05 Mineralske, ikke-chlorerede motor-, gear- og smøreolier x x

13.02.06 Syntetiske motor-, gear- og smøreolier x x

13.02.07 Let bionedbrydelige motor-, gear- og smøreolier x x

13.02.08 Andre motor-, gear- og smøreolier x x

13.03.01
Isolations- og varmetransmissionsolier indeholdende 

PCB
x x

13.03.06

Mineralske, chlorerede isolations- og 

varmetransmissionsolier, bortset fra affald henhørende 

under 13 03 01

x x

13.03.07
Mineralske, ikke-chlorerede isolations- og 

varmetransmissionsolier
x x

13.03.08 Syntetiske isolations- og varmetransmissionsolier x x

13.03.09
Let bionedbrydelige isolations- og 

varmetransmissionsolier
x x

13.03.10 Andre isolations- og varmetransmissionsolier x x

13.04.01 Bundolie fra sejlads på indre vandveje x x

13.04.02 Affald fra modtageanlæg for bundolie x x

13.04.03 Bundolie fra anden sejlads x x

13.05.01 Fast affald fra sandfang og olieseparatorer x x

13.05.02 Slam fra olieseparatorer x x

13.05.03 Slam fra olieudskillere x x

13.05.06 Olie fra olieseparatorer x x

13.05.07 Olieholdigt vand fra olieseparatorer x x

13.05.08 Blandet affald fra sandfang og olieseparatorer x x

13.07.01 Brændselsolie og dieselolie x x

13.07.02 Benzin x x

13.07.03 Andre brændstoffer (herunder blandingsprodukter) x x

13.08.01 Afsaltningsslam eller -emulsioner x x

13.08.02 Andre emulsioner x x



13.08.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

14
KASSEREDE ORGANISKE OPLØSNINGSMIDLER, 

KØLEMIDLER OG DRIVMIDLER (UNDTAGEN 07 OG 08)

14.06.01 Chlorfluorcarboner, HCFC og HFC x

14.06.02
Andre halogenerede opløsningsmidler og 

opløsningsmiddelblandinger
x

14.06.03
Andre opløsningsmidler og 

opløsningsmiddelblandinger
x x

14.06.04
Slam eller fast affald indeholdende halogenerede 

opløsningsmidler
x

14.06.05
Slam eller fast affald indeholdende andre 

opløsningsmidler
x x

15

EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, 

AFTØRRINGSKLUDE, FILTERMATERIALER OG 

BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDETSTEDS 

SPECIFICERET

15.01.06 Blandet emballage x

15.01.07 Glasemballage x

15.01.10
Emballage, som indeholder rester af eller er forurenet 

med farlige stoffer
x x

15.01.11
Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof 

(f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere
x

15.02.02

Absorptionsmidler, filtermaterialer (herunder oliefiltre, 

ikke specificeret andetsteds), aftørringsklude og 

beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer

x x

15.02.03

Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og 

beskyttelsesdragter, bortset fra affald henhørende under 15 

02 02

x x

16 AFFALD IKKE SPECIFICERET ANDETSTEDS I LISTEN

16.01.07 Oliefiltre x x

16.01.08 Kviksølvholdige komponenter x

16.01.09 Komponenter indeholdende PCB x x

16.01.10 Eksplosive komponenter (f.eks. airbags) x

16.01.13 Bremsevæsker x x

16.01.14 Frostvæsker indeholdende farlige stoffer x x

16.01.15 Frostvæsker, bortset fra affald henhørende under 16 01 14 x x

16.01.16 Tanke til flydende gas x

16.01.21
Farlige komponenter, bortset fra affald henhørende 

under 16 01 07 - 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14
x x

16.02.09
Transformatorer og kondensatorer, som indeholder 

PCB
x

16.02.10
Kasseret udstyr, som indeholder eller er forurenet med 

PCB, bortset fra affald henhørende under 16 02 09
x

16.02.11
Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner, 

HCFC eller HFC
x

16.02.13
Kasseret udstyr, som indeholder farlige dele 

1)
 , bortset 

fra affald henhørende under 16 02 09 - 16 02 12
x x

16.02.14
Kasseret udstyr, bortset fra affald henhørende under 16 02 

09 - 16 02 13
x x

16.02.15 Farlige dele fjernet fra kasseret udstyr x x

16.02.16
Dele fjernet fra kasseret udstyr, bortset fra affald 

henhørende under 16 02 15
x x



16.03.03 Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer x x

16.03.04
Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 

03
x x

16.03.05 Organisk affald indeholdende farlige stoffer x x

16.03.06
Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 

05
x x

16.04.02 Kasseret fyrværkeri x x

16.05.04
Gasarter i trykbeholdere (herunder haloner) 

indeholdende farlige stoffer
x x

16.05.06

Laboratoriekemikalier bestående af eller indeholdende 

farlige stoffer, herunder blandinger af 

laboratoriekemikalier

x x

16.05.07
Kasserede uorganiske kemikalier bestående af eller 

indeholdende farlige stoffer
x x

16.05.08
Kasserede organiske kemikalier bestående af eller 

indeholdende farlige stoffer
x x

16.06.01 Blyakkumulatorer x

16.06.02 Ni-Cd-batterier x

16.06.03 Kviksølvholdige batterier x

16.06.04 Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03) x

16.06.05 Andre batterier og akkumulatorer x

16.06.06
Separat indsamlede elektrolytter fra batterier og 

akkumulatorer
x

16.07.08 Olieholdigt affald x x

16.07.09 Affald indeholdende andre farlige stoffer x x

16.07.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

16.08.02

Brugte katalysatorer indeholdende farlige 

overgangsmetaller eller farlige 

overgangsmetalforbindelser

x x

16.08.05 Brugte katalysatorer indeholdende phosphorsyre x

16.08.06
Brugte væsker, som har været anvendt som 

katalysatorer
x x

16.08.07 Brugte katalysatorer forurenet med farlige stoffer x x

16.09.01 Permanganater, f.eks. kaliumpermanganat x

16.09.02
Kromater, f.eks. kaliumkromat, kalium- eller 

natriumdikromat
x

16.09.03 Peroxider, f.eks. hydrogenperoxid x

16.09.04 Oxiderende stoffer, ikke andetsteds specificeret x

16.10.01 Vandigt flydende affald indeholdende farlige stoffer x x

16.10.02
Vandigt flydende affald, bortset fra affald henhørende under 

16 10 01
x x

16.10.03 Vandige koncentrater indeholdende farlige stoffer x x

17
BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER 

OPGRAVET JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)

17.01.06
Blandinger eller separerede fraktioner af beton, 

mursten, tegl og keramik indeholdende farlige stoffer
x x

17.02.04
Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet 

med farlige stoffer
x x

17.03.01 Bitumenholdige blandinger indeholdende kultjære x x

17.03.03 Kultjære og tjærede produkter x x

17.04.09 Metalaffald forurenet med farlige stoffer x x

17.04.10
Kabler indeholdende olie, kultjære eller andre farlige 

stoffer
x x

17.04.11 Kabler, bortset fra affald henhørende under 17 04 10 x x

17.08.01
Gipsbaserede byggematerialer forurenet med farlige 

stoffer
x



17.09.02

Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB 

(f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, 

harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige 

termoruder og PCB-holdige kondensatorer)

x x

17.09.03
Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet 

affald) indeholdende farlige stoffer
x x

18

AFFALD FRA LÆGE- ELLER DYRLÆGEPRAKSIS 

OG/ELLER HERMED FORBUNDNE 

FORSKNINGSAKTIVITETER (UNDTAGEN STORKØKKEN- 

OG KANTINEAFFALD, SOM IKKE HAR DIREKTE 

TILKNYTNING TIL PATIENTBEHANDLING)

18.01.01 Skarpe og spidse genstande (undtagen 18 01 03) x x

18.01.02
Kropsdele og organer (herunder blodposer og stabiliseret 

blod) (undtagen 18 01 03)
x x

18.01.03
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet 

særlige krav af hensyn til smittefare
x x

18.01.04

Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet 

særlige krav af hensyn til smittefare (f.eks. forbindinger, 

gipsbandager, linned, engangsbeklædning, bleer)

x x

18.01.06
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige 

stoffer
x x

18.01.07 Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 01 06 x x

18.01.08 Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler x x

18.01.09
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 01 

08
x x

18.01.10 Amalgamaffald fra tandpleje x

18.02.01 Skarpe og spidse genstande (med undtagelse af 18 02 02) x x

18.02.02
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse er underkastet 

særlige krav af hensyn til smittefare
x x

18.02.03
Affald, hvis indsamling og bortskaffelse ikke er underkastet 

særlige krav af hensyn til smittefare
x x

18.02.05
Kemikalier bestående af eller indeholdende farlige 

stoffer
x x

18.02.06 Kemikalier, bortset fra affald henhørende under 18 02 05 x x

18.02.07 Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler x x

18.02.08
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 18 02 

07
x x

19

AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, 

SPILDEVANDSRENSNINGSANLÆG UDEN FOR 

PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREMSTILLING AF 

DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG

19.01.10 Brugt aktivt kul fra røggasrensning x x

19.02.04
Forblandet affald bestående af mindst en type farligt 

affald
x x

19.02.05
Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige 

stoffer
x x

19.02.08 Flydende brændbart affald indeholdende farlige stoffer x x

19.02.09 Fast brændbart affald indeholdende farlige stoffer x x

19.02.11 Andet affald indeholdende farlige stoffer x x

19.03.04
Affald, som er markeret som farligt affald og som er 

delvis stabiliseret, bortset fra 19 03 08
x x

19.03.06
Affald, som er markeret som farligt affald og som er 

solidificeret
x x

19.03.08 Delvis stabiliseret kviksølv x



19.08.06 Mættede eller brugte ionbytterharpikser x x

19.08.07 Opløsninger og slam fra regenerering af ionbyttere x x

19.08.08 Affald fra membransystemer indeholdende tungmetaller x x

19.08.10
Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, bortset fra 

affald henhørende under 19 08 09
x x

19.08.11
Slam indeholdende farlige stoffer fra biologisk 

behandling af industrispildevand
x x

19.08.13
Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling 

af industrispildevand
x x

19.08.99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret x x

19.09
Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt 

brug
x

19.10.03 Den lette fraktion og støv indeholdende farlige stoffer x x

19.10.05 Andre fraktioner indeholdende farlige stoffer x x

19.12.06 Træ indeholdende farlige stoffer x x

19.12.11

Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra 

mekanisk behandling af affald indeholdende farlige 

stoffer

x x

19.13.01
Fast affald fra rensning af jord indeholdende farlige 

stoffer
x x

19.13.03 Slam fra rensning af jord indeholdende farlige stoffer x x

19.13.05
Slam fra rensning af grundvand indeholdende farlige 

stoffer
x x

19.13.07
Vandigt flydende affald og vandige koncentrater fra 

rensning af grundvand indeholdende farlige stoffer
x x

20

HUSHOLDNINGSAFFALD OG LIGNENDE HANDELS-, 

INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD, HERUNDER 

SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER

20.01.13 Opløsningsmidler x x

20.01.14 Syrer x

20.01.15 Baser x

20.01.17 Fotokemikalier x x

20.01.19 Pesticider x x

20.01.21 Lysstofrør og andet kviksølvholdigt affald x

20.01.23 Kasseret udstyr indeholdende chlorfluorcarboner x

20.01.25 Spiselig olie og fedt x x

20.01.26
Olie og fedt, bortset fra affald henhørende under 20 01 

25
x x

20.01.27
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser 

indeholdende farlige stoffer
x x

20.01.28
Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset fra 

affald henhørende under 20 01 27
x x

20.01.29 Detergenter indeholdende farlige stoffer x x

20.01.30 Detergenter, bortset fra affald henhørende under 20 01 29 x x

20.01.31 Cytotoksiske og cytostatiske lægemidler x x

20.01.32
Lægemidler, bortset fra affald henhørende under 20 01 

31
x x

20.01.33

Batterier eller akkumulatorer henhørende under 16 06 

01, 16 06 02 eller 16 06 03 samt usorterede batterier og 

akkumulatorer indeholdende disse batterier

x

20.01.37 Træ indeholdende farlige stoffer x

20.01.99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret x

20.03.99
Husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og 

institutionsaffald, ikke andetsteds specificeret
x x




