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02 AFFALD FRA LANDBRUG, GARTNERI, AKVAKULTUR, SKOVBRUG, 

JAGT OG FISKERI SAMT FREMSTILLING OG FORARBEJDNING AF 
Bemærkninger 

 LEVNEDSMIDLER  
02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 
 02 01 01 Slam fra vask og rengøring Kun sandholdige fraktioner 
 02 01 02 Affald i form af animalske vævsdele Må ikke modtages 

 02 01 03 Affald i form af vegetabilske vævsdele  Må ikke modtages 
 02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager) Primært roekuleplast der ikke kan genanvendes 
    
 02 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  Kun ikke genanvendeligt 

 
02 02 Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse 
 02 02 01 Slam fra vask og rengøring Kun sandholdige fraktioner 
 02 02 03 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning  Må ikke modtages 

 02 02 04 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet Kun sandholdige fraktioner 
 

 

 
07 AFFALD FRA ORGANISK-KEMISKE PROCESSER Bemærkninger 
07 03 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af organiske farvestoffer og pigmenter (med undtagelse af 06 11) 
 07 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

 

 
08 AFFALD FRA FREMSTILLING, FORMULERING, DISTRIBUTION OG 

BRUG AF MALING, LAK OG KERAMISK EMALJE SAMT KLÆBESTOF- 
Bemærkninger 

 FER, FUGEMASSER OG TRYKFARVER  
08 03 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af trykfarver 
 08 03 07 Vandigt slam indeholdende trykfarver  Skal være forbehandlet 

 08 03 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
 

 

10 AFFALD FRA TERMISKE PROCESSER Bemærkning 
10 01 Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) 
 10 01 01 Bundaske, slagge og kedelstøv bortset fra flyveaske og 

kedelstøv stammende fra olie 
 >Kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen 

 10 01 15 Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbrænding, 
bortset fra affald henhørende under 10 01 14 

  >Kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen 

 10 01 17 Flyveaske fra kombineret forbrænding, bortset fra affald 
henhørende under 10 01 16 

  >Kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen 

 10 01 19 Affald fra røggasrensning, bortset fra Calciumbaseret 
reaktionsaffald og affald henhørende under 10 01 18  

 10 01 26 Affald fra behandling af kølevand  
 10 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  

 
 

 

 
10 12 Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer 
 10 12 01 Affald af råvareblandinger før termisk behandling  
 10 12 03 Partikelformet materiale og støv  
 10 12 05 Slam og filterkager fra røggasrensning  
 10 12 06 Kasserede forme   
 10 12 08 Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og byggematerialer (efter 

termisk behandling) 
Undtaget affald der opfylder bilag 2 i 
restproduktbekendtgørelsen 

 10 12 10 Fast affald fra røggasrensning, bortset fra affald indeholdende 
farlige stoffer 

  

 10 12 12 Glaseringsaffald, bortset fra glaseringsaffald indeholdende  
tungmetaller.  

 10 12 13 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsstedet  Undtaget slam der overholder bilag 2 i slambek. 

 10 12 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
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12 AFFALD FRA FORMNING, TILDANNELSE SAMT FYSISK OG MEKA- Bemærkning 
 NISK OVERFLADEBEARBEJDNING AF METAL OG PLAST  

12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast 

 12 01 01 Filspåner og drejespåner af jern Må ikke modtages 

  12 01 02 Metalstøv og -partikler af jern Opfej eller på anden måde forurenet så 
genanvendelse ikke er aktuelt. 

 12 01 03 Filspåner og drejespåner af ikke-jernmetal Må ikke modtages 

 12 01 04 Metalstøv og -partikler af ikke-jernmetal Opfej eller på anden måde forurenet så 
genanvendelse ikke er aktuelt 

 12 01 05 Plastspåner Må ikke modtages 

 12 01 13 Affald fra svejsning  

 12 01 15 Slam fra spåntagende processer, bortset fra affald indeholdende 
farlige stoffer  

 12 01 16 Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer F.eks. affald fra stålblæsning. Må kun modtages i 
mængder således at affaldet samlet ses 
bedømmes som ikke farligt 

 12 01 17 Affald fra sandblæsning, bortset fra affald henhørende under  
12 01 16  

 12 01 20 Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende farlige 
stoffer 

Kun hvis genanvendelse ikke er muligt 

 12 01 21 Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra affald 
henhørende under 12 01 20 

Primært glasblæsesand/middel som ikke kan 
genanvendes 

 12 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  

 

 

15 EMBALLAGEAFFALD, ABSORPTIONSMIDLER, AFTØRRINGSKLUDE, 
FILTERMATERIALER OG BESKYTTELSESDRAGTER, IKKE ANDET- 

Bemærkning 

 STEDS SPECIFICERET  
15 01 Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald) 

(Separat indsamlet emballageaffald skal selvfølgelig genanvendes, i det omfang det er muligt, men blandet emballageaffald, der 
ikke er genanvendeligt anses for forbrændingsegnet affald fra husholdninger) 

 15 01 01 Papir- og papemballage Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  15 01 02 Plastemballage Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  15 01 03 Træemballage Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  15 01 04 Metalemballage Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

 
 15 01 05 Kompositemballage Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  15 01 06 Blandet emballage Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  15 01 07 Glasemballage    - såfremt det ikke kan genanvendes 
 15 01 11 Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst stof 

(f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere 
Tomme trykbeholdere må ikke modtages 

1) Yderligere forbehandling vil ikke nedbringe mængden væsentlig 

 15 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter 

 15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og 
beskyttelsesdragter, bortset fra aftørringsklude og 
beskyttelsesdragter forurenet med farlige stoffer 

Absorptionsmidler, aftørringsklude og 
beskyttelsesdragter må ikke modtages 

 
 

16 AFFALD IKKE ANDETSTEDS SPECIFICERET I LISTEN Bemærkninger 
16 01 Udtjente køretøjer fra forskellige transportformer (herunder materiel, der ikke er beregnet til vejkørsel) og affald fra ophugning af 

udtjente køretøjer og fra vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08) 

 16 01 03 Udtjente dæk Kun som ubetydelig del af samlet læs 
 16 01 11 Bremseklodser indeholdende asbest Må kun modtages i mængder således at affaldet jf. 

affaldsbekendtgørelsens bilag 4. er ikke farligt 

 
 16 01 12 Bremseklodser, bortset fra affald henhørende under 16 01 11  Kun som ubetydelig del af samlet læs 

 16 01 16 Tanke til flydende gas F.eks. tanke opbygget med en cellestruktur af 
asbest 

 16 01 20 Glas   Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  16 01 22 Komponenter, ikke andetsteds specificeret  
 16 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  

1) Yderligere forbehandling vil ikke nedbringe mængden væsentlig 
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16 03 Produktionsserier, som ikke overholder specifikationerne og ubenyttede varer 
 16 03 04 Uorganisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 03 Kun hvis genanvendelse ikke er muligt 

 16 03 06 Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 
16 03 05 

Kun som ubetydelig del af samlet læs 

  
16 11 Affald fra foringer og ildfaste materialer 
 16 11 02 Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske 

processer, bortset fra affald indeholdende farlige stoffer 
Skorstene 

 16 11 04 Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske proces- 
ser, bortset fra affald indeholdende farlige stoffer  

 16 11 06 Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske processer, 
bortset fra affald indeholdende farlige stoffer 

Primært affald fra produktion af mineraluld 

 

 
17 BYGNINGS- OG NEDRIVNINGSAFFALD (HERUNDER OPGRAVET Bemærkning 

 JORD FRA FORURENEDE GRUNDE)  
17 01 Beton, mursten, tegl og keramik 
 17 01 01 Beton Undtaget affald der opfylder bilag 2 i 

restproduktbekendtgørelsen 

 17 01 02 Mursten    
 17 01 03 Tegl og keramik    
 17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, bortset fra affald 

indeholdende farlige stoffer 
Undtaget affald der opfylder bilag 2 i 
restproduktbekendtgørelsen 

 
17 02 Træ, glas og plast 
 17 02 02 Glas Kun drikkeglas og spejle 
 17 02 03 Plast Hård PVC til deponi 
 17 02 04 Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet med 

farlige stoffer 
Trykimprægneret træ behandlet med arsen, kreo- 
sot, krom eller kobber. Må kun modtages i mæng- 
der således at affaldet samlet ses bedømmes som 
ikke farligt 

 
17 03 Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter 
 17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra blandinger indeholdende 

kultjære 
Brofræs indeholdende metaller og membraner 

 
17 05 Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer 
 17 05 03 Jord og sten indeholdende farlige stoffer Må kun modtages i mængder således at affaldet jf. 

affaldsbekendtgørelsens bilag 4. er ikke farligt 

 
 17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald indeholdende farlige stoffer Afdækningsjord til deponiet   
 17 05 08 Ballast fra banespor, bortset fra affald indeholdende farlige 

stoffer 
Materiale hvor genanvendelse ikke er mulig pga. 
urenheder (f.eks. forurening med metal, asbest, 
olie) 

 
17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 
 17 06 01 Isolationsmateriale indeholdende asbest Må kun modtages i mængder således at affaldet jf. 

affaldsbekendtgørelsens bilag 4. er ikke farligt 

 
 17 06 03 Andet isolationsmateriale bestående af eller indeholdende 

farlige stoffer 
F.eks. brandhæmmere. Må kun modtages i 
mængder således at affaldet samlet ses bedøm- 
mes som ikke farligt 

 17 06 04 Isolationsmateriale, bortset fra affald henhørende under 17 06 
01 og 17 06 03 

Må kun modtage Rockwool som ubetydelig del af 
samlet læs 

 17 06 05 Asbestholdige byggematerialer   
 17 06 06 Asbestholdige byggematerialer, støvende Må kun modtages i mængder således at affaldet jf. 

affaldsbekendtgørelsens bilag 4. er ikke farligt 

 
 
17 08 Gipsbaserede byggematerialer 
 17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald forurenet med 

farlige stoffer 
Må kun modtage Rockwool som ubetydelig del af 
samlet læs 

 
17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald 
 17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB (f.eks. 

PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, harpiksbaserede 
gulvbelægninger, PCB-holdige termoruder og PCB-holdige 
kondensatorer) 

Må kun modtages i mængder således at affaldet jf. 
affaldsbekendtgørelsens bilag 4. er ikke farligt 

 
 17 09 03 Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet 

affald) indeholdende farlige stoffer 
f.eks. metaller, blyholdigt keramik m.v. Må kun 

modtages i mængder således at affaldet samlet 
ses bedømmes som ikke farligt 

 17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra affald hen- 
hørende under 17 09 02 og 17 09 03 eller indeholdende kviksølv 

Kun hvis genanvendelse ikke er muligt 
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19 AFFALD FRA AFFALDSBEHANDLINGSANLÆG, SPILDEVANDSRENS- 
NINGSANLÆG UDEN FOR PRODUKTIONSSTEDET SAMT FRA FREM- 

Bemærkning 

 STILLING AF DRIKKEVAND ELLER VAND TIL INDUSTRIELT BRUG  
19 01 Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald 
 19 01 02 Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske   >Kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen 
 19 01 12 Bundaske og slagge, bortset fra affald indeholdende farlige 

stoffer 
  >Kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen 

 19 01 14 Flyveaske, bortset fra affald indeholdende farlige stoffer   >Kategori 3 i restproduktbekendtgørelsen 
 19 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
 
19 04 Forglasset affald og affald fra forglasning  
 19 04 01 Forglasset affald   
 19 04 04 Vandigt flydende affald fra hærdning af forglasset affald   
 
19 05 Affald fra aerob behandling af fast affald 
 19 05 03 Kompost, som ikke overholder specifikationerne Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

 
1) Yderligere forbehandling vil ikke nedbringe mængden væsentlig 

 19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret 
 19 08 01 Ristegods Hvis forbrænding ikke er mulig 
 19 08 02 Affald fra sandfang Primært fra vejbrønde 
 19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand Hvis anden behandling/genanvendelse ikke er 

mulig pga. indhold af metaller, PAH m.m. 
 19 08 09 Fedt og olieblanding fra olieudskillelse, der udelukkende inde- 

holder spiselig olie og fedt 
Kun hvis genanvendelse ikke er muligt 

 19 08 12 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra 
affald indeholdende farlige stoffer 

Kun hvis genanvendelse ikke er muligt 

 19 08 14 Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra 
affald indeholdende farlige stoffer 

Hvis anden behandling/genanvendelse ikke er 
mulig pga. indhold af metaller, PAH m.m. 

 19 08 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  
 
19 09 Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug 
 19 09 01 Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist  
 
19 10 Affald fra fragmentering af metalholdigt affald 
 19 10 04 Den lette fraktion og støv, bortset fra affald indeholdende farlige 

stoffer  

 19 10 06 Andre fraktioner, bortset fra affald indeholdende farlige stoffer F.eks. kompositmaterialer hvis genanvendelse ikke 
er mulig 

 
19 12 Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specifice- 

ret 
 19 12 12 Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra mekanisk 

behandling af affald, bortset fra affald indeholdende farlige stoffer 
f.eks. fra eksterne sorteringsanlæg og produkthan- 
del 

 
19 13 Affald fra rensning af jord og grundvand 
 19 13 02 Fast affald fra rensning af jord, bortset fra affald indeholdende 

farlige stoffer 
Primært fra soldning 

 
 

20 KOMMUNALT INDSAMLET AFFALD (HUSHOLDNINGSAFFALD OG 
LIGNENDE HANDELS-, INDUSTRI- OG INSTITUTIONSAFFALD), HER- 

Bemærkning 

 UNDER SEPARAT INDSAMLEDE FRAKTIONER  
20 01 Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) 
 20 01 01 Papir og pap Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  20 01 02 Glas Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  20 01 37 Træ indeholdende farlige stoffer Kun som ubetydelig del af samlet læs 

 20 01 38 Træ, bortset fra affald henhørende under 20 01 37 Kun som ubetydelig del af samlet læs 

 20 01 39 Plast Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  20 01 40 Metaller Kun som ubetydelig del af samlet læs 1 

  20 01 41 Affald fra skorstensfejning  
 20 01 99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret  

1) Yderligere forbehandling vil ikke nedbringe mængden væsentlig 

 20 02 
 

 

Have- og parkaffald (inkl. Affald fra kirkegårde) 

     
 20 02 02 Jord og sten Kun som ubetydelig del af samlet læs   
 20 02 03 Andet ikke-bionedbrydeligt affald Hvis genanvendelse ikke er mulig f.eks. i 

forbindelse med rydning af legepladser 
1) Yderligere forbehandling vil ikke nedbringe mængden væsentlig 

 20 03 Andet kommunalt indsamlet affald 
 20 03 01 Blandet kommunalt indsamlet affald Primært deponeringscontainer fra genbrugspladser 
 20 03 02 Affald fra markedspladser  Kun hvis genanvendelse ikke er muligt 

 20 03 03 Affald fra gadefejning  
    
 20 03 06 Affald fra rensning af kloakker Primært sandfraktion 
 20 03 99 Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret  

 


