
Affaldsfraktion Eksempler på deponiaffald 

01. Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og 
kemisk behandling af mineraler  

01 01 02 Affald fra brydning af ikke-metalholdige mineraler  

01 04 08 Kasseret grus og neddelt klippemateriale, bortset fra 
affald henhørende under 01 04 07  

01 04 09 Kasseret sand og ler  

01 04 13 Affald fra hugning og savning af sten, bortset fra affald 
henhørende under 01 04 07 Affald fra stenhuggere 

01 05 04 Ferskvandsboremudder og -boreaffald Boremudder 

02. Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt 
og fiskeri samt fremstilling og forarbejdning af 
levnedsmidler 

 

02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager) Blød PVC 

02 04 01 Jord fra rengøring og vask af roer  

02 04 02 Calciumcarbonat, der ikke opfylder specifikationerne Landbrugskalk 

04. Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien  

04 01 02 Affald fra kalkbehandling  

04 02 09 Affald fra kompositmaterialer  Imprægnerede tekstiler, elastomerer, plastomerer 

05. Affald fra olieraffinering, rensning af naturgas og 
pyrolyse af kul  

05 01 13  Slam fra kedelfødevand  Slam med min 20 % tørstofindhold 

05 01 14  Affald fra køletårne   

05 01 16  Svovlholdigt affald fra afsvovling af olie   

05 06 04  Affald fra køletårne   

06. Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug 
af silicium og siliciumderivater  

06 08 99  Andet affald ikke andetsteds specificeret Siliciumdioxid – eller kvarts fra produktion af gummiblandinger 
til tætning af ventiler o.lign. 

07. Affald fra organisk-kemiske processer  

07 01 99  
Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug 
af primære organisk-kemiske forbindelser. Andet 
affald, ikke andetsteds specificeret  

Katalysatorrest fra fremstilling af biodiesel. 

07 02 13  Plastaffald (hvis forbrænding ikke er mulig)  

08. Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug 
af maling, lak og keramisk emalje samt klæbestoffer, 
fugemasser og trykfarver 

 

08 02 01  Affald fra pulverbelægningsmaterialer   

08 02 02  Vandigt slam indeholdende keramiske materialer  Slam med min 20 % tørstofindhold 

10 01. Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg 
(med undtagelse af 19)  

10 01 01  Bundaske, slagge og kedelstøv (ikke-farligt affald)  

10 01 03  Flyveaske stammende fra tørv og ubehandlet træ   

10 01 05  Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra 
røggasafsvovling   

10 01 07  Calciumbaseret reaktionsaffald i slamform fra 
røggasafsvovling   

10 01 19 Affald fra røggasrensning, bortset fra affald hidrørende 
under 10 01 05, 10 01.07 og 10 01 18  

10 01 21 Slam fra spildevandsrensning på produktionsstedet, 
bortset fra affald henhørende under 10 01 20  

10 01 23  Vandigt slam fra kedelrensning (ikke-farligt affald)   



10 01 99  Andet affald ikke andetsteds specificeret   

10 02. Affald fra jern- og stålindustrien  

10 02 08  Fast affald fra røggasrensning (ikke-farligt affald)   

10 02 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret   

10 06. Affald fra termisk baserede kobberværker  

10 06 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret   

10 07. Affald fra termisk baserede sølv-, guld- og 
platinværker  

10 07 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret   

10 08. Affald fra andre termisk baserede ikke-
jernmetalværker  

10 08 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret   

10 11. Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter  

10 11 03  Affaldsglasbaserede fibermaterialer   

10 11 05  Partikelformet materiale og støv   

10 11 12  Affaldsglas (ikke-farligt affald) Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan anvises som 
inert affald 

10 11 16  Fast affald fra røggasrensning (ikke-farligt affald)  

10 11 18  Slam og filterkager fra røggasrensning (ikke-farligt 
affald)  

10 11 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret   

10 12. Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, tegl 
og byggematerialer  

10 12 03  Partikelformet materiale og støv  Fx fin fraktion fra tilskæring af overliggere 

10 12 01 
10 13 01  Affald af råvareblandinger før termisk behandling   

10 12 05  Slam og filterkager fra røggasrensning   

10 12 06  Kasserede forme   

10 12 10  Fast affald fra røggasrensning (ikke-farligt affald)  

10 12 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret   

10 13. Affald fra fremstilling af cement, kalk og mørtel og 
produkter baseret herpå  

10 13 04  Affald fra brænding og læskning af kalk   

10 13 06  Partikelformet materiale og støv (ikke-farligt affald) 
(med undtagelse af 10 13 13)   

10 13 07 Slam og filterkager fra røggasrensning   

10 13 10  Affald fra fremstilling af asbestcement (ikke-farligt 
affald)   

10 13 11  
Affald fra cementbaserede kompositmaterialer (ikke-
farligt affald), bortset fra affald henhørende under 10 
13 10  

Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan udsorteres til 
genanvendelse 

10 13 13 Fast affald fra røggasrensning (ikke-farligt affald)  

10 13 14  Betonaffald og betonslam   

10 13 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret  Hærdet kulekalk 

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

12 01 01  Filspåner og drejespåner af jern  Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan udsorteres til 
genanvendelse 



12 01 02  Metalstøv og -partikler af jern  Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan udsorteres til 
genanvendelse 

12 01 05 Plastspåner Slibestøv fra finpudsning plastemner, hvis forbrænding ikke er 
mulig. Leveret i bigbags. 

12 01 13  Affald fra svejsning   Filterrest (cyklon) fra svejsning i sort jern 

12 01 17  Affald fra sandblæsning  Ikke-farligt affald fra sandblæsning. Kan kun modtages i det 
omfang, det ikke kan anses som mineralsk 

12 01 21  Brugte slibeemner og slibematerialer (ikke-farligt 
affald)   

12 01 99  Andet affald, ikke andetsteds specificeret   

15.01. Emballage (herunder separat indsamlet emballage-
affald fra husholdninger)  

15 01 05  Kompositemballage   

16.06. Batterier og akkumulatorer  

16 06 05  Andre batterier og akkumulatorer  Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan udsorteres til 
genanvendelse og i øvrigt er ikke-farligt. 

16.11. Affald fra foringer og ildfaste materialer  

16 11 02  Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer fra 
metallurgiske processer (ikke-farligt affald)   

16 11 04  Andre foringer og ildfaste materialer fra metallurgiske 
processer (ikke-farligt affald)  

16 11 06  Foringer og ildfaste materialer fra ikke-metallurgiske 
processer (ikke-farligt affald)   

17.01. Beton, mursten, tegl og keramik  

17 01 01  Beton  Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan udsorteres til 
genanvendelse 

17 01 02  Mursten  Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan udsorteres til 
genanvendelse, fx skorstensmaterialer forurenet med sod. 

17 01 03  Tegl og keramik  Glaseret tegl og keramik, kan kun modtages i det omfang, det 
ikke kan udsorteres til genanvendelse 

17.02. Træ, glas og plast  

17 02 01 Træ Ikke genanvendeligt eller brændbart 

17 02 02 Glas Brandsikkert glas, glasmursten, spejlglas, skår, knust glas, 
affaldsglas 

17 02 03 Plast 

Blød PVC (Gulvbelægninger, tagfolie, ventilationsslanger, 
paneler, havebassiner, regnfrakker, gummistøvler, legetøj, 
haveslanger, græsplænekanter, plastbelagt trådhegn, 
persienner, presenninger belægning fra kabler) 

17.05. Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), 
sten og klapmaterialer  

17 05 04  Jord og sten (ikke-farligt affald)  Lettere forurenet jord, gravstene, kasseret grus 

17.06. Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer  

17 06 01 Isolationsmateriale indeholdende asbest  

17 06 04  Isolationsmateriale, ikke-asbestholdigt (ikke-farligt 
affald) Glasuld, mineraluld 

17 06 05 Asbestholdige byggematerialer  

17 06 06 Asbestholdige byggematerialer, støvende Modtages kun indpakket i plast 

17.09. Andet bygnings- og nedrivningsaffald  

17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende 
PCB Indhold af PCB < 50 mg PCB/kg TS 

17 09 04  

Blandet bygnings- og nedrivningsaffald (bortset fra 
PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, 
harpiksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige 
termoruder og PCB-holdige kondensatorer) (ikke-
farligt affald) 

Ikke-farligt blandet bygnings- og nedrivningsaffald. Må ikke 
indeholde tat-pap, trykimprægneret træ og sveller 

19.01. Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald  

19 01 12  Bundaske og slagge (ikke-farligt affald) Flyveaske og slagge fra biobrændselsanlæg 

19 01 18  Affald fra pyrolyse (ikke-farligt affald)  



19.04 Forglasset affald og affald fra forglasning  

19 04 01 Forglasset affald  

19.05. Affald fra aerob behandling af fast affald  

19 05 03  Kompost, som ikke overholder specifikationerne  Kun sigterest 

19.08. Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke 
andetsteds specificeret  

19 08 01  Ristegods  Ristestof fra renseanlæg 

19 08 02  Affald fra sandfang  
Sand fra vejbrønde, sandfang (vasket), kasseret sand mv., der 
ikke defineres som farligt affald i henhold til bekendtgørelse 
om affald 

19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand Min 20% tørstofinhold 

19 08 12 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand Min 20% tørstofinhold 

19 08 14  Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds 
specificeret  

Slam fra spildevandsrensningen på flisværk. Min 20 % 
tørstofindhold 

19.09. Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til 
industrielt brug  

19 09 01  
Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til 
industrielt brug. Fast affald fra primær filtrering eller 
behandling på rist   

Affald/slam fra behandling af drikkevand, Min 20 % tørstofind-
hold.  

19.12. Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. 
sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke 
andetsteds specificeret 

 

19 12 04  Plast og gummi  Kan kun modtages i det omfang, det ikke kan udsorteres til 
genanvendelse 

19 12 05  Glas  Knust glas, affaldsglas 

19 12 08  Tekstiler   

19 12 09  Mineraler   

19 12 12  
Andet affald (herunder blandinger af materialer) fra 
mekanisk behandling af affald, bortset fra affald 
henhørende under 19 12 11  

 

20. Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og 
lignende handels-, industri- og institutionsaffald), herunder 
separat indsamlede fraktioner 

 

20 01 02  Glas   

20 01 28  Maling, trykfarver, klæbestoffer og harpikser, bortset 
fra affald henhørende under 20 01 27   

20 01 39  Plast   

20 01 99  Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret  Fra genbrugspladserne: deponicontainere 

20 02 02  Jord og sten  Afrivninger, store sten, jord og græstørv 

20 03 03  Affald fra gadefejning  Sand og grus 

xx. Diverse deponeringsegnet affald  

 Den grundlæggende karakterisering skal indeholde en 
beskrivelse af historisk oprindelse og hovedindhold. 

Læs med både mineralske og forbrændingsegnede affaldstyper 
fra kilder, hvor forsortering ikke har været mulig, og som ikke 
kan adskilles uden uforholdsmæssig store omkostninger. 
Oprindelse: 
- Andet husholdningsaffald. 
- Affald fra bygge- og anlægsarbejder. 
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