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Positivliste for Reno-Nord Deponi 

 

Anlæg: Reno-Nord Deponi 

Virksomhed: I/S Reno-Nord 

Revisionsdato: 27. april 2021 

 

 
 

Positivlisten omfatter alt affald, der må modtages til deponering på Reno-Nord 

Deponi.    Listen indeholder følgende oplysninger: 

 

 Affaldskategori fordelt på blandet, mineralsk og farligt affald. Deponiet har 

ikke foretaget analyser af det modtagne affald, så kategoriseringen er fore- 

taget ud fra oplysninger indhentet andet sted fra herunder fra affaldskarak- 

teriseringen i bekendtgørelsen. Endvidere er de enkelte affaldstyper skøn- 

nede indhold af TOC anvendt til karakteriseringen. 
 

 Affaldsklasse i henhold til deponibekendtgørelsen 

 EAK-nummer på den enkelte affaldstype i henhold til udkastet til EAK-liste 

 Beskrivelse af den enkelte affaldstype i henhold til udkast til EAK-liste 

 Farligt affald er markeret med fed skrift 

 
 

 
Forudsætningen for deponeringsanlæggets modtagelse og håndtering af affald er 

affaldshierarkiet som nævnt i Bekendtgørelse nr. 1759 af 27. december 2018 om 

affald, hvor det i § 12 er anført, at: 

 
 

”affaldshåndtering skal ske med udgangspunkt i følgende prioritering: 
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1. Forberedelse med henblik på genbrug 
 

2. Genanvendelse 
 

3. Anden nyttiggørelse 
 

4. Bortskaffelse” 
 
 
 

Modtagelse af affald sker i overensstemmelse med principperne i § 26 i Bekendtgø- 

relse nr. 1049 af 28. august 2013 om deponeringsanlæg 

 

 
Hvis der i forbindelse med inspektionen af affaldet konstateres, at der er forbræn- 

dingsegnet eller genanvendelige fraktioner i affaldet, vil læsset blive afvist eller om- 

dirigeret til sorteringsanlæg. 
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Indholdsfortegnelse, EAK-koder 
 
 
 

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

02 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt frem- 

stilling og forarbejdning af levnedsmidler 

03 Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, 
pap og papirmasse 

04 Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien 

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

06 Affald fra uorganisk-kemiske processer 

07 Affald fra organisk-kemiske processer 

08 Affald fra fremstilling, formulering, distribution og brug af maling, lak og kera- 
misk emalje samt klæbestoffer, fugemasser og trykfarver 

09 Affald fra den fotografiske industri 

10 Affald fra termiske processer 

11 Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre 

materialer samt affald fra hydrometallurgiske processer 

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

13 Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier, 05 

og 12) 

14 Kasserede organiske opløsningsmidler, kølemidler og drivmidler (undtagen 07 
og 08) 

15 Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyt- 
telsesdragter, ikke andetsteds specificeret 

16 Affald ikke andetsteds specificeret i listen 
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17 Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) 

18 Affald fra læge- eller dyrlægepraksis og/eller hermed forbundne forskningsak- 
tiviteter (undtagen storkøkken- og kantineaffald, som ikke har direkte tilknyt- 
ning til patientbehandling) 

19 Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for pro- 

duktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug 

20 Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, indu- 

stri- og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner 
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Blandet affald 
 

 

EAK-kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af af- 

faldstyper 

 
02 

 
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstil- 

ling og forarbejdning af levnedsmidler 

02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager) Bl.a. roekuleplast, der ikke kan genanvendes 

02 07 02 Affald fra spritdestillation Sand og slam der ikke kan genanvendes 

 

03 
 

Affald fra træforarbejdning og fremstilling af pladematerialer, møbler, papir, pap 

og papirmasse 

03 02 99 Træbeskyttelsesmidler, ikke andetsteds speci- 
ficeret 

Emballage, udhærdet 2-komponentlim og lak/lim 

 

04 
 

Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien 

04 02 22 Affald fra forarbejdede tekstilfibre Brandhæmmende fibermaterialer 

 

12 
 

Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af 

metal og plast 

12 01 15 Slam fra spåntagende processer, bortset fra 
affald henhørende under 12 01 14 

 

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

 

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

Primært glasblæsesand/-middel, som ikke kan gen- 
anvendes 

12 01 99 Andet affald, ikke andet steds specificeret Materialer fra rengøringsprocesser (opfej), der ikke 
kan genanvendes 

 

16 
 

Affald ikke andetsteds specificeret i listen 

16 06 04 Alkaliske batterier (undtagen 16 06 03)  

16 06 05 Andre batterier og akkumulatorer Brunstensbatterier 

16 11 02 Kulstofbaserede foringer og ildfaste materialer 
fra metallurgiske processer, bortset fra affald 
henhørende under 16 11 01 

Skorstene 

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

Primært affald fra produktion af mineraluld 
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EAK-kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af af- 

faldstyper 
 henhørende under 16 11 05  

 

17 
 

Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) 

17 02 03 Plast PVC affald 

17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra affald 
henhørende under 17 03 01 

Brofræs indeholdende metaller og membraner 

17 05 04 Jord og sten, bortset fra affald henhørende 
under 17 05 03 

Materiale hvor genanvendelse/rensning ikke er mulig 
pga. urenheder (fx. jord med affald fra registrerede 
affaldsdepoter) og affald fra geotekniske undersøgel- 
ser primært jordprøver, i de tilfælde, der er mistanke 
om eller konstateret en forurening. 

17 05 08 Ballast fra banespor, bortset fra affald henhø- 
rende under 17 05 07 

Materiale hvor genanvendelse/rensning ikke er mulig 
pga. urenheder (fx. forurening med metaller eller 
olie) 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset 
fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 
02 og 17 09 03 

Fx. byggematerialer forurenet med olie eller lignende 
samt materialer fra brandtomter, (fx. tilsodede byg- 
gematerialer) 

 

19 
 

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produk- 

tionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug 

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 
fx. grundet indhold af metaller, PAH mv. 

19 08 14 Slam fra anden behandling af industrispilde- 
vand, bortset fra affald henhørende under 19 
08 13 

Hvis anden behandling/ genanvendelse ikke er mulig 
fx. grundet indhold af metaller, PAH m.v. 

19 09 02 Slam fra klaring af drikkevand Slam fra klaring af drikkevand. Indeholder jern, min- 
dre mængder mangan og evt. arsen. TS > 20 %. 

19 10 01 Jern- og stålaffald Fx. kompositmaterialer, hvis genanvendelse ikke er 
mulig 

19 10 02 Ikke-jernmetal Fx. kompositmaterialer, hvis genanvendelse ikke er 
mulig 

19 10 06 Andre fraktioner, bortset fra affald henhøren- 
de under 19 10 05 

Fx. kompositmaterialer, hvis genanvendelse ikke er 
mulig 

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

Fx. fra eksterne sorteringsanlæg og produkthandel 

19 13 02 Fast affald fra rensning af jord, bortset fra Primært fra soldning 
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EAK-kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af af- 

faldstyper 
 affald henhørende under 19 13 01  

 

20 
 

Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- 

og institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner 

20 01 39 Plast PVC affald 

20 02 02 Jord og sten Hvis genanvendelse ikke er mulig primært pga. 
fremmedlegemer som fx. bånd, potter, 
plastemballage m.v. 

20 02 03 Andet ikke-bionedbrydeligt affald Hvis genanvendelse ikke er mulig fx. affald i forbin- 
delse med rydning af legepladser 

20 03 01 Blandet kommunalt indsamlet affald Primært deponeringscontainere fra genbrugspladser 

20 03 03 Affald fra gadefejning  

20 03 06 Affald fra rensning af kloakker Primært sandfraktion 

20 03 07 Storskrald Blandet deponiaffald fra storskraldsindsamling 

 
 

I særskilt celle på enhed for blandet affald i henhold til forudsætninger anført i afgørelse af 8. november 2011 

 

17 
 

Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) 

17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, 
bortset fra affald henhørende under 17 01 06 

Fx. byggematerialer forurenet med asbest eller lig- 
nende 

17 06 01 Isolationsmateriale indeholdende asbest  

17 06 05 Asbestholdige byggematerialer  

17 06 06 Asbestholdige byggematerialer, støven- 

de 

 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, 
bortset fra affald henhørende under 17 09 01, 
17 09 02 og 17 09 03 

Brandtomtmateriale (blandet affald med 
asbest/tagplader) 

 
 

I særskilt celle på enhed for blandet affald 

 

17 
 

Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) 

17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende 
PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB- 
holdige, harpiksbaserede gulvbelægninger, 
PCB-holdige termoruder og PCB-holdige 
kondensatorer) 

Indhold af PCB op til maksimalt 50 mg/kg 
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Farligt affald 
 
 
 

EAK-kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af 

affaldstyper 

 
02 

 
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri samt fremstilling 

og forarbejdning af levnedsmidler 

02 01 08 Landbrugskemikalieaffald indeholdende farlige 
stoffer 

Gødningsprodukter i fast form, f.eks. beska- 
diget ved brand. 

 
06 

 
Affald fra uorganisk-kemiske processer 

06 03 13 Salte i fast form og opløsninger heraf indeholdende 
tungmetaller 

Restprodukter eller filterkager fra keramisk 
produktion 

06 04 05 Affald indeholdende andre tungmetaller Fejlproduktion indeholdende tungmetaller 

06 05 02 Slam fra spildevandsbehandling på produktionsste- 
det indeholdende farlige stoffer 

Slam fra fældningsprocesser 

06 06 02 Affald indeholdende farlige sulfider Affald fra afsvovlningsprocesser 

06 10 02 Affald indeholdende farlige stoffer  

06 13 02 Brugt aktivt kul (med undtagelse af 06 07 02) Forekommer i sjældne tilfælde, hvor det ikke 
er forbrændingsegnet 

06 13 05 Sod  

 

10 
 

Affald fra termiske processer 

10 01 04 Flyveaske og kedelstøv stammende fra olie Kedelstøv fra rensning af oliefyrede anlæg 

10 01 13 Flyveaske fra emulgerede kulbrinter anvendt som 
brændsel 

Kedelstøv fra fyringsanlæg, hvor der har 
været anvendt opløsningsmidler 

10 01 14 Bundaske, slagge og kedelstøv fra kombineret forbræn- 
ding indeholdende farlige stoffer 

 

10 01 16 Flyveaske fra kombineret forbrænding indeholdende 
farlige stoffer 

 

10 01 18 Affald fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer  

10 02 07 Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige 
stoffer 

Affald fra jernstøberier 

10 02 13 Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende Affald fra jernstøberier 
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EAK-kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af 

affaldstyper 
 farlige stoffer  

10 08 15 Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer Affald fra støberier 

10 08 17 Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende 
farlige stoffer 

Affald fra støberier 

10 09 09 Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer Affald fra støberier 

10 09 11 Andet partikelformet materiale indeholdende farlige 
stoffer 

Affald fra støberier 

10 10 07 Brugte støbekerner og -forme indeholdende farlige 
stoffer 

Affald fra bronzestøberier 

10 10 09 Støv fra røggasrensning indeholdende farlige stoffer Affald fra støberier 

10 10 11 Andet partikelformet materiale indeholdende farlige 
stoffer 

Affald fra støberier 

10 11 13 Slam fra polering og slibning af glas indeholdende 
farlige stoffer 

Affald fra forarbejdning af glas 

10 11 15 Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige 
stoffer 

Filteraffald fra glassmelterier 

10 11 17 Slam og filterkager fra røggasrensning indeholdende 
farlige stoffer 

Affald fra glassmelterier 

10 11 19 Fast affald fra spildevandsbehandling på produkti- 
onsstedet indeholdende farlige stoffer 

Affald fra glassmelterier 

10 12 09 Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige 
stoffer 

Affald fra teglværker 

10 12 11 Glaseringsaffald indeholdende tungmetaller Affald fra teglværker 

10 13 12 Fast affald fra røggasrensning indeholdende farlige 
stoffer 

Affald fra cementproduktion 

 

11 
 

Affald fra kemisk overfladebehandling og belægning af jern, metal og andre materia- 

ler samt affald fra hydrometallurgiske processer 

11 01 09 Slam og filterkager indeholdende farlige stoffer Anodisering, galvanisering, printfremstilling 

11 01 98 Andet affald indeholdende farlige stoffer Anodisering, galvanisering, printfremstilling 

11 02 02 Slam fra zinkbaserede hydrometallurgiske processer 
(inkl. jarosit, goethit) 

Udvikling, forskning fx. laboratorier på uni- 
versiteter 

11 02 05 Affald fra kobberbaserede hydrometallurgiske pro- 
cesser indeholdende farlige stoffer 

Udvikling, forskning fx. laboratorier på uni- 
versiteter 
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EAK-kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af 

affaldstyper 
11 02 07 Andet affald indeholdende farlige stoffer Udvikling, forskning fx. laboratorier på uni- 

versiteter 

11 05 03 Fast affald fra røggasrensning Luftrensning på varmgalvaniseringsvirksom- 
heder 

 

12 
 

Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af 

metal og plast 

12 01 08 Olieholdigt metalslam (slam fra tilslibning, honing og 
slibning) 

Fx. koldtrækning af stål. 

12 01 16 Affald fra sandblæsning indeholdende farlige stoffer Fx affald fra stålblæsning 

12 01 20 Brugte slibeemner og slibematerialer indeholdende 
farlige stoffer 

Primært fra behandling af rustfrie eller over- 
fladebehandlede emner hvor behandlingen 
har medført et forhøjet indhold af tungmetal- 
ler og genanvendelse ikke har været muligt. 

 
13 

 
Olieaffald og affald fra flydende brændstoffer (med undtagelse af spiseolier, 05 og 

12) 

13 05 03 Sand fra olieudskillere Hvis rensning ikke er muligt 

 

15 
 

Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer og beskyttel- 

sesdragter, ikke andetsteds specificeret 

15 01 11 Metalemballage indeholdende et farligt, fast, porøst 
stof (f.eks. asbest), herunder tomme trykbeholdere 

Fx. gasbeholdere 

 

16 
 

Affald ikke andetsteds specificeret i listen 

16 01 11 Bremseklodser indeholdende asbest  

16 03 03 Uorganisk affald indeholdende farlige stoffer  

 

17 
 

Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede grunde) 

17 02 04 Glas, plast og træ, som indeholder eller er forurenet 
med farlige stoffer 

F.eks. trykimprægneret træ behandlet med 
arsen, kreosot, krom eller kobber 

17 05 03 Jord og sten indeholdende farlige stoffer Jord og sten forurenet med tungmetaller og 
cyanid 

17 06 01 Isolationsmateriale indeholdende asbest  

17 06 03 Andet isolationsmateriale bestående af eller indehol- 
dende farlige stoffer 

Fx. brandhæmmere 

17 06 06 Asbestholdige byggematerialer, støvende  
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EAK-kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af 

affaldstyper 
17 09 03 Andet bygnings- og nedrivningsaffald (herunder blandet 

affald) indeholdende farlige stoffer 
Fx. metaller, blyholdigt keramik m.v. 

 

19 
 

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for produkti- 

onsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug 

19 01 05 Filterkage fra røggasrensning Forbrændingsanlæg i Grønland, via Mokana 

19 01 07 Fast affald fra røggasrensning Forbrændingsanlæg i Grønland, via Mokana 

19 01 10 Brugt aktivt kul fra røggasrensning Fx. scrubberslam fra forbrændingsanlæg 

19 01 11 Bundaske og slagge indeholdende farlige stoffer Fx. fra flisfyrede fjernvarmeværker 

19 01 13 Flyveaske indeholdende farlige stoffer  

19 01 15 Kedelstøv indeholdende farlige stoffer  

19 02 04 Forblandet affald bestående af mindst en type farligt 
affald 

 

19 02 05 Slam fra fysisk/kemisk behandling indeholdende farlige 
stoffer 

 

19 02 11 Andet affald indeholdende farlige stoffer  

19 03 04 Affald, som er markeret som farligt affald og som er 
delvis stabiliseret 

 

19 03 06 Affald, som er markeret som farligt affald og som er 
solidificeret 

 

   

19 08 13 Slam indeholdende farlige stoffer fra anden behandling 
af industrispildevand 

 

 

20 
 

Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og 

institutionsaffald), herunder separat indsamlede fraktioner 

20 01 37 Træ indeholdende farlige stoffer Primært trykimprægneret træ behandlet med 
arsen, kreosot, krom eller kobber 
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Mineralsk affald 
 
 
 

EAK-kode Beskrivelse af affaldstyper Supplerende beskrivelse af 

affaldstyper 
 

01 
 

Affald fra efterforskning, minedrift, brydning og fysisk og kemisk behand- 

ling af mineraler 

01 05 04 Ferskvandsboremudder og –boreaffald Fra underboring af veje 

 

06 
 

Affald fra uorganiske-kemiske processer 

06 03 14 Salte i fast form og opløsninger heraf, bortset fra 
affald henhørende under 06 03 11 og 06 03 13 

Gammelt, hårdt salt som ikke kan genbru- 
ges 

 

10 
 

Affald fra termiske processer 

10 01 01 Bundaske, slagge og kedelstøv (bortset fra kedel- 
støv henhørende under 10 01 04) 

 

10 01 03 Flyveaske fra tørv og ubehandlet træ  

10 01 05 Calciumbaseret reaktionsaffald i fast form fra 
røggasafsvovling 

Opfej under og omkring siloer til opbeva- 
ring af TASP 

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

 

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

 

10 01 19 Affald fra røggasrensning, bortset fra affald henhø- 
rende under 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18 

 

10 10 12 Andet partikelformet materiale, bortset fra affald 
henhørende under 10 10 11 

 

10 13 01 Affald af råvareblandinger før termisk behandling Fx. fra produktion af styrkebeton 

10 13 11 Affald fra cementbaserede kompositmaterialer, 
bortset fra affald henhørende under 10 13 09 og 10 

Kompositmaterialer der primært består af 
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 13 10 cement 

10 13 14 Betonaffald og betonslam Fx. fiberbaserede betonblandinger 

 

12 
 

Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebear- 

bejdning af metal og plast 

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

Primært glasblæsesand/-middel, som ikke 
kan genanvendes 

 

17 
 

Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede 

grunde) 

17 02 02 Glas Hvis genanvendelse ikke er mulig 

 
17 05 04 

 
Jord og sten, bortset fra affald henhørende under 

17 05 03 

 
Materiale hvor genanvendelse/rensning 

ikke er mulig pga. urenheder (f.eks. hård 

asbest m.v. eller jord med affald fra regi- 

strerede affaldsdepoter) og affald fra 

geotekniske undersøgelser primært jord- 

prøver, i de tilfælde, der er mistanke om 

eller konstateret en forurening. 

17 05 08 Ballast fra banespor, bortset fra affald henhørende 
under 17 05 07 

Materiale hvor genanvendelse/rensning 
ikke er mulig pga. urenheder (f.eks. foru- 
rening med metal og olie) 

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

Primært mineraluld 

17 08 02 Gipsbaserede byggematerialer, bortset fra affald 
henhørende under 17 08 01 

Ikke genanvendelige våde materialer 

17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra 
affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 og 17 
09 03 

Fx. byggematerialer forurenet med olie 
eller lignende samt materialer fra brand- 
tomter, (f.eks. tilsodede byggematerialer) 

 

19 
 

Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg uden for 

produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller vand til indu- 

strielt brug 

19 01 12 Bundaske og slagge, bortset fra affald henhørende 
under 19 01 11 

 

19 01 14 Flyveaske, bortset fra affald henhørende under 19 
01 13 

 

19 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret  

 

19 
 

Andet kommunalt indsamlet affald 

20 03 99 Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds 
specificeret 

Fx isoleringsmateriale fra genbrugspladser 
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I særskilt celle på enhed for mineralsk affald 

 

17 
 

Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede 

grunde) 

17 01 07 Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik, 
bortset fra affald henhørende under 17 01 06 

Fx. byggematerialer forurenet med asbest 
eller lignende 

17 06 01 Isolationsmateriale indeholdende asbest  

17 06 05 Asbestholdige byggematerialer  

17 06 06 Asbestholdige byggematerialer, støvende  

 
 

I særskilt celle på enhed for mineralsk affald 

 

17 
 

Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra forurenede 

grunde) 

17 09 02 Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende PCB 
(fx. PCB-holdige fugemasser, PCB-holdige, har- 
piksbaserede gulvbelægninger, PCB-holdige ter- 
moruder og PCB-holdige kondensatorer) 

Indhold af PCB op til maksimalt 50 mg/kg 

 


