
 
 

Positivliste 
 

 

På deponeringsenheder godkendt til at modtage blandet affald må der modtages affald, 
som er omfattet af nedenstående beskrivelser eller er blandinger heraf og kan henføres til 
de nævnte EAK-koder. Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet overholder 
definitionen på blandet affald og har gennemgået den grundlæggende karakterisering. For 
blandet affald er TOC over 50 g pr. kg tør prøve (med mindre affaldstypen ikke kan 
deponeres på enheder for inert eller mineralsk affald, fordi det er for reaktivt). Asbestaffald 
kan modtages på celler for blandet affald uanset TOC indhold. 
 

Ikke genanvendelige fraktioner af asfalt, slaggeplader, mineraluld knust glas/keramik, 
glaseret tegl o-lign. og blød PVC indsamlet fra genbrugspladser. Affaldet skal kunne 
henføres til en af nedenstående EAK-koder: 
Kommunalt indsamlet affald 
(husholdningsaffald og lignende handels-, 
industri- og institutionsaffald), herunder 
separat indsamlede fraktioner 

EAK-kode 20 01 99 
Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret 

 

Ikke genanvendeligt PVC i form af kasserede produkter af blød PVC og PVC 
indeholdende kridt samt produktionsrester af blød PVC, indsamlet fra 
storskraldsordninger, sorteringsanlæg, nedrivningsarbejder samt produktionsaffald. 
Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder:  
Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, 
skovbrug, jagt og fiskeri 

EAK-kode 02 01 04 
Plastaffald (undtagen emballager) 

Affald fra organisk-kemiske processer EAK-kode 07 02 13 
Plastaffald 

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

EAK-kode 12 01 05 
Plastspåner 

Emballageaffald, absorbtionsmidler, 
aftørringsklude, filtermaterialer og 
beskyttelsesdragter, ikke andetsteds 
specificeret 

EAK-kode 15 01 02 
Plastemballage 

Affald ikke andets sted specificeret i listen  
 

EAK-kode 16 01 19  
Plast 

Bygnings og nedrivningsaffald  
 

EAK-kode 17 02 03  
Plast  
 

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

EAK-Kode 19 12 04  
Plast og Gummi  
 
 

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

EAK-Kode 20 01 39  
Plast 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ikke genanvendeligt isoleringsmateriale i form af kasserede batts, granulat, plader, måtter 
m.m., indsamlet fra genbrugspladser/storskraldsordninger, sorteringsanlæg, 
nedrivningsarbejder samt produktionsaffald. Affaldet skal kunne henføres til en af 
nedenstående EAK-koder: 
Isolationsmateriale og asbestholdige 
byggematerialer 

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

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

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

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

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

EAK-kode 20 01 99 
Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret 

 

Ikke genanvendeligt glas i form af sliberester, produktionsrester eller forurenede 
glasstykker, uden indhold af stoffer der gør affaldet farligt, indsamlet fra 
nedrivningsarbejder og produktionsaffald. Affaldet skal kunne henføres til en af 
nedenstående EAK-koder: 
Affald fra fremstilling af glas og glasprodukter EAK-kode 10 11 12 

Affaldsglas, bortset fra affald henhørende under 
10 11 11 
 
EAK-kode 10 11 14 
Slam fra polering og slibning af glas, bortset fra 
affald henhørende under 10 11 13 

Bygnings og nedrivningsaffald  
 

EAK-kode 17 02 02 
Glas 

 

Ikke-genanvendeligt affald i form af boremudder fra understyrede boringer o.lign. uden 
indhold af tungmetal eller andre stoffer der gør affaldet farligt. Affaldet skal kunne 
henføres til en af nedenstående EAK-koder: 
Boremudder og andet boreaffald EAK-kode 01 05 04 

Ferskvandsboremudder og –boreaffald 
 
EAK-kode 01 05 07 
Boremudder og boreaffald indeholdende baryt, 
bortset fra affald henhørende under 01 05 05 
og 01 05 06 
 
EAK-kode 01 05 08 
Boremudder og boreaffald indeholdende 
chlorid, bortset fra affald henhørende under 01 
05 05 og 01 05 06 
 
EAK-kode 01 05 99 
Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

 

 

 

 



Ikke genanvendeligt og forbrændingsegnet affald fra spildevandsrenseanlæg i form af 
ristegods og afvandet spildevandsslam med min. 20% TS. Affaldet skal kunne henføres til 
en af nedenstående EAK-koder: 
Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke 
andetsteds specificeret 

EAK-kode 19 08 01 
Ristegods 
 
EAK-kode 19 08 02 
Affald fra sandfang 
 
EAK-kode 19 08 05 
Slam fra behandling af byspildevand 
 
EAK-kode 19 08 99 
Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

 

Blandinger af mindre mængder af ikke genanvendeligt keramik, rester af ikke 
genanvendeligt beton og tegl tilført fra nedrivningsarbejder, sorteringsanlæg, 
genbrugspladser, storskraldsordninger og produktion. Affaldet skal kunne henføres til en 
af nedenstående EAK-koder: 
Affald fra fremstilling af keramikvarer, mursten, 
tegl og byggematerialer 

EAK-kode 10 12 08 
Affald fra keramikvarer, mursten, tegl og 
byggematerialer (efter termisk behandling) 
 
EAK-kode 10 12 12 
Glaseringsaffald, bortset fra affald henhørende 
under 10 12 11 

Bygnings og nedrivningsaffald EAK-Kode 17 01 07  
Blandinger af beton, mursten, tegl og keramik 
bortset fra affald hørende under 17 01 06 

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

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

Andet kommunalt indsamlet affald EAK-kode 20 03 99  
Kommunalt indsamlet affald ikke andet steds 
specificeret. 

Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede 
produkter 

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

 

Ikke genanvendeligt affald fra rensning af drikkevand i form af filtergrus o.lign. med min. 
20% TS. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder: 
Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til 
industrielt brug 

EAK-kode 19 09 01 
Fast affald fra primær filtrering eller behandling 
på rist 
 
EAK-kode 19 09 99 
Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

 

Ikke genanvendelig jord, sten og ballast fra nedrivningsarbejder, forurenede grunde, 
jernbanearealer, byggegrunde o.lign. uden indhold af tungmetaller eller andre stoffer der 
gør affaldet farligt. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder: 
Jord (herunder opgravet jord fra forurenede 
grunde), sten og klapmaterialer 

EAK-kode 17 05 04 
Jord og sten, bortset fra affald henhørende 
under 17 05 03 
 
EAK-kode 17 05 08 
Ballast fra banespor, bortset fra affald 
henhørende under 17 05 07 



 

Ikke forbrændingsegnet bygnings- og nedrivningsaffald (med et PCB-indhold under 50 
ppm) i form af PCB-holdig fugemasse, gulvbelægninger, termoruder, kondensatorer m.m. 
Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder: 
Andet bygnings- og nedrivningsaffald 
(Hvis der er testet og fundet 1 mg/kg TS < PCB 
< 50 mg/kg TS, skal affaldet deponeres i 
særskilt celle) 

EAK-kode 17 09 02 
Bygnings- og nedrivningsaffald indeholdende 
PCB (f.eks. PCB-holdige fugemasser, PCB-
holdige harpiksbaserede gulvbelægninger, 
PCB-holdige termoruder og PCB-holdige 
kondensatorer) 
 
EAK-kode 17 09 04 
Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset 
fra affald henhørende under 17 09 01, 17 09 02 
og 17 09 03 

 

Ikke genanvendeligt eller forbrændingsegnet restaffald fra rensning af kedler m.m. på 
kraftværker, forbrændings- og pyrolyseanlæg samt jern- og stålindustri. Affaldet skal 
kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder/ TOC-indhold skal dokumenteres over 
50 g pr. kg tør prøve/: 
Affald fra kraftværker og andre 
forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) 

EAK-kode 10 01 99 
Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

Affald fra jern- og stålindustrien EAK-kode 10 02 99 
Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

Affald fra forbrænding eller pyrolyse af affald EAK-kode 19 01 02 
Jernholdigt materiale fjernet fra bundaske 
 
EAK-kode 19 01 99 
Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

 

Ikke genanvendelige asbestholdige emner og byggematerialer i form af loftsplader, 
tagplader, rør, sandwichelementer m.m. uden indhold af stoffer der gør affaldet farligt, og 
indsamlet fra genbrugspladser/storskraldsordninger, sorteringsanlæg, 
nedrivningsarbejder og produktion. Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående 
EAK-koder: 
Isolationsmateriale og asbestholdige 
byggematerialer 

EAK-kode 17 06 04 
Isolationsmateriale, bortset fra affald 
henhørende under 17 06 01 - 17 06 03 
 
EAK-kode 17 06 05 
Asbestholdige byggematerialer 
 
EAK-kode 17 06 06 
Asbestholdige byggematerialer, støvende 
(dobbelt emballeret) 

 

Ikke genanvendeligt støbesand m.m. fra jern- og metalstøberier uden indhold af 
tungmetaller og andre stoffer der gør affaldet farligt. Affaldet må ikke være 
genanvendeligt eller rensningsegnet. Affaldet skal kunne henføres til følgende EAK-
koder: 
Affald fra jernstøberier EAK-kode 10 09 08 

Brugte støbekerner og –forme, bortset fra affald 
henhørende under 10 09 07 
 
EAK-kode 10 09 12 
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald 
henhørende under 10 09 11 
 



EAK-kode 10 09 99 
Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

Affald fra metalstøberier EAK-kode 10 10 08  
Brugte støbekerner og –forme, bortset fra affald 
henhørende under 10 10 07 
 
EAK-kode 10 10 12 
Andet partikelformet materiale, bortset fra affald 
henhørende under 10 10 11 
 
EAK-kode 10 10 99 
Andet affald, ikke andetsteds specificeret 

 

Ikke genanvendeligt eller forbrændingsegnet affald fra gadefejning og rensning af 
sandfang og kloakker med et tørstofindhold på min. 20%. Affaldet skal kunne henføres til 
følgende EAK-koder: 
Andet kommunalt indsamlet affald EAK-kode 20 03 03 

Affald fra gadefejning 
 
EAK-kode 20 03 06 
Affald fra rensning af kloakker 

 

Ikke genanvendeligt sand og kasserede emner fra sandblæsning og øvrig 
overfladebehandling uden indhold af tungmetaller og andre stoffer der gør affaldet farligt. 
Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder: 
Affald fra formning, tildannelse samt fysisk 
og mekanisk overfladebearbejdning af metal 
og plast 

EAK-kode 12 01 17 
Affald fra sandblæsning, bortset fra affald 
henhørende under 12 01 16 
 
EAK-kode 12 01 21 
Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra 
affald henhørende under 12 01 20 

 
 
På deponeringsenheder godkendt til farligt affald må der modtages affald, som er 
omfattet af nedenstående beskrivelse og kan henføres til den nævnte EAK-kode. 
Det er en forudsætning for modtagelsen, at affaldet overholder definitionen på 
farligt affald og har gennemgået den grundlæggende karakterisering og overholder 
grænseværdier for farligt affald. 
 

Ikke genanvendeligt eller forbrændingsegnet restaffald fra bilfragmenteringsanlæg. 
Affaldet skal kunne henføres til en af nedenstående EAK-koder: 
Affald fra fragmentering af metalholdigt affald EAK-kode 19 10 03 

Den lette fraktion og støv indeholdende 
farlige stoffer 

 


