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AVDELNING V 

IMPORT TILL GEMENSKAPEN FRÅN TREDJELÄNDER 

 

Kapitel 1 – Import av avfall för bortskaffande 

 

Artikel 40 

Förbud mot import utom från länder som är parter i Baselkonventionen eller länder med vilka ett 

avtal har slutits eller från andra områden i ett kris- eller krigstillstånd 

 

1. Import till gemenskapen av avfall avsett för bortskaffande skall vara förbjuden med undantag 

för import från 

 

a) länder som är parter i Baselkonventionen, eller 

 

b) andra länder med vilka gemenskapen, eller gemenskapen och dess medlemsstater, har slutit 

bi- eller multilaterala avtal eller överenskommelser som är förenliga med 

gemenskapslagstiftningen och med artikel 11 i Baselkonventionen, eller 

 

c) andra länder med vilka enskilda medlemsstater har slutit bilaterala avtal eller 

överenskommelser i enlighet med punkt 2, eller 
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d) andra områden i sådana fall då det på grund av exceptionella omständigheter i krissituationer, 

fredsskapande, fredsbevarande eller krig inte är möjligt att sluta bilaterala avtal eller 

överenskommelser enligt leden b eller c eller när ingen behörig myndighet i avsändarlandet 

har utsetts eller kan agera. 

 

2. I undantagsfall får enskilda medlemsstater sluta bilaterala avtal och överenskommelser om 

bortskaffande av specifikt avfall i dessa medlemsstater, om detta avfall inte kommer att hanteras på 

ett miljöriktigt sätt enligt artikel 48 i avsändarlandet.  

 

Dessa avtal och överenskommelser skall vara förenliga med gemenskapslagstiftningen och med 

artikel 11 i Baselkonventionen.  

 

De skall garantera att bortskaffandet kommer att ske vid en anläggning med tillstånd och att det 

kommer att uppfylla kraven på en miljöriktig hantering. 

 

De skall också garantera att avfallet producerats i avsändarlandet och att bortskaffandet uteslutande 

kommer att äga rum i den medlemsstat som har slutit avtalet eller överenskommelsen.  

 

Dessa avtal eller överenskommelser skall anmälas till kommissionen innan de sluts. I nödfall kan de 

emellertid anmälas senast en månad efter det att de har slutits. 

 

3. Bi- eller multilaterala avtal och överenskommelser som slutits i enlighet med punkt 1 b 

och 1 c skall grundas på förfarandereglerna i artikel 41. 
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4. De länder som avses i punkt 1 a–1 c skall vara skyldiga att till den behöriga myndigheten i 

den mottagande medlemsstaten i förväg lämna en vederbörligen motiverad begäran av vilken 

framgår att de inte har eller rimligen kan förvärva den tekniska kapacitet och de anläggningar som 

är nödvändiga för att bortskaffa avfallet på ett miljöriktigt sätt. 

 

Artikel 41 

Förfaranderegler för import från länder som är parter i Baselkonventionen eller från andra områden 

i ett kris- eller krigstillstånd 

 

1. Om avfall avsett för bortskaffande importeras till gemenskapen från länder som är parter i 

Baselkonventionen skall bestämmelserna i avdelning II tillämpas på motsvarande sätt, men med de 

anpassningar och tillägg som anges i punkterna 2 och 3. 

 

2. Följande anpassningar skall tillämpas: 

 

a) Den behöriga transitmyndigheten utanför gemenskapen skall ha 60 dagar på sig, räknat från 

den dag då den skickade sin bekräftelse på mottagandet av anmälan, att begära ytterligare 

information om den anmälda transporten och, om landet i fråga har beslutat att inte kräva 

skriftligt förhandsgodkännande och underrättat övriga parter om detta i enlighet med 

artikel 6.4 i Baselkonventionen, ge sitt underförstådda samtycke eller skriftliga godkännande 

med eller utan villkor. 
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b) I sådana krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande och krig som avses i artikel 40.1 d 

skall det inte krävas något godkännande från de behöriga avsändarmyndigheterna. 

 

3. Följande ytterligare bestämmelser skall tillämpas: 

 

a) Den behöriga transitmyndigheten i gemenskapen skall bekräfta mottagandet av anmälan i en 

skrivelse till anmälaren, med kopior till de berörda behöriga myndigheterna. 

 

b) De behöriga mottagar- och, i förekommande fall, transitmyndigheterna i gemenskapen skall 

skicka en stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en transport till 

införseltullkontoret i gemenskapen. 

 

c) En kopia av transportdokumentet skall överlämnas av transportören till införseltullkontoret i 

gemenskapen.  

 

d) När de nödvändiga tullformaliteterna har utförts skall införseltullkontoret i gemenskapen 

skicka en stämplad kopia av transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har införts, till 

de behöriga mottagar- och transitmyndigheterna i gemenskapen. 
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4. Utöver bestämmelserna i avdelning II får transporten endast genomföras om 

 

a) anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från de behöriga avsändar-, mottagar- och, i 

förekommande fall, transitmyndigheterna och de fastställda villkoren är uppfyllda, 

 

b) ett avtal mellan anmälaren och mottagaren har ingåtts och har verkan i enlighet med 

artikel 4.4 andra stycket och artikel 5, 

 

c) en rättsligt bindande ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring har ställts respektive 

tecknats och har verkan i enlighet med bestämmelserna i artiklarna 4.5 andra stycket och 6, 

och 

 

d) skydd av miljön enligt artikel 48 kan garanteras. 

 

5. Om ett införseltullkontor i gemenskapen upptäcker en olaglig transport skall kontoret 

omedelbart informera den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och denna 

skall sedan 

 

a) omedelbart informera den behöriga mottagarmyndigheten i gemenskapen, som i sin tur skall 

informera den behöriga avsändarmyndigheten utanför gemenskapen, och 

 

b) se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga avsändarmyndigheten utanför 

gemenskapen har beslutat att det kan släppas och skriftligen har meddelat detta till den 

behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och i vilket avfallet kvarhålls. 
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Kapitel 2 – Import av avfall för återvinning 

 

Artikel 42 

Förbud mot import utom från länder som omfattas av OECD-beslutet, länder som är parter 

i Baselkonventionen, länder med vilka ett avtal har slutits eller andra områden i ett 

kris- eller krigstillstånd 

 

1. All import till gemenskapen av avfall avsett för återvinning skall vara förbjuden med 

undantag för import från 

 

a) länder som omfattas av OECD-beslutet, eller 

 

b) andra länder som är parter i Baselkonventionen, eller 

 

c) andra länder med vilka gemenskapen, eller gemenskapen och dess medlemsstater, har slutit 

bi- eller multilaterala avtal eller överenskommelser som är förenliga med 

gemenskapslagstiftningen och med artikel 11 i Baselkonventionen, eller 

 

d) andra länder med vilka enskilda medlemsstater har ingått bilaterala avtal eller 

överenskommelser i enlighet med punkt 2, eller 



 

 
15311/4/04 REV 4  IG/co,mg,cs,be,am 104 
 DG I   SV 

e) andra områden i sådana fall då det på grund av exceptionella omständigheter i krissituationer, 

fredsskapande, fredsbevarande eller krig inte är möjligt att sluta bilaterala avtal eller 

överenskommelser enligt leden b eller c eller när ingen behörig myndighet i avsändarlandet 

har utsetts eller kan agera. 

 

2. I undantagsfall får enskilda medlemsstater sluta bilaterala avtal och överenskommelser om 

återvinning av specifikt avfall i dessa medlemsstater, om detta avfall inte kommer att hanteras på ett 

miljöriktigt sätt, enligt artikel 48, i avsändarlandet.  

 

I sådana fall skall artikel 40.2 tillämpas. 

 

3. Bi- eller multilaterala avtal och överenskommelser som slutits i enlighet med punkt 1 c 

och 1 d skall grundas på förfarandereglerna i artikel 41 i den mån det är relevant. 

 

Artikel 43 

Formföreskrifter för import från länder som omfattas av OECD-beslutet eller från 

andra områden i ett kris- eller krigstillstånd 

 

1. Om avfall avsett för återvinning importeras till gemenskapen från länder och genom länder 

som omfattas av OECD-beslutet, skall bestämmelserna i avdelning II tillämpas på motsvarande sätt, 

men med de anpassningar och tillägg som anges i punkterna 2, 3 och 4. 
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2. Följande anpassningar skall tillämpas: 

 

a) Den behöriga avsändarmyndigheten utanför gemenskapen får ge sitt godkännande enligt 

artikel 9 i form av underförstått samtycke. 

 

b) Anmälaren kan göra en skriftlig förhandsanmälan i enlighet med artikel 4. 

 

c) I sådana krissituationer, fredsskapande, fredsbevarande och krig som avses i artikel 42.1 e 

skall det inte krävas något godkännande från de behöriga avsändarmyndigheterna. 

 

3. Därutöver skall bestämmelserna i artikel 41.3 b−41.3 d vara uppfyllda. 

 

4. Transporten får endast genomföras om 

 

a) anmälaren har erhållit skriftligt godkännande från de behöriga avsändar-, mottagar- och, 

i förekommande fall, transitmyndigheterna eller om de behöriga avsändarmyndigheterna 

utanför gemenskapen har givit sitt underförstådda samtycke, eller kan anses ha gjort det ,och 

de fastställda villkoren är uppfyllda, 
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b) ett avtal mellan anmälaren och mottagaren har ingåtts och har verkan i enlighet med 

artikel 4.4 andra stycket och artikel 5, 

 

c) en rättsligt bindande ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring har ställts respektive 

tecknats och har verkan i enlighet med bestämmelserna i artikel 4.5 andra stycket och 

artikel 6, och 

 

d) skydd av miljön enligt artikel 48 kan garanteras. 

 

5. Om ett införseltullkontor i gemenskapen upptäcker en olaglig transport skall kontoret 

omedelbart informera den behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och denna 

skall 

 

a) omedelbart informera den behöriga mottagarmyndigheten i gemenskapen, som i sin tur skall 

informera den behöriga avsändarmyndigheten utanför gemenskapen, och 

 

b) se till att avfallet hålls kvar fram till dess att den behöriga avsändarmyndigheten utanför 

gemenskapen har beslutat att det kan släppas och skriftligen har meddelat detta till den 

behöriga myndigheten i det land där tullkontoret är beläget och i vilket avfallet kvarhålls. 
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Artikel 44 

Formföreskrifter för import från länder som inte omfattas av OECD-beslutet men som är 

parter i Baselkonventionen eller från andra områden i ett kris- eller krigstillstånd 

 

Om avfall avsett för återvinning importeras till gemenskapen 

 

a) från ett land som inte omfattas av OECD-beslutet, eller 

 

b) genom ett land som inte omfattas av OECD-beslutet och som är part i Baselkonventionen, 

 

skall artikel 41 tillämpas på motsvarande sätt. 

 

Kapitel 3 – Allmänna bestämmelser 

 

Artikel 45 

Import från de utomeuropeiska länderna och territorierna 

 

1. Om avfall importeras till gemenskapen från de utomeuropeiska länderna och territorierna 

skall avdelning II tillämpas på motsvarande sätt. 
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2. Ett eller flera utomeuropeiska länder och territorier och den medlemsstat till vilken de är 

knutna får tillämpa nationella förfaranden för transporter från det utomeuropeiska landet eller 

territoriet till den medlemsstaten. 

 

3. De medlemsstater som tillämpar bestämmelserna i punkt 2 skall meddela kommissionen om 

de nationella förfaranden som tillämpas. 

 

AVDELNING VI 

TRANSITERING GENOM GEMENSKAPEN TILL OCH FRÅN TREDJELÄNDER 

 

Kapitel 1 – Transitering av avfall för bortskaffande 

 

Artikel 46 

Transitering av avfall för bortskaffande 

 

Om avfall avsett för bortskaffande transporteras genom medlemsstater till och från tredjeländer 

skall artikel 41 tillämpas på motsvarande sätt, men med de anpassningar och tillägg som anges 

nedan: 

 

a) Den första och sista behöriga transitmyndigheten i gemenskapen skall, i förekommande fall, 

skicka en stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en transport eller, om de lämnat 

ett underförstått tillstånd, en kopia av bekräftelsen i enlighet med artikel 41.3 a till 

införsel- och utfartstullkontoren i gemenskapen. 
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b) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstullkontoret i gemenskapen skicka en 

kopia av transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har lämnat gemenskapen, till de 

behöriga transitmyndigheterna i gemenskapen. 

 

Kapitel 2 – Transitering av avfall för återvinning 

 

Artikel 47 

Transitering av avfall för återvinning genom gemenskapen 

 

1. Om avfall avsett för återvinning transporteras genom medlemsstater till och från ett land som 

inte omfattas av OECD-beslutet skall artikel 46 tillämpas på motsvarande sätt. 

 

2. Om avfall avsett för återvinning transporteras genom medlemsstater till och från ett land som 

omfattas av OECD-beslutet skall artikel 43 tillämpas på motsvarande sätt, men med följande 

anpassningar och tillägg: 

 

a) Den första och den sista behöriga transitmyndigheten i gemenskapen skall, i förekommande 

fall, skicka en stämplad kopia av sina beslut om godkännande av en transport eller, om den 

har lämnat ett underförstått godkännande, en kopia av bekräftelsen i enlighet med 

artikel 41.3 a till införsel- och utfartstullkontoren i gemenskapen. 

 

b) Så snart avfallet har lämnat gemenskapen skall utfartstullkontoret i gemenskapen skicka en 

kopia av transportdokumentet, i vilket det anges att avfallet har lämnat gemenskapen, till de 

behöriga transitmyndigheterna i gemenskapen. 

 



 

 
15311/4/04 REV 4  IG/co,mg,cs,be,am 110 
 DG I   SV 

3. Om avfall avsett för återvinning transporteras genom medlemsstater från ett land som inte 

omfattas av OECD-beslutet till ett land som omfattas av OECD-beslutet eller tvärtom, skall punkt 1 

gälla det land som inte omfattas av OECD-beslutet och punkt 2 gälla det land som omfattas av 

OECD-beslutet. 

 

AVDELNING VII 

ÖVRIGA BESTÄMMELSER 

 

Kapitel 1 – Ytterligare skyldigheter 

 

Artikel 48 

Skydd av miljön 

 

1. Producenten, anmälaren och andra företag som är delaktiga i en avfallstransport och/eller 

avfallets återvinning eller bortskaffande, skall vidta de åtgärder som krävs för att se till att det avfall 

de transporterar hanteras utan fara för människors hälsa och på ett miljöriktigt sätt under hela 

transporten och under återvinningen och bortskaffandet. I synnerhet kraven i artikel 4 

i direktiv 75/442/EEG och annan gemenskapslagstiftning om avfall skall uppfyllas när transporten 

äger rum i gemenskapen. 
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2. När det gäller export från gemenskapen skall den behöriga avsändarmyndigheten i 

gemenskapen 

 

a) kräva och sträva efter att allt avfall som exporteras hanteras på ett miljöriktigt sätt under hela 

transporten, inklusive vid återvinningen i enlighet med artiklarna 35 och 37 eller 

bortskaffandet i enlighet med artikel 33,  

 

b) förbjuda avfallsexport till tredjeländer om den har anledning att tro att avfallet inte kommer 

att hanteras i enlighet med kraven i led a. 

 

Miljöriktig hantering kan bland annat förutsättas för den berörda återvinnings- eller 

bortskaffningsverksamheten om anmälaren eller den behöriga myndigheten i mottagarlandet kan 

styrka att den anläggning som mottar avfallet drivs i enlighet med sådana normer för människors 

hälsa och miljöskydd som i stort sett motsvarar de normer som föreskrivs i 

gemenskapslagstiftningen.  

 

Detta antagande skall emellertid inte påverka den allmänna bedömningen av miljöriktig hantering 

under transporten och fram till och med återvinningen eller bortskaffandet i det berörda 

mottagarlandet utanför gemenskapen.  

 

För vägledning om vad som skall anses som miljöriktig hantering kan riktlinjerna i bilaga VIII 

beaktas. 
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3. När det gäller import till gemenskapen skall den behöriga mottagarmyndigheten i 

gemenskapen 

 

a) kräva och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att allt avfall som transporteras till dess 

behörighetsområde hanteras utan fara för människors hälsa och utan att processer eller 

metoder används som kan skada miljön, och i enlighet med artikel 4 i direktiv 75/442/EEG 

och annan gemenskapslagstiftning om avfall under hela transporten, inklusive vid återvinning 

eller bortskaffande i mottagarlandet, 

 

b) förbjuda avfallsimport från tredjeländer om den har anledning att tro att avfallet inte kommer 

att hanteras i enlighet med kraven i led a. 

 

Artikel 49 

Efterlevnad i medlemsstaterna 

 

1. Medlemsstaterna skall fastställa bestämmelser om sanktioner för överträdelser av 

bestämmelserna i denna förordning och vidta nödvändiga åtgärder för att se till att de genomförs. 

Sanktionerna skall vara effektiva, proportionella och avskräckande. Medlemsstaterna skall 

underrätta kommissionen om sådan nationell lagstiftning som rör förebyggande och spårning av 

olagliga transporter och sanktioner för sådana transporter. 
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2. För att säkerställa efterlevnaden av denna förordning får medlemsstaterna bland annat besluta 

om inspektioner av inrättningar och företag i enlighet med artikel 13 i direktiv 75/442/EEG och 

stickprovskontroller av avfallstransporter eller av avfallets återvinning eller bortskaffande. 

 

3. I synnerhet får transporter kontrolleras 

 

a) där avfallet uppkommit, tillsammans med producenten, innehavaren eller anmälaren, 

 

b) vid destinationsorten, tillsammans med mottagaren, 

 

c) vid gemenskapens gränser, och/eller 

 

d) under transporten genom gemenskapen. 

 

4. Kontroller får omfatta inspektion av dokument, identitetskontroll och vid behov fysisk 

kontroll av avfallet. 

 

5. Medlemsstaterna får samarbeta med varandra, bilateralt eller multilateralt, för att främja 

förebyggande och upptäckt av olagliga transporter. 

 

6. På begäran av en annan medlemsstat får en medlemsstat vidta åtgärder för att se till att 

personer som misstänks vara inblandade i olaglig transport av avfall och som befinner sig i den 

berörda medlemsstaten efterlever bestämmelserna. 
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Artikel 50 

Rapporter från medlemsstater 

 

1. Före utgången av varje kalenderår skall varje medlemsstat till kommissionen sända en kopia 

av den rapport över det föregående kalenderåret som medlemsstaten, i enlighet med artikel 13.3 

i Baselkonventionen har utarbetat och lagt fram inför Baselkonventionens sekretariat. 

 

2. Före utgången av varje kalenderår skall medlemsstaterna dessutom utarbeta en rapport över 

det föregående året på grundval av det tillägg till frågeformulär för rapportering som ingår i 

bilaga IX, och skall lägga fram denna rapport inför kommissionen. 

 

3. De rapporter som medlemsstaterna utarbetar i enlighet med punkterna 1 och 2 skall skickas 

till kommissionen på elektronisk väg. 

 

4. Kommissionen skall vart tredje år utarbeta en rapport på grundval av dessa rapporter om 

gemenskapens och dess medlemsstaters tillämpning av denna förordning. 

 

Artikel 51 

Internationellt samarbete 

 

Medlemsstaterna skall, vid behov och om det är lämpligt i samverkan med kommissionen, 

samarbeta med andra parter i Baselkonventionen och med mellanstatliga organisationer, bland annat 

genom att utbyta och/eller dela med sig av upplysningar, främja miljöriktig teknik och utforma 

lämpliga riktlinjer för hanteringen. 
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Artikel 52 

Utnämnande av behöriga myndigheter 

 

Medlemsstaterna skall utse en eller flera behöriga myndigheter som skall svara för tillämpningen av 

denna förordning. Varje medlemsstat skall endast utse en behörig transitmyndighet. 

 

Artikel 53 

Utnämnande av kontaktorgan 

 

Medlemsstaterna och kommissionen skall utse ett eller flera kontaktorgan som skall informera och 

vägleda personer eller företag som vänder sig till det. Kommissionens kontaktorgan skall sända 

eventuella förfrågningar som inkommit och som berör medlemsstaterna till dessas kontaktorgan, 

och omvänt. 
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Artikel 54 

Utnämnande av införsel- och utfartstullkontor i gemenskapen 

 

Medlemsstaterna får utse särskilda införsel- och utfartstullkontor i gemenskapen för 

avfallstransporter till och från gemenskapen. Om medlemsstaterna beslutar att utse sådana 

tullkontor, skall avfallstransporter till och från gemenskapen inte tillåtas vid andra gränsövergångar 

i en medlemsstat. 

 

Artikel 55 

Meddelande och information om utnämningar 

 

1. Medlemsstaterna skall till kommissionen anmäla när de utser 

 

a) behöriga myndigheter enligt artikel 52, 

 

b) kontaktorgan i enlighet med artikel 53, och 

 

c) i förekommande fall införsel- och utfartstullkontor i gemenskapen enligt artikel 54. 
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2. I samband med dessa utnämningar skall medlemsstaterna delge kommissionen följande 

uppgifter: 

 

a) Namn. 

 

b) Postadress. 

 

c) E-postadress. 

 

d) Telefonnummer. 

 

e) Faxnummer. 

 

f) Språk som kan godtas av de behöriga myndigheterna. 

 

3. Medlemsstaterna skall omgående till kommissionen anmäla alla ändringar av dessa uppgifter. 

 

4. Dessa uppgifter samt eventuella ändringar av dessa skall lämnas till kommissionen både i 

elektronisk form och i pappersformat om så begärs. 

 

5. Kommissionen skall på sin webbplats offentliggöra förteckningar över de utsedda behöriga 

myndigheterna, kontaktorganen och införsel- och utfartstullkontoren, och skall vid behov uppdatera 

förteckningarna. 
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Kapitel 2 – Övriga bestämmelser 

 

Artikel 56 

Kontaktorganens sammanträde 

 

Kommissionen skall på begäran av medlemsstaterna eller när så annars är lämpligt regelbundet 

ordna sammanträden mellan kontaktorganen, för att behandla de frågor som tillämpningen av denna 

förordning gett upphov till. 

 

Artikel 57 

Ändring av bilagorna 

 

1. Bilagorna får ändras av kommissionen genom förordningar och i enlighet med förfarandet i 

artikel 18.2 i direktiv 75/442/EEG för att ta hänsyn till den vetenskapliga och tekniska utvecklingen. 

Dessutom gäller följande:  

 

a) Bilagorna I, II, III, IIIA, IV och V skall ändras för att ta hänsyn till ändringar som 

överenskommits inom ramen för Baselkonventionen och OECD-beslutet; dessutom skall 

bilaga IC med särskilda anvisningar för ifyllande av anmälningsblanketten och 

transportdokumenten vara färdig senast den dag då denna förordning börjar tillämpas med 

beaktande av OECD:s anvisningar. 
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b) Avfallsslag som inte omfattas av någon avfallskod får tillfälligt föras in i bilagorna IIIB, IV 

eller V i avvaktan på ett beslut om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen 

eller OECD-beslutet. 

 

c) På begäran av en medlemsstat får blandningar av två eller fler avfallsslag som förtecknas i 

bilaga III tillfälligt läggas till i bilaga IIIA i de fall som anges i artikel 3.2 i avvaktan på beslut 

om införande i de relevanta bilagorna till Baselkonventionen och OECD-beslutet. De första 

avfallskoderna i bilaga IIIA skall om så är praktiskt möjligt införas senast den dag denna 

förordning börjar tillämpas och senast 6 månader efter denna tidpunkt. Bilaga IIIA får 

innehålla förbehållet att en eller flera av de avfallskoder som anges i den bilagan inte skall 

gälla vid export till länder som inte omfattas av OECD-beslutet. 

 

d) De undantagsfall som avses i artikel 3.3 skall fastställas och sådant avfall skall, vid behov, 

anges i bilagorna IV A och V och strykas från bilaga III. 

 

e) Bilaga V skall ändras för att avspegla ändringar som överenskommits avseende den 

förteckning över farligt avfall som antagits i enlighet med artikel 1.4 i direktiv 91/689/EEG. 

 

f) Bilaga VIII skall ändras för att avspegla relevanta internationella konventioner och avtal. 

 

2. När bilaga IX ändras skall den kommitté som inrättats genom rådets direktiv 91/692/EEG av 

den 23 december 1991 om att standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av 

vissa direktiv om miljön1 fullt ut delta i överläggningarna. 

 

3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. 

 

                                                 
1  EGT L 377, 31.12.1991, s. 48. Direktivet ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003. 
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Artikel 58 

Ytterligare åtgärder 

 

1. Kommissionen får anta ytterligare åtgärder avseende denna förordnings tillämpning enligt 

följande: 

 

a) En metod för beräkning av den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring i enlighet 

med artikel 6 

 

b) Riktlinjer för tillämpningen av artikel 12.1 g. 

 

c) Ytterligare villkor och bestämmelser avseende återvinningsanläggningar som 

förhandsgodkänts enligt artikel 14. 

 

d) Riktlinjer för tillämpningen av artikel 15 vid identifiering och spårning av avfall som 

genomgår väsentliga förändringar under behandling i avvaktan på återvinning eller 

bortskaffande. 

 

e) Riktlinjer för samarbetet mellan de behöriga myndigheterna i samband med hanteringen av 

olagliga transporter enligt artikel 23. 

 

f) Tekniska och organisatoriska krav för det praktiska genomförandet av informationsutbyte på 

elektronisk väg när det gäller översändande av dokumentation och information i enlighet med 

artikel 25.4. 

 

g) Ytterligare riktlinjer för vilka språk som skall användas enligt artikel 26. 
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h) Ytterligare klarläggande av formföreskrifterna i avdelning II vad avser deras tillämpning på 

export, import och transitering av avfall från, till och genom gemenskapen. 

 

i) Ytterligare riktlinjer för icke definierade juridiska termer. 

 

2. Sådana åtgärder skall beslutas i enlighet med förfarandet i artikel 18.2 i direktiv 75/442/EEG. 

 

3. Den tid som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG skall vara tre månader. 

 

Artikel 59 

Översyn 

 

1. Senast ...* skall kommissionen ha avslutat sin översyn av förhållandet mellan befintlig 

sektorsspecifik lagstiftning om djurs och människors hälsa, inbegripet transporter av avfall som 

omfattas av förordning (EG) nr 1774/2002, och bestämmelserna i denna förordning. Vid behov 

skall denna översyn åtföljas av lämpliga förslag för att uppnå en likvärdig nivå på förfarandena och 

kontrollsystemen för transporter av sådant avfall. 

 

2. Inom fem år från och med ... ** skall kommissionen se över genomförandet av artikel 12.1 c, 

bl.a. dess inverkan på miljöskyddet och den inre marknadens funktion. Vid behov skall översynen 

följas av lämpliga förslag på ändringar i denna bestämmelse. 

 

                                                 
*  Dagen för denna förordnings ikraftträdande. 
**  Dagen för tillämpning av denna förordning. 
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Artikel 60 

Upphävande 

 

1. Förordning (EEG) nr 259/93 och kommissionens beslut 94/774/EG skall upphöra att gälla ...*. 

 

2. Hänvisningar till den upphävda förordningen (EEG) nr 259/93 skall anses som hänvisningar 

till den här förordningen. 

 

3. Beslut 1999/412/EG skall upphöra att gälla från och med den 1 januari ...**. 

 

Artikel 61 

Övergångsbestämmelser 

 

1. Alla transporter som har anmälts och som den behöriga mottagarmyndigheten har bekräftat 

före ...* skall omfattas av bestämmelserna i förordning (EEG) nr 259/93. 

 

                                                 
*  Dagen för tillämpning av denna förordning (12 månader efter dagen för offentliggörande). 
**  Året efter året för tillämpning av denna förordning (det andra året efter året för 

offentliggörande). 
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2. De rapporter som avses i artikel 41.2 i förordning (EEG) nr 259/93 och artikel 50 i denna 

förordning skall för år ...* grundas på det frågeformulär som ingår i beslut 1999/412/EG. 

 

Artikel 62 

Övergångsbestämmelser för vissa medlemsstater 

 

1. Fram till och med den 30 juni 2005 skall alla avfallstransporter till Ungern för återvinning 

enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte förtecknas i bilagorna 

omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande i enlighet 

med avdelning II. 

 

Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndigheterna invända mot avfallstransporter för 
återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte förtecknas 
i bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa 
bestämmelser i rådets direktiv 94/67/EG av den 16 december 1994 om förbränning av farligt avfall1 
och i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG av den 23 oktober 2001 om begränsning 
av utsläpp till luften av vissa föroreningar från stora förbränningsanläggningar2 under den period 
det tillfälliga undantaget är tillämpligt för anläggningen i fråga. 
 

                                                 
*  Året för tillämpning av denna förordning (året efter året för offentliggörande). 
1  EGT L 365, 31.12.1994, s. 34. Direktivet senast ändrat genom förordning (EG) nr 1882/2003. 
2  EGT L 309, 27.11.2001, s. 1. Direktivet ändrat genom 2003 års anslutningsakt. 
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2. Fram till och med den 31 december 2010 skall alla avfallstransporter till Lettland för 
återvinning enligt bilagorna III och IV och avfallstransporter för återvinning som inte förtecknas i 
bilagorna omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt 
förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II. 
 
Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndigheterna invända mot avfallstransporter för 
återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte förtecknas 
i bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa 
bestämmelser i direktiv 96/61/EG under den period det tillfälliga undantaget är tillämpligt för 
anläggningen i fråga. 
 
3. Fram till och med den 31 december 2005 skall alla transporter för återvinning av avfall till 
Malta enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte förtecknas i 
bilagorna omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande 
i enlighet med avdelning II. 
 
Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndigheterna invända mot avfallstransporter för 
återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte förtecknas 
i bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa 
bestämmelser i Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/80/EG under den period det tillfälliga 
undantaget är tillämpligt för anläggningen i fråga. 
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4. Fram till och med den 31 december 2012 skall alla avfallstransporter till Polen för återvinning 
enligt bilaga III omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt 
förhandsgodkännande i enlighet med avdelning II. 
 

Genom undantag från artikel 12 får de behöriga myndigheterna fram till och med 

den 31 december 2007 invända mot transporter till Polen för återvinning av följande avfall 

förtecknat i bilagorna III och IV i enlighet med de skäl till invändningen som anges i artikel 11. 

 

B2020 och GE 020 (glasavfall) 

B2070 

B2080 

B2100 

B2120 

B3010 och GH 013 (plastavfall i fast form) 

B3020 (pappersavfall) 

B3140 (begagnade däck) 

Y46 

Y47 

AA 1010 och A1030 (endast de strecksatser som hänvisar till arsenik och kvicksilver) 

A1060 

A1140 

A2010 

A2020 

A2030 

A2040A3030 

A3040 

A3070 
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A3120 

A3130 

A3160 

A3170 

A3180 (endast tillämpligt på polyklorerade naftalener (PCN) 

A4030 

A4050 

A4060 

A4070 

A4090  

AB030 

AB070 

AB120 

AB130 

AB150 

AC060 

AC070 

AC080 

AC150 

AC160 

AC260 

AD150 
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Med undantag för glasavfall, pappersavfall och begagnade däck kan denna period förlängas längst 

till och med den 31 december 2012 enligt förfarandet i artikel 18.2 i direktiv 75/442/EEG. 

 

Genom undantag från artikel 12 får de behöriga myndigheterna fram till och med 

den 31 december 2012 invända mot avfallstransporter till Polen i enlighet med de skäl till 

invändningar som anges i artikel 11 avseende 

 

a) följande avfall för återvinning enligt bilaga IV: 

 

A2050 

A3030 

A3180, utom polyklorerade naftalener (PCN) 

A3190 

A4110 

A4120 

RB020 

 

och av 

 

b) avfall för återvinning som inte anges i bilagorna. 
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Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndigheterna invända mot avfallstransporter för 

återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte anges i 

bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa 

bestämmelser i direktiv 96/61/EG under den period det tillfälliga undantaget är tillämpligt för 

anläggningen i fråga. 

 

5. Fram till och med den 31 december 2011 skall alla avfallstransporter till Slovakien för 

återvinning enligt bilagorna III och IV och transporter för återvinning av avfall som inte anges i 

bilagorna omfattas av förfarandet för skriftlig förhandsanmälan och skriftligt förhandsgodkännande 

i enlighet med avdelning II. 

 

Genom undantag från artikel 12 skall de behöriga myndigheterna invända mot transporter för 

återvinning av avfall enligt bilagorna III och IV och avfallstransporter för återvinning som inte 

anges i bilagorna när destinationen är en anläggning som beviljats tillfälligt undantag från vissa 

bestämmelser i direktiv 94/67/EG och direktiv 96/61/EG av den 4 december 2000, 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/76/EG om förbränning av avfall1 och 

direktiv 2001/80/EG under den period det tillfälliga undantaget är tillämpligt för anläggningen i 

fråga. 

 

6. När hänvisningar görs i denna artikel till avdelning II vad avser avfall förtecknat i bilaga III 

skall inte artiklarna 3.2 och 4.5 andra stycket samt artiklarna 6, 11, 21, 22, 23, 24 och 30 vara 

tillämpliga. 

 

                                                 
1  EGT L 332, 28.12.2000, s. 91. 
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Artikel 63 

Ikraftträdande och tillämpning 

 

1. Denna förordning träder i kraft den tredje dagen efter det att den har offentliggjorts i 

Europeiska unionens officiella tidning. 

 

Den skall börja tillämpas den ...*. 

 

2. Efter överenskommelse med de berörda medlemsstaterna får artikel 25.4 tillämpas före 

den ...*. 

 

Denna förordning är till alla delar bindande och direkt tillämplig i alla medlemsstater. 

 

Utfärdad i den 

 

På Europaparlamentets vägnar På rådets vägnar 

 Ordförande Ordförande 

 

___________ 

 

 

                                                 
*  12 månader efter dagen för offentliggörande av denna förordning. 
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BILAGA IA 

 

Anmälningsblankett för gränsöverskridande avfallstransport EU
1. Exportör/Anmälare  Registreringsnr: 3. Anmälan nr:  
Namn:  Anmälan avseende  
Adress:  A i) Enkel transport:  

 ii) Flera transporter:  

Kontaktperson:  B. i) Bortskaffande (1):  

Tfn:  Fax:  ii) Återvinning:  

E-post:  C.  
Förhandsgodkänd 
återvinningsanläggning (2, 3) 

Ja  Nej  

2. Importör/Mottagare Registreringsnr: 4. Totalt antal planerade transporter:  
Namn:  5. Totalt planerad mängd (kg/liter) (4):  
Adress:  6. Planerad tidsperiod för transporten/transporterna (4): 
 Första transporten:  Sista transporten:  
Kontaktperson:  7. Förpackningstyp(er) (5):  
Tfn:  Fax:  Särskilda villkor för hanteringen (6): Ja:  Nej:  
E-post:  11. Bortskaffnings-/återvinningsförfarande(n) (2)  
8. Planerad transportör  Registreringsnr: D-kod/R-kod (5):  
Namn (7):  Använd teknik (6):  
Adress:   
  
Kontaktperson:  Skäl för exporten (1;6):  
Tfn:  Fax:   
E-post:  12. Avfallets beteckning och sammansättning (6): 
Transportsätt (5):   
9. Avfallsproducent (1, 7, 8) Registreringsnr:  
Namn:   
Adress:   
 13. Fysikaliska egenskaper (5):  
Kontaktperson:   
Tfn:  Fax:  14. Avfallets identifieringskod (fyll i relevant kod) 

E-post:  
i) Baselkonventionen bilaga VIII (eller IX i förekommande 
fall): 

 

Process varigenom avfallet uppstår samt plats (6): ii) OECD-klassificeringskod (om annan än i):  
 iii) EG:s avfallskatalog:  

10. Bortskaffningsanläggning (2):  eller återvinningsanläggning (2):  iv) Nationell kod i exportlandet:  
Registreringsnr:  v) Nationell kod i importlandet:  
Namn:  vi) övrigt (v.g. specificera)  
Adress:  vii) Y-nummer:  
 viii) H-nummer (5):  
Kontaktperson:  ix) FN-klass (5):  
Tfn:  Fax:  x) FN:s identifikationsnummer:  
E-post:  xi) FN:s transportbeteckning:  
Plats för bortskaffnings-/återvinningsanläggningen:  xii) Tullkod (HS):  
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15. Berörda länder (a), kodnummer för behöriga myndigheter (i tillämpliga fall) (b), och särskilda in- och utförselställen (c) 
Export-/avsändarland Transitländer (införsel och utförsel) Import-/mottagarland 

a)        
b)        
c)         
16. Införsel- och/eller utfartstullkontor och/eller exporttullkontor: (Europeiska gemenskapen): 

Införsel: Utförsel:  Export: 
17. Exportörens/anmälarens/producentens (1) försäkran: 
Jag försäkrar härmed att ovanstående upplysningar är fullständiga och korrekta. Jag försäkrar vidare att bindande skriftliga avtal har  
slutits och att försäkringar eller andra ekonomiska säkerheter har ställts eller kommer att ställas för den gränsöverskridande transporten. 
 

18. Antal bilagor: 

Exportörens/anmälarens namn: Underskrift: Datum:  
    
Producentens namn: Underskrift: Datum:  
    

IFYLLS AV BEHÖRIGA MYNDIGHETER 
 
19. Bekräftelse från den behöriga 
myndigheten i import-/mottagar-/transit-(1)/export-/avsändar-(9)länderna: 

20. Skriftligt godkännande (1;8) av transporten, utfärdat av den 
behöriga myndigheten i (land): 

Land:  Tillstånd utfärdat den:  
Anmälan mottagen den:  Tillstånd giltigt från  till och med:  
Bekräftelse sänd den:  Särskilda villkor: Nej:  Om ja, se fält 21 (6):  
Den behöriga myndighetens namn:  Den behöriga myndighetens namn:  
Stämpel och/eller underskrift:  Stämpel och/eller underskrift:  

  
21. SÄRSKILDA VILLKOR FÖR TILLSTÅND TILL TRANSPORTEN ELLER SKÄL FÖR AVSLAG: 
 
(1) Krävs enligt Baselkonventionen. 
(2) Vid R12/R13- eller D13-D15-förfaranden skall även tillhörande uppgifter bifogas 

om den därpå följande R1-R11- eller D1-D12-anläggningen, om så begärs. 
(3) Fylls i för transporter inom OECD-området och endast om B ii gäller. 
(4) Om det rör sig om flera transporter skall en detaljerad förteckning bifogas. 

(5) Se förteckning över förkortningar och koder på nästa sida. 
(6) Bifoga detaljer vid behov. 
(7) Bifoga förteckning om det rör sig om fler än en. 
(8) Om så krävs i nationell lagstiftning. 
(9) Om så är tillämpligt enligt OECD-beslutet. 
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Förteckning över de förkortningar och koder som används i anmälningsblanketten 

 
BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN (Fält 11) 

D1 Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsupplag) 
D2 Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfall och slam i jord) 
D3 Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum) 
D4 Invallning (t.ex. placering av flytande avfall eller slam i dagbrott, dammar eller laguner) 
D5 Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från 

varandra och från den omgivande miljön) 
D6 Utsläpp av fast avfall till andra vatten än hav och oceaner 
D7 Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under havsbotten 
D8 Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna förteckning och som leder till en slutprodukt i form av föreningar 

eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna förteckning 
D9 Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges i denna förteckning och som leder till en slutprodukt i form av 

föreningar eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i denna förteckning (t.ex. avdunstning, torkning, 

kalcinering) 
D10 Förbränning på land 
D11 Förbränning till havs 
D12 Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva) 
D13 Sammansmältning eller blandning före behandling med ett förfarande som avses i denna förteckning 
D14 Omförpackning före behandling med ett förfarande som avses i denna förteckning 
D15 Lagring innan ett förfarande som avses i denna förteckning tillämpas 

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN (Fält 11) 

R1 Användning som bränsle (annat än genom direkt förbränning) eller andra metoder för att generera energi/Användning 

huvudsakligen som bränsle eller andra metoder för att generera energi 
R2 Återvinning/vidareutnyttjande av lösningsmedel 
R3 Återanvändning/vidareutnyttjande av organiska ämnen som inte används som lösningsmedel 
R4 Återanvändning/vidareutnyttjande av metaller eller metallföreningar 
R5 Återanvändning/vidareutnyttjande av andra oorganiska ämnen 
R6 Regenerering av syror eller baser 
R7 Återvinning av komponenter som används för att minska föroreningar 
R8 Återvinning av katalysatorkomponenter 
R9 Omraffinering eller andra sätt att återanvända olja 
R10 Jordbehandling som är fördelaktig för jordbruket eller ekologiska förbättringar 
R11 Användning av avfall från något av de förfaranden som är numrerade R1-R10 
R12 Utbyte av avfall som skall underkastas något av de förfaranden som är numrerade R1-R11 
R13 Lagring av material som skall underkastas något av förfarandena i denna förteckning 
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FÖRPACKNINGSTYPER (Fält 7) 

1. Fat 

2. Trätunna 

3. Dunk 

4. Låda 

5. Säck 

6. Kompositemballage 

7. Tryckbehållare 

8. Bulk 

9. Övrigt (v.g. specificera) 

TRANSPORTMEDEL (Fält 8): 

R = Vägtransport 

T = Järnvägstransport 

S = Sjötransport 

A = Flygtransport 

W = Inlandssjöfart 

FYSIKALISKA EGENSKAPER (Fält 13) 

1. Stoft/pulver 

2. Fast form 

3. Tjockflytande/pasta 

4. Slam 

5. Flytande 

6. Gasform 

7. Övrigt (v.g. specificera) 

H-NUMMER OCH FN-KLASS (Fält 14) 

FN H-nummer Egenskaper 
Klass 

1 H1 Explosivt 

3 H3 Brandfarliga vätskor 

4.1 H4.1 Brandfarliga fasta ämnen 

4.2 H4.2 Ämnen eller avfall som lätt kan självantändas 

4.3 H4.3 Ämnen eller avfall som vid kontakt med vatten 

utvecklar brandfarliga gaser 

5.1 H5.1 Oxiderande 

5.2 H5.2 Organiska peroxider 

6.1 H6.1 (Akut) giftigt 

6.2 H6.2 Smittämnen 

8 H8 Frätande 

9 H10 Frigör giftiga gaser vid kontakt med luft eller 

vatten 

9 H11 Giftiga ämnen (fördröjd reaktion eller kronisk) 

9 H12 Ekotoxiskt 

9 H13 Ämnen som efter bortskaffande kan avge andra 

ämnen, t.ex. lakvätska som har någon av de 

egenskaper som ovan uppräknats. 

 

Ytterligare upplysningar, bland annat om identifikation av avfall (fält 14), dvs. om koderna i bilagorna VIII och IX till 

Baselkonventionen, OECD-koderna och Y-koderna, finns i en vägledning som kan erhållas från OECD eller Baselkonventionens 

sekretariat. 
 

___________ 
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BILAGA IB 

 

Transportdokument för gränsöverskridande avfallstransport EU
1. Motsvarar anmälan nr: 
 

 2. Transporternas serienummer/totalt antal 
transporter: 

/ 

3. Exportör/Anmälare Registreringsnr:  4. Importör/Mottagare Registreringsnr:  
Namn:  Namn:  

Adress:  Adress:  

 

Kontaktperson:  Kontaktperson:  

Tfn:  Fax:  Tfn: Fax: 

E-post:  E-post: 

5. Faktisk kvantitet: kg:  liter:  6. Faktisk transportdag:  

7. Förpackning Typ(er) (1):  Antal förpackningar:  

Särskilda villkor för hanteringen: (2) Ja:  Nej:  

8. a) 1:e transportör (3): 8. b) 2:e transportör: 8. c) Siste transportör: 

Registreringsnr:  Registreringsnr:  Registreringsnr: 

Namn:  Namn:  Namn: 

Adress:  Adress:  Adress: 

   

Tfn:  Tfn:  Tfn: 

Fax:  Fax:  Fax: 

E-post:  E-post:  E-post: 

- - - - - - - Fylls i av transportörens företrädare - - - - - - - Fler än 3 transportörer (2)  

Transportmedel (1):  Transportmedel (1):  Transportmedel (1):  

Avsändningsdag:  Avsändningsdag:  Avsändningsdag:  

Underskrift:  Underskrift:  Underskrift:  

9. Avfallsproducent (4, 5, 6): 12. Avfallets beteckning och sammansättning (2): 

Registreringsnr:   

Namn:   

Adress:   

  

Kontaktperson:  13. Fysisk beskrivning (1):  

Tfn: Fax:  

E-post: 14. Avfallets identifieringskod (fyll i relevant kod) 

Plats där avfallet uppstår (2):  i) Baselkonventionen bilaga VIII (eller IX i 

förekommande fall): 

10. Bortskaffningsanläggning  eller återvinningsanläggning  ii) OECD-klassificeringskod (om 

annan än i): 

 

Registreringsnr:  iii) EG:s avfallskatalog:  

Namn:  iv) Nationell kod i exportlandet:  

Adress:  v) Nationell kod i importlandet:  

 vi) Övrigt (v.g. specificera):  

Kontaktperson:  vii) Y-nummer:  

Tfn: Fax: viii) H-nummer (1):  

E-post: ix) FN-klass (1):  

Plats för bortskaffnings-/återvinningsanläggningen (2) x) FN:s identifikationsnummer  

11. Bortskaffnings-/återvinningsförfarande(n) xi) FN:s transportbeteckning  

D-kod/R-kod (1):  xii) Tullkod (HS):  
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15. Exportörens/anmälarens/producentens (4) försäkran: 

Jag försäkrar härmed att ovanstående upplysningar är fullständiga och korrekta. Jag försäkrar vidare att bindande skriftliga avtal har slutits och att 

försäkringar eller andra ekonomiska säkerheter har ställts eller kommer att ställas för den gränsöverskridande transporten. Dessutom försäkrar jag att alla 

nödvändiga godkännanden har mottagits från de berörda ländernas behöriga myndigheter. 
 

Namn:  Underskrift: 

Datum:  

16. Ifylls av person som medverkar i den gränsöverskridande transporten om ytterligare information krävs  

 

 

IFYLLS AV BORTSKAFFNINGS-/ÅTERVINNINGSANLÄGGNINGEN 

17. Transporten mottagen vid 

bortskaffningsanläggningen 
 eller 

återvinningsanläggningen 
 

Datum för mottagande: Godkänd:  Avvisad*:  

18. Jag intygar att bortskaffandet/återvinningen av 

ovan angivna avfall har slutförts. 

 

Mottagen kvantitet: kg: liter: *kontakta genast behöriga 

myndigheter 

Datum: 

Bortskaffande/återvinning slutförs senast den:  Namn: 

Bortskaffningsåtervinningsförfarande (1):   

Datum: Underskrift och stämpel: 

Namn: 

Underskrift: 

 

(1) Se förteckning över förkortningar och koder på nästa sida. 

(2) Bifoga detaljer vid behov. 

(3) Om transportörerna är fler än tre, bifoga uppgifter i enlighet med fält 8a−8c. 

(4) Krävs enligt Baselkonventionen. 

(5) Bifoga förteckning om det rör sig om fler än en. 

(6) Om så krävs i nationell lagstiftning. 
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FÖR TULLENS ANTECKNINGAR (om så krävs enligt nationell lagstiftning) 

19. EXPORT-/AVSÄNDARLAND ELLER  

UTFARTSTULLKONTOR 

20. IMPORT-/MOTTAGARLAND ELLER  

INFÖRSELTULLKONTOR 

Det ovan angivna avfallet har lämnat Det ovan angivna avfallet har förts in i  

landet den:  landet den:  

Underskrift: Underskrift:  

Stämpel:  
 

Stämpel:  

 

21. STÄMPEL FRÅN TULLKONTOREN I TRANSITLÄNDERNA 

Land: Land: 

Införsel: Utförsel: Införsel: Utförsel: 

 
 

   

Land: Land: 

Införsel: Utförsel: Införsel: Utförsel: 

 
 

   

 
Förteckning över de förkortningar som används i transportdokumentet 

BORTSKAFFNINGSFÖRFARANDEN (Fält 11) 
D1 Deponering på eller under markytan (t.ex. på avfallsupplag) 
D2 Behandling i markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande 

avfall och slam i jord) 
D3 Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfall i källor, 

saltgruvor eller naturligt förekommande förvaringsrum) 
D4 Invallning (t.ex. placering av flytande avfall eller slam i dagbrott, 
 dammar eller laguner) 
D5 Särskilt utformad markdeponering (t.ex. placering i inklädda, 

separata förvaringsutrymmen som är täckta och avskilda från 
varandra och från den omgivande miljön) 

D6 Utsläpp av fast avfall till andra vatten än hav och oceaner 
D7 Utsläpp till hav och oceaner inklusive deponering under havsbotten 
D8 Sådan biologisk behandling som inte annars anges i denna 

förteckning och som leder till en slutprodukt i form av föreningar 
eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som avses i 
denna förteckning 

D9 Sådan fysikalisk-kemisk behandling som inte annars anges i denna 
förteckning och som leder till en slutprodukt i form av föreningar 
eller blandningar som bortskaffas med ett förfarande som anges i 
denna förteckning (t.ex. genom avdunstning, torkning, kalcinering) 

D10 Förbränning på land 
D11 Förbränning till havs 
D12 Permanent lagring (t.ex. placering av behållare i en gruva) 
D13 Sammansmältning eller blandning före behandling med ett 

förfarande som avses i denna förteckning 
D14 Omförpackning före behandling med ett förfarande som avses i 

denna förteckning 
D15 Lagring innan förfarande som avses i denna förteckning tillämpas 

ÅTERVINNINGSFÖRFARANDEN (Fält 11) 
R1 Användning som bränsle (annat än genom 

direkt förbränning) eller andra metoder för 
att generera energi/Användning 
huvudsakligen som bränsle [...] eller andra 
metoder för att generera energi 

R2 Återvinning/vidareutnyttjande av 
lösningsmedel 

R3 Återanvändning/vidareutnyttjande av 
organiska ämnen som inte används som 
lösningsmedel 

R4 Återanvändning/vidareutnyttjande av 
metaller eller metallföreningar 

R5 Återanvändning/vidareutnyttjande av 
andra oorganiska ämnen 

R6 Regenerering av syror eller baser 
R7 Återvinning av komponenter som används 

för att minska föroreningar 
R8 Återvinning av från 

katalysatorkomponenter 
R9 Omraffinering eller andra sätt att 

återanvända olja 
R10 Jordbehandling som är fördelaktig för 

jordbruket eller ekologiska förbättringar 
R11 Användning av avfall från något av de 

förfaranden som är numrerade i R1−R10 
R12 Utbyte av avfall som skall underkastas 

något av de förfaranden som numreras i 
R1−R11 

R13 Lagring av material som skall underkastas 
något av förfarandena i denna förteckning 
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FÖRPACKNINGSTYPER (Fält 7) 

1. Fat 

2. Trätunna 

3. Dunk 

4. Låda 

5. Säck 

6. Kompositemballage 

7. Tryckbehållare 

8. Bulk 

9. Övrigt (v.g. specificera) 

TRANSPORTMEDEL (Fält 8): 

R = Vägtransport T = Järnvägstransport 
S = Sjötransport A = Flygtransport 
W = Inlandssjöfart 

FYSIKALISKA EGENSKAPER (Fält 13) 

1. Stoft/pulver 

2. Fast form 5. Flytande 

3. Tjockflytande/pasta 6. Gasform 

4. Slam 7. Övrigt 

  (v.g. specificera) 

H-NUMMER OCH FN-KLASS (Fält 14) 

FN-klass H-nummer Egenskaper 
1 H1 Explosivt 

3 H3 Brandfarliga vätskor 

4.1 H4.1 Brandfarliga fasta ämnen 

4.2 H4.2 Ämnen eller avfall som lätt kan självantändas 

4.3 H4.3 Ämnen eller avfall som vid kontakt med vatten 

utvecklar brandfarliga gaser 

5.1 H5.1 Oxiderande 

5.2 H5.2 Organiska peroxider 

6.1 H6.1 (Akut) giftigt 

6.2 H6.2 Smittämnen 

8 H8 Frätande 

9 H10 Frigör giftiga gaser vid kontakt med luft eller 

vatten 

9 H11 Giftiga ämnen (fördröjd reaktion eller kronisk) 

9 H12 Ekotoxiskt 

9 H13 Ämnen som efter bortskaffande kan avge andra 

ämnen, t.ex. lakvätska som har någon av de 

egenskaper som ovan uppräknats 

 

Ytterligare upplysningar, bland annat om identifikation av avfall (fält 14), dvs. om koderna i bilagorna VIII och IX till 

Baselkonventionen, OECD-koderna och Y-koderna, finns i en vägledning som kan erhållas från OECD eller Baselkonventionens 

sekretariat. 
 

___________ 
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BILAGA IC 

 

SÄRSKILDA ANVISNINGAR FÖR ATT FYLLA I ANMÄLNINGSBLANKETT OCH 

TRANSPORTDOKUMENT 

 

___________ 
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BILAGA II 

 

INFORMATION OCH DOKUMENTATION OM ANMÄLAN 

 

Del 1 INFORMATION SOM SKALL INFÖRAS I ELLER BIFOGAS ANMÄLAN 

 

1. Anmälningsdokumentets serienummer eller annan vedertagen identifikationsbeteckning och 

det totala antalet planerade transporter. 

 

2. Anmälarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, e-postadress, registreringsnummer 

och kontaktperson. 

 

3. Om anmälaren inte är producent: Producentens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, 

e-postadress och kontaktperson. 

 

4. Handlarens eller mäklarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress och 

kontaktperson om anmälaren har bemyndigat honom/henne i enlighet med artikel 2.15. 

 

5. Återvinnings- eller bortskaffningsanläggningens namn, adress, telefonnummer, faxnummer, 

e-postadress, registreringsnummer, kontaktperson, vilka metoder som tillämpats och eventuell 

status som förhandsgodkänd i enlighet med artikel 14. 
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Om avfallet är avsett för behandling i avvaktan på återvinning eller bortskaffande, skall 

liknande uppgifter om alla anläggningar där den planerade behandlingen i avvaktan på 

återvinning eller bortskaffande, eller slutlig återvinning eller slutligt bortskaffande planeras 

äga rum, anges. 

 

Om återvinnings- eller bortskaffningsanläggningen omfattas av förteckningen för kategori 5 

i bilaga I till rådets direktiv 96/61/EG av den 24 september 1996 om samordnade åtgärder för 

att förebygga och begränsa föroreningar1 skall detta styrkas (till exempel genom ett intyg om 

att ett sådant intyg finns) att ett giltigt tillstånd har utfärdats i enlighet med artiklarna 4 och 5 i 

det direktivet. 

 

6. Mottagarens namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress, 

registreringsnummer och kontaktperson. 

 

7. Namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress, registreringsnummer och 

kontaktperson för planerad transportör och/eller dennes företrädare. 

 

8. Avsändarland och berörd behörig myndighet. 

 

9. Transitländer och berörda behöriga myndigheter. 

 

                                                 
1  EGT L 257, 10.10.1996, s. 26. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). 
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10. Mottagarland och berörd behörig myndighet. 

 

11. Enstaka eller generell anmälan. Om gemensam anmälan tillämpas, v.g. ange giltighetsperiod. 

 

12. Planerat datum för inledande av transporten/transporterna. 

 

13. Planerat transportmedel. 

 

14. Planerad transportväg (utförsel- och införselpunkter i varje berört land, inbegripet tullkontor 

för införsel och/eller utförsel och/eller export från gemenskapen) samt planerad rutt (väg 

mellan utförsel- och införselpunkterna), inbegripet eventuella alternativ, även under 

oförutsedda omständigheter. 

 

15. Bevis för att transportören/transportörerna är registrerade för avfallstransporter (till exempel 

genom ett intyg om att sådant finns). 

 

16. Angivande av avfallsslag på lämplig förteckning, samt uppgifter om avfallets källa, 

egenskaper, sammansättning och eventuella farliga egenskaper. Om avfallet härstammar från 

olika källor skall en detaljerad inventering av avfallet ges. 

 

17. Beräknade största och minsta mängd. 
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18. Planerad förpackningstyp. 

 

19. Redogörelse för återvinnings- eller bortskaffningsåtgärderna enligt bilaga IIA och IIB till 

rådets direktiv 75/442/EEG av den 15 juli 1975 om avfall1. 

 

20. Om avfallet är avsett för återvinning: 

 

a) Den planerade metoden för bortskaffande av den icke återvinningsbara delen av avfallet 

efter återvinning. 

 

b) Mängden återvunnet material i förhållande till icke återvinningsbart avfall. 

 

c) Det uppskattade värdet av det återvunna materialet. 

 

d) Kostnaderna för återvinning och för bortskaffande av den icke återvinningsbara delen 

av avfallet. 

 

21. Bevis på att ansvarsförsäkring har tecknats för skador på tredje part (till exempel genom ett 

intyg om att sådant finns). 

                                                 
1  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom (EG) nr 1882/2003.  
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22. Bevis på att ett rättsligt bindande avtal (eller ett intyg om att sådant finns) mellan anmälaren 

och mottagaren om återvinning eller bortskaffande av avfallet har ingåtts och har verkan vid 

tidpunkten för anmälan, enligt kraven i artikel 4.4 andra stycket och artikel 5. 

 

23. En kopia av avtalet eller bevis på att sådant finns (eller ett intyg om att sådant finns) mellan 

producenten, den nya producenten eller insamlaren och mäklaren eller handlaren, om 

mäklaren eller handlaren agerar anmälare. 

 

24. Bevis på att en ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring (eller ett intyg om att sådant 

finns om den behöriga myndigheten tillåter detta) har ställts respektive tecknats och har 

verkan vid tidpunkten för anmälan eller, om den behöriga myndigheten som godkänner den 

ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkring tillåter detta, senast när transporten 

inleds, i enlighet med kraven i artikel 4.5 andra stycket och artikel 6. 

 

25. Anmälarens intyg om att alla uppgifter är fullständiga och korrekta. 

 

26. Om anmälaren inte är producent i enlighet med artikel 2.15 a i, skall anmälaren se till att 

producenten eller någon av de personer som anges i artikel 2.15 a ii eller 2.15 a iii också 

undertecknar den anmälningsblankett som anges i bilaga IA, om så är genomförbart. 
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Del 2 INFORMATION SOM SKALL INFÖRAS I ELLER BIFOGAS 

TRANSPORTDOKUMENTET 

 

Alla uppgifter som anges i avsnitt 1 ovan skall införas, uppdaterade i enlighet med nedanstående 

punkter, och annan specificerad information: 

 

1. Transporternas serienummer/totalt antal transporter.  

 

2. Datum då transporten inleds. 

 

3. Transportmedel. 

 

4. Transportörens/transportörernas namn, adress, telefonnummer, faxnummer och e-postadress. 

 

5. Planerad transportväg (utförsel- och införselpunkter i varje berört land, inbegripet tullkontor 

för införsel och/eller utförsel och/eller export från gemenskapen) samt rutt (väg mellan 

utförsel- och införselpunkterna), inbegripet eventuella alternativ, även under oförutsedda 

omständigheter. 

 

6. Mängder. 

 

7. Förpackningstyp. 
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8. Eventuella särskilda säkerhetsåtgärder som transportören eller transportörerna skall vidta. 

 

9. Anmälarens försäkran att alla nödvändiga godkännanden har erhållits från de behöriga 

myndigheterna i de berörda länderna. Denna försäkran måste vara undertecknad av 

anmälaren. 

 

10. Relevanta underskrifter för varje överföring av ansvar. 
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Del 3 YTTERLIGARE INFORMATION OCH DOKUMENTATION SOM DE BEHÖRIGA 

MYNDIGHETERNA KAN BEGÄRA 

 

1. Typ och giltighetstid för det tillstånd enligt vilket anläggningen för återvinning eller 

bortskaffande drivs. 

 

2. Kopia av det tillstånd som har utfärdats i enlighet med artiklarna 4 och 5 i direktiv 96/61/EG. 

 

3. Uppgifter om åtgärder som måste vidtas för att garantera transportsäkerhet. 

 

4. Transportavstånd mellan anmälaren och mottagaren, inbegripet eventuella alternativa 

sträckor, även under oförutsedda omständigheter, och, i det fall det är fråga om intermodala 

transporter, den plats där omlastningen kommer att äga rum. 

 

5. Uppgifter om kostnader för transport mellan anmälaren och mottagaren. 

 

6. Kopia av transportörens eller transportörernas registrering för avfallstransport. 

 

7. Kemisk analys av avfallets sammansättning. 

 

8. Beskrivning av hur avfallet produceras (produktionsprocess). 
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9. Beskrivning av hur avfallet bearbetas i mottagningsanläggningen. 

 

10. Ekonomisk säkerhet eller motsvarande försäkring eller kopia av någon av dessa. 

 

11. Uppgifter om hur den ekonomiska säkerheten eller motsvarande försäkringar enligt artikel 4.5 

andra stycket och artikel 6 beräknas. 

 

12. Kopia av de avtal som anges i punkterna 22 och 23 i del 1. 

 

13. Kopia av försäkringsbrevet avseende ansvarsförsäkring för skador på tredje part. 

 

14. Eventuella andra uppgifter som är relevanta för bedömningen av anmälan i enlighet med 

denna förordning och nationell lagstiftning. 

 

___________ 
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BILAGA III 

 

FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV DET ALLMÄNNA KRAVET 

ATT DE SKALL ÅTFÖLJAS AV VISSA UPPGIFTER 

(DEN "GRÖNA" AVFALLSFÖRTECKNINGEN)1 

 

Oberoende av huruvida avfallsslagen anges i denna förteckning kan det hända att de inte omfattas 

av det allmänna kravet att de skall åtföljas av vissa uppgifter, om de är förorenade av annat material 

i ett omfång som  

 

a) ökar de risker som förknippas med avfallsslaget tillräckligt för att de skall komma att omfattas 

av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt tillstånd, utgående från de farliga 

egenskaper som anges i bilaga III till rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 

om farligt avfall2 eller  

 

b) omöjliggör återvinning av avfallet på ett miljöriktigt sätt. 

 

DEL I 

 

Följande avfallsslag skall omfattas av det allmänna kravet att de skall åtföljas av vissa uppgifter: 

 

Avfall som omfattas av bilaga IX till Baselkonventionen3. 

 

                                                 
1  Denna förteckning är hämtad ur OECD-beslutet, tillägg 3. 
2  EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 

2.7.1994, s. 28). 
3  Bilaga IX till Baselkonventionen har införts i förteckning B i del 1 i bilaga V till denna 

förordning. 
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För denna förordnings syfte skall följande gälla: 

 

a) Alla hänvisningar till förteckning A i bilaga IX till Baselkonventionen skall anses vara en 

hänvisning till bilaga IV till denna förordning. 

 

b) I Baselkonventionens kod B1020 omfattar uttrycket "i styckeform" alla metalliska, 

icke-spridbara1 former av det skrot som förtecknas där. 

 

c) Den del av Baselkonventionens kod B1100 som berör "slagg från bearbetning av koppar" osv. 

skall inte gälla. I stället gäller (OECD-)kod GB040 i del II. 

 

d) Baselkonventionens kod B1110 skall inte gälla. I stället gäller (OECD-)koderna GC010 

och GC020 i del II. 

 

e) Baselkonventionens kod B2050 skall inte gälla. I stället gäller (OECD-)kod GG040 i del II. 

 

f) Hänvisningen till avfall av fluorerade polymerer i Baselkonventionens kod B3010 skall anses 

omfatta polymerer och sampolymerer av fluorerad etylen (PTFE). 

                                                 
1 "Icke-spridbar" inbegriper inte avfall i form av pulver, slam, stoft eller fasta ämnen som 

innehåller inneslutet farligt flytande avfall. 
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DEL II 

 

Följande avfallsslag skall också omfattas av det allmänna kravet att de skall åtföljas av vissa 

uppgifter: 

 

Metallhaltigt avfall från smältning och raffinering av metaller 

 

GB040 7112 

262030 

262090 

Slagg från bearbetning av ädelmetaller och koppar för vidare 

förädling 

 

Annat metallhaltigt avfall 

 

GC010  Elektrisk utrustning som endast består av metaller och legeringar 

GC020  Elektroniskt avfall (t.ex. kretskort, elektroniska komponenter och 

tråd) och tillvaratagna elektroniska komponenter som lämpar sig 

för återvinning av metaller och ädelmetaller. 

GC030 ex 890800 Fartyg och andra flytande materiel avsedda för upphuggning, 

noggrant tömda på all last och andra material som uppkommit i 

samband med fartygets drift och som kan klassificeras som farligt 

ämne eller avfall. 

GC050  Förbrukade katalysatorer från fluidiserad katalytisk krackning 

(FCC) (t.ex. aluminiumoxid, zeolit) 
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Glasavfall i icke-spridbar form 

 

GE020 ex 7001 

ex 701939 

Glasfiberavfall 

 

Keramiskt avfall i icke-spridbar form 

 

GF010  Avfall av keramiska produkter, som är keramiskt brända efter 

formning, inbegripet keramiska behållare (före och/eller efter 

användning) 

 

Annat avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska 

material 

 

GG030 ex 2621 Bottenaska och slagg från koleldade kraftverk 

GG040 ex 2621 Flygaska från koleldade kraftverk 

 

Plastavfall i fast form 

 

GH013 391530 

ex 390410-40 

Vinylkloridpolymerer 

 



 

 
15311/4/04 REV 4  IG/am,mg,cs 5 
BILAGA III DG I   SV 

Avfall från garvning och skinnberedning samt läderanvändning 

 

GN010 ex 050200 Avfall av borst och andra hår av svin; hår av grävling samt andra 

djurhår för borsttillverkning 

GN020 ex 050300 Tagel och tagelavfall, även i ordnade skikt med eller utan 

underlag 

GN030 ex 050590 Skinn och andra delar av fåglar, med kvarsittande fjädrar eller 

dun, fjädrar och delar av fjädrar (även med klippta kanter) samt 

dun, även rengjorda, desinficerade eller behandlade i 

konserverande syfte men inte vidare bearbetade 

 

___________ 
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BILAGA IIIA 

 

BLANDNINGAR AV TVÅ ELLER FLER AVFALLSSLAG I BILAGA III SOM INTE ÄR 

KLASSIFICERADE UNDER EN ENDA RUBRIK ENLIGT ARTIKEL 3.2 

 

___________ 
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BILAGA IIIB 

 

 

YTTERLIGARE GRÖNT AVFALL SOM SKALL INFÖRAS I BERÖRDA BILAGOR TILL 

BASELKONVENTIONEN ELLER OECD-BESLUTET ENLIGT ARTIKEL 57.1 b 

 
___________ 
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BILAGA IV 

 

FÖRTECKNING ÖVER AVFALLSSLAG SOM OMFATTAS AV FÖRFARANDET MED 

SKRIFTLIG FÖRHANDSANMÄLAN OCH SKRIFTLIGT FÖRHANDSGODKÄNNANDE 

(DEN "GULA" AVFALLSFÖRTECKNINGEN)1 
 

DEL I 

 

Följande avfallsslag skall omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt 

förhandsgodkännande: 

 

Avfall som omfattas av bilagorna II och VIII till Baselkonventionen2. 

 

För denna förordnings syfte skall följande gälla: 

 

a) Alla hänvisningar till förteckning B i bilaga VIII till Baselkonventionen skall anses vara en 

hänvisning till bilaga III till denna förordning. 

 

b) I Baselkonventionens kod A1010 skall uttrycket "dock inte sådant avfall som särskilt anges i 

förteckning B (bilaga IX)" anses hänvisa både till Baselkonventionens kod B1020 och 

anmärkningen till B1020 i del I b bilaga III till denna förordning. 

                                                 
1  Denna förteckning härrör från OECD-beslutet, tillägg 4. 
2  Bilaga VIII till Baselkonventionen har införts i förteckning A i del 1 i bilaga V till denna 

förordning. 
Bilaga II till Baselkonventionen innehåller följande koder: 
Y46 Hushållsavfall, såvida det inte finns klassificerat på lämpligt sätt under en enda rubrik i 
bilaga III. 
Y47 Restprodukter som uppstår genom förbränning av hushållsavfall. 
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c) Baselkonventionens koder A1180 och A2060 skall inte gälla. I stället gäller 

OECD koderna GC010, GC020 och GG040 i del II i bilaga III i förekommande fall. 

 

d) Baselkonventionens kod A4050 omfattar även förbrukade infodringar från 

aluminiumsmältning, eftersom de innehåller Y33 oorganiska cyanider. Om cyaniderna har 

brutits ned skall de förbrukade infodringarna hänföras till kod AB120 i del II, eftersom de 

innehåller Y32 oorganiska fluorföreningar med undantag för kalciumfluorid. 

 

DEL II 

 

Följande avfallsslag skall också omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och 

skriftligt förhandsgodkännande: 

 

Metallhaltigt avfall 

 

AA010 261900 Ogranulerad slagg, glödspån och annat avfall från järn- och 

ståltillverkning1 

AA060 262050 Aska och rester av vanadin1 

AA190 

ex 

810420 

810430 

Avfall och skrot av magnesium som är lättantändligt, pyrofort 

eller som vid kontakt med vatten avger lättantändliga gaser i 

farliga mängder 

 

                                                 
1  Denna post omfattar avfall i form av aska, rester, slagg, ogranulerad slagg, avdraget material, 

glödspån, stoft, pulver, slam och kakor, såvida materialet inte förtecknas någon annanstans. 
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Avfall innehållande huvudsakligen oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och 

organiska ämnen 

 

AB 030  Avfall från icke cyanidbaserade system som uppkommer vid 

ytbehandling av metaller 

AB 070  Sand som använts vid gjutprocesser 

AB120 ex 281290 

ex 3824 

Oorganiska halogenidföreningar som inte anges någon 

annanstans 

AB 130  Förbrukad blästringssand 

AB 150 ex 382490 Oraffinerad kalciumsulfit och kalciumsulfat från avsvavling av 

rökgaser 

 

Avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och 

oorganiska ämnen 

 

AC 060 ex 381900 Hydraulolja 

 

AC 070 ex 381900 Bromsvätska 

AC 080 ex 382000 Frostskyddsvätska 

AC 150  Klorfluorkarboner 

AC 160  Haloner 
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AC170 ex 440310 Behandlat kork- och träavfall 

AC 250  Ytaktiva ämnen (tensider) 

AC260 ex 3101 Flytande svingödsel, exkrementer 

AC 270  Avloppsslam 

 

Avfall som kan innehålla antingen oorganiska eller organiska beståndsdelar 

 

AD090 ex 382490 Avfall från framställning, tillredning och användning av 

reprografiska och fotografiska kemikalier och material, som inte 

anges någon annanstans 

AD 100  Avfall från icke cyanidbaserade system vilket uppkommer vid 

ytbehandling av plaster 

AD120 ex 391400 Jonbytarhartser 

 ex 3915  

AD 150  Naturligt förekommande organiska material som används som 

filtreringsmaterial (t.ex. biofilter) 

 

Avfall med främst oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller och organiska material 

 

RB020 ex 6815 Keramiskt baserade fibrer med fysikaliskt-kemiska egenskaper 

motsvarande asbestfibrer 

 

___________ 
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BILAGA IVA 

 

AVFALL SOM ANGES I BILAGA III MEN SOM OMFATTAS AV FÖRFARANDET MED 

SKRIFTLIG FÖRHANDSANMÄLAN OCH SKRIFTLIGT FÖRHANDSGODKÄNNANDE 

(ARTIKEL 3.3) 

 

___________ 
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BILAGA V 

 

AVFALL SOM OMFATTAS AV EXPORTFÖRBUD ENLIGT ARTIKEL 35 

 

INLEDANDE KOMMENTARER 

 

1. Denna bilaga gäller utan att det påverkar tillämpningen av rådets direktiv 75/442/EEG av 

den 15 juli 1975 om avfall1 och rådets direktiv 91/689/EEG av den 12 december 1991 om 

farligt avfall2. 

 

2. Denna bilaga består av tre delar, varav delarna 2 och 3 endast gäller när del 1 inte är 

tillämplig. För att fastställa om ett specifikt avfallsslag anges i denna bilaga måste man därför 

inledningsvis kontrollera om avfallet anges i del 1 i denna bilaga, och om så inte är fallet 

därefter kontrollera om det anges i del 2, och, om så inte är fallet här heller, slutligen 

kontrollera om det anges i del 3. 

 

Del 1 är uppdelad i två underavdelningar: I förteckning A anges avfallsslag som klassas som 

farliga enligt artikel 1.1 a i Baselkonventionen och som därför omfattas av exportförbud, och i 

förteckning B anges avfallsslag som inte omfattas av artikel 1.1 a i Baselkonventionen och 

därför inte omfattas av exportförbudet. 

 

                                                 
1  EGT L 194, 25.7.1975, s. 39. Direktivet senast ändrat genom Europaparlamentets och rådets 

förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 31.10.2003, s. 1). 
2 EGT L 377, 31.12.1991, s. 20. Direktivet ändrat genom direktiv 94/31/EG (EGT L 168, 

2.7.1994, s. 28). 
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Om ett avfallsslag anges i del 1 måste man alltså kontrollera om det förekommer i 

förteckning A eller B. Endast i de fall ett avfallsslag varken förekommer i förteckning A eller 

B i del 1 måste man kontrollera om det antingen anges bland det farliga avfallet i del 2 (dvs. 

avfallsslag märkta med en asterisk) eller i del 3 och om så är fallet omfattas det av 

exportförbudet. 

 

3. Avfallsslag som förekommer i förteckning B i del 1 eller som tillhör typen icke-farligt avfall i 

del 2 (dvs. avfallsslag som inte betecknas med en asterisk) omfattas av exportförbudet om de 

är förorenade av annat material i en omfattning som  

 

a) ökar de risker som förknippas med avfallet tillräckligt för att avfallet skall komma att 

omfattas av förfarandet med skriftlig förhandsanmälan och skriftligt 

förhandsgodkännande, med beaktande av de farliga egenskaper som anges i bilaga III 

till direktiv 91/689/EEG eller  

 

b) omöjliggör återvinning av avfallet på ett miljöriktigt sätt. 
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DEL 11 

 

Förteckning A (Bilaga VIII till Baselkonventionen) 

 

A1  Metallavfall och metallhaltigt avfall 

 

A1010 Metallavfall och avfall bestående av legeringar av något av följande: 

– Antimon 

– Arsenik 

– Beryllium 

– Kadmium 

– Bly 

– Kvicksilver 

– Selen 

– Tellur 

– Tallium 

 

dock inte sådant avfall som särskilt anges i förteckning B. 

 

                                                 
1  Hänvisningar till bilagorna I, II, III och IV i förteckningarna A och B avser bilagor till 

Baselkonventionen. 
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A1020 Avfall som innehåller eller förorenats med något av följande, dock inte metallavfall i 

massiv form: 

– Antimon, antimonföreningar 

– Beryllium, berylliumföreningar 

– Kadmium, kadmiumföreningar 

– Bly, blyföreningar 

– Selen, selenföreningar 

– Tellur, tellurföreningar 

 

A1030 Avfall som innehåller eller förorenats med något av följande: 

– Arsenik, arsenikföreningar 

– Kvicksilver, kvicksilverföreningar 

– Tallium, talliumföreningar 

 

A1040 Avfall bestående av något av följande: 

– Metallkarbonyler 

– Sexvärda kromföreningar 
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A1050 Galvaniskt slam 

A1060 Vätskor från metallbetning 

A1070 Urlakningsrester från zinkframställning, stoft och slam såsom jarosit, hematit osv. 

A1080 Avfall av zinkrester som inte anges i förteckning B, innehållande bly och kadmium i 

tillräckliga halter för att omfattas av bilaga III 

A1090 Aska från förbränning av isolerad koppartråd 

A1100 Stoft eller rester från rening av gas i kopparsmältverk 

A1110 Förbrukad elektrolyt från elektrolytisk raffinering och utvinning av koppar 

A1120 Avfall av slam, utom anodslam från rening av elektrolyt vid elektrolytisk raffinering 

och utvinning av koppar 

A1130 Förbrukad etsningsvätska innehållande upplöst koppar 

A1140 Förbrukade kopparklorid- och kopparcyanidkatalysatorer 

A1150 Aska innehållande ädelmetall från förbränning av kretskort, som inte anges i 

förteckning B1 

A1160 Förbrukade blybatterier, hela eller krossade 

A1170 Osorterade förbrukade batterier, med undantag av blandningar bestående endast av 

batterier som anges i förteckning B. Förbrukade batterier som inte anges i förteckning B 

innehållande beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör dem farliga 

A1180 Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur2 som innehåller komponenter 

såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i förteckning A, kvicksilverbrytare, 

glas från katodstrålerör och annat aktiverat glas och PCB-kondensatorer, eller som 

förorenats med beståndsdelar som anges i bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bly, 

polyklorerade bifenyler) i en utsträckning som innebär att det har någon av de 

egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning B, B1110)3 

                                                 
1  Det skall noteras att det i motsvarande post i förteckning B (B1160) inte anges några 

undantag. 
2  I denna post ingår inte skrot av apparatur för elkraftsproduktion. 
3  Koncentrationen av PCB är 50 mg/kg eller högre. 
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A2 Avfall innehållande huvudsakligen oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller 

och organiska ämnen 

 

A2010 Glasavfall från katodstrålerör och annat aktiverat glas 

A2020 Avfall av oorganiska fluorföreningar i form av vätska eller slam, med undantag av 

sådant avfall som anges i förteckning B 

A2030 Förbrukade katalysatorer, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B 

A2040 Avfall av gips från kemiska industriprocesser innehållande beståndsdelar som anges i 

bilaga I i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana farliga egenskaper som anges i 

bilaga III (se motsvarande post i förteckning B, B2080) 

A2050 Avfall av asbest (stoft och fibrer) 

A2060 Flygaska från koleldade förbränningsanläggningar innehållande ämnen som anges i 

bilaga I i tillräckliga halter för att den skall uppvisa egenskaper som anges i bilaga III 

(se motsvarande post i förteckning B, B2050) 

 

A3 Avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller 

och oorganiska ämnen 

 

A3010 Avfall från framställning eller bearbetning av petroleumkoks och petroleumbitumen 

A3020 Avfall av mineraloljor som är oanvändbara för sitt ursprungliga ändamål 

A3030 Avfall som innehåller, består av eller förorenats med blyhaltigt slam av 

antiknackningsmedel 

A3040 Förbrukade värmeöverföringsvätskor 
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A3050 Avfall från framställning, formulering och användning av hartser, latex, mjukgörare och 

lim/bindemedel, med undantag av sådant avfall som anges i förteckning B 

(se motsvarande post i förteckning B, B4020) 

A3060 Avfall av nitrocellulosa 

A3070 Avfall av fenoler, fenolföreningar, inbegripet klorfenol i form av vätska eller slam 

A3080 Avfall av etrar, med undantag av sådana som anges i förteckning B 

A3090 Avfall av stoft, aska, slam och pulver av läder som innehåller sexvärda kromföreningar 

eller biocider (se motsvarande post i förteckning B, B3100) 

A3100 Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av 

lädervaror och som innehåller sexvärda kromföreningar eller biocider (se motsvarande 

post i förteckning B, B3090) 

A3110 Avfall från skinnberedning som innehåller sexvärda kromföreningar, biocider eller 

smittförande ämnen (se motsvarande post i förteckning B, B3110) 

A3120 Den lätta fraktionen från fragmentering (fluff) 

A3130 Avfall av organiska fosforföreningar 

A3140 Avfall av icke-halogenerade organiska lösningsmedel, med undantag av sådant avfall 

som anges i förteckning B 

A3150 Avfall av halogenerade organiska lösningsmedel 

A3160 Avfall av halogenerade och icke-halogenerade, ej vattenhaltiga destillationsrester från 

återvinning av organiska lösningsmedel 
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A3170 Avfall från produktion av alifatiska halogenerade kolväten (som klormetan, dikloretan, 

vinylkorid, vinylidenklorid, allylklorid och epiklorhydrin) 

A3180 Avfall, ämnen och produkter som innehåller, består av eller förorenats med 

polyklorerade bifenyler (PCB), polyklorerade terfenyler (PCT), polyklorerade 

naftalener (PCN), polybromerade bifenyler (PBB) eller andra polybromerade analoger 

till dessa föreningar, i en halt på 50 mg/kg eller mer1 

A3190 Tjärhaltiga restprodukter (med undantag av varmasfalt) från raffinering, destillation och 

pyrolys av organiskt material 

A3200 Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, innehållande tjära 

(se motsvarande post i förteckning B, B2130 

 

A4  Avfall som kan innehålla antingen oorganiska eller organiska beståndsdelar 

 

A4010 Avfall från framställning, beredning och användning av farmaceutiska produkter, med 

undantag av sådant avfall som anges i förteckning B 

A4020 Kliniskt avfall och liknande, dvs. avfall från medicinsk verksamhet, sjukvårds-, 

tandläkar-, veterinärverksamhet och liknande verksamhet samt avfall som uppkommer 

på sjukhus eller andra institutioner vid undersökning eller behandling av patienter eller 

under forskningsprojekt 

                                                 
1  50 mg/kg anses internationellt sett vara en lämplig halt för allt avfall. I många enskilda länder 

har det dock fastställts lägre gränsvärden (t.ex. 20 mg/g) för visst avfall. 
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A4030 Avfall från framställning, formulering och användning av biocider och 

fytofarmaceutiska produkter, inbegripet bekämpningsmedel och herbicider som inte 

överensstämmer med specifikationen eller är för gamla1 eller olämpliga för sitt 

ursprungliga ändamål 

A4040 Avfall från tillverkning, formulering och användning av träimpregneringsmedel2 

A4050 Avfall som innehåller, består av eller är förorenat med något av följande: 

– Oorganiska cyanider, med undantag av ädelmetallhaltiga rester i fast form som 

innehåller spår av oorganiska cyanider 

– Organiska cyanider 

A4060 Blandningar och emulsioner av spilloljor/vatten och kolväten/vatten 

A4070 Avfall från framställning, formulering och användning av tryckfärger, färgämnen, 

pigment, målarfärger, lacker och fernissa, med undantag av sådant avfall som anges i 

förteckning B (se motsvarande post i förteckning B, B4010) 

A4080 Avfall med explosiva egenskaper (med undantag av sådant avfall som anges i 

förteckning B) 

A4090 Andra sura och basiska lösningar än de som anges i motsvarande post i förteckning B 

(se motsvarande post i förteckning B, B2120) 

A4100 Avfall från rening av luftutsläpp från industriella processer, med undantag av sådant 

avfall som anges i förteckning B 

A4110 Avfall som innehåller, består av eller är förorenat med något av följande: 

– Polyklorerade dibensofuraner 

– Polyklorerade dibensodioxiner 

                                                 
1  Med "för gamla" menas att de inte använts inom den period som rekommenderas av 

tillverkaren. 
2  I denna post ingår inte trä som behandlats med träimpregneringsmedel. 
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A4120 Avfall som innehåller, består av eller förorenats med peroxider 

A4130 Förorenade förpackningar och behållare innehållande ämnen som anges i bilaga I i 

tillräckliga koncentrationer för att de skall uppvisa sådana farliga egenskaper som anges 

i bilaga III 

A4140 Avfall som består av eller innehåller kemikalier som inte överensstämmer med 

specifikationerna eller som är för gamla1 och som motsvarar kategorierna i bilaga I och 

uppvisar sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III 

A4150 Avfall av kemiska ämnen från forsknings-, utvecklings- eller undervisningsverksamhet 

som inte är identifierade och/eller är nya och vars effekter på människors hälsa eller 

miljön inte är kända 

A4160 Förbrukat aktivt kol som inte anges i förteckning B (se motsvarande post i 

förteckning B, B2060) 

 

Förteckning B (Bilaga IX till Baselkonventionen) 

 

B1  Metallavfall och metallhaltigt avfall 

 

B1010 Avfall av metaller och metallegeringar i metallisk, icke-spridbar form: 

– Ädelmetaller (guld, silver, platinagruppen, men inte kvicksilver) 

– Skrot av järn eller stål 

– Skrot av koppar 

– Skrot av nickel 

– Skrot av aluminium 

– Skrot av zink 

– Skrot av tenn 

– Skrot av volfram 

– Skrot av molybden 

                                                 
1  Med "för gamla" menas att de inte använts inom den period som rekommenderas av 

tillverkaren. 
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– Skrot av tantal 

– Skrot av magnesium 

– Skrot av kobolt 

– Skrot av vismut 

– Skrot av titan 

– Skrot av zirkonium 

– Skrot av mangan 

– Skrot av germanium 

– Skrot av vanadin 

– Skrot av hafnium, indium, niob, rhenium och gallium 

– Skrot av torium 

– Skrot av sällsynta jordartsmetaller 

– Skrot av krom 

 

B1020 Rent, oförorenat metallskrot, även legeringar i styckeform (skivor, plåt, balkar, stänger 

osv.) 

– Skrot av antimon 

– Skrot av beryllium 

– Skrot av kadmium 

– Skrot av bly (med undantag av blybatterier) 

– Skrot av selen 

– Skrot av tellur 

 

B1030 Förbrukat eldfast material innehållande metaller 
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B1031 Metallavfall av molybden, volfram, titan, tantal, niob och rhenium samt legeringar av 

dessa metaller i metallisk, spridbar form (metallpulver), med undantag av sådant avfall 

som anges i förteckning A post A1050, Galvaniskt slam 

 

B1040 Skrot från apparatur för elproduktion som inte förorenats med smörjolja, PCB eller PCT 

i en utsträckning som gör det farligt 

 

B1050 Tungfraktion av blandat icke-järnmetallskrot som inte innehåller ämnen som anges i 

bilaga I i tillräckliga halter för att det skall uppvisa sådana egenskaper som anges i 

bilaga III1 

 

B1060 Avfall av selen och tellur i metallisk, elementär form, även pulver 

 

B1070 Avfall av koppar och kopparlegeringar i spridbar form, såvida det inte innehåller 

beståndsdelar som anges i bilaga I i en utsträckning som gör att det uppvisar sådana 

egenskaper som anges i bilaga III 

 

B1080 Aska och rester av zink, inbegripet rester av zinklegeringar i spridbar form, under 

förutsättning att de inte innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i tillräckliga halter 

för att uppvisa sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III, och de inte uppvisar 

den farliga egenskapen H4.32 

                                                 
1  Notera att även då föroreningshalten av ämnen som anges i bilaga I ursprungligen är låga kan 

senare processer, bland annat återvinning, leda till att separata fraktioner innehåller betydligt 
högre halter av sådana ämnen. 

2  Zinkaskans status håller för närvarande på att undersökas och det finns en rekommendation 
från FN:s konferens om handel och utveckling (UNCTAD) att aska av zink inte skall 
betraktas som farligt gods. 
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B1090 Förbrukade batterier som överensstämmer med en specifikation, dock inte bly-, 

kadmium- eller kvicksilverbatterier 

 

B1100 Metallhaltigt avfall från smältning och raffinering av metaller 

– Hårdzink 

– Zinkdrosser (ogranulerad slagg) 

– Toppdross (> 90 % Zn) 

– Bottendross (> 92 % Zn) 

– Dross från gjutning (> 85 % Zn) 

– Dross från varmgalvanisering (> 92 % Zn) 

– Avdragen zinkslagg (skimmings) 

– Dross från aluminiumsmältning, med undantag av saltslagg 

– Slagg från bearbetning av koppar för vidare bearbetning eller förädling som inte 

innehåller arsenik, bly eller kadmium i en utsträckning som gör att det uppvisar 

sådana farliga egenskaper som anges i bilaga III 

– Avfall från eldfast väggbeklädnad, även smältdeglar, som härrör från smältning av 

koppar 

– Slagg från bearbetning av ädelmetaller för vidare raffinering 

– Tantalhaltig tennslagg med lägre tennhalt än 0,5 % 
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B1110 Elektrisk och elektronisk apparatur 

– Elektronisk apparatur som endast består av metaller och legeringar 

– Avfall eller skrot av elektrisk eller elektronisk apparatur1 (även kretskort) som inte 

innehåller komponenter såsom ackumulatorer och andra batterier som anges i 

förteckning A, kvicksilveromkopplare, glas från katodstrålerör och annat aktiverat 

glas och PCB-kondensatorer, som inte förorenats med beståndsdelar som anges i 

bilaga I (t.ex. kadmium, kvicksilver, bly, polyklorerade bifenyler) eller från vilket 

dessa avlägsnats, i en utsträckning som innebär att det inte uppvisar någon av de 

egenskaper som anges i bilaga III (se motsvarande post i förteckning A, A1180) 

– Elektrisk och elektronisk apparatur (även kretskort, elektroniska komponenter och 

tråd) avsedd för direkt återanvändning2 och inte för återvinning eller slutligt 

bortskaffande3 

 

B1120 Förbrukade katalysatorer, med undantag av vätskor som används som katalysatorer, 

innehållande något av följande: 

 

– Övergångsmetaller, med undantag av 

katalysatoravfall (förbrukade katalysatorer, 

katalysatorer i vätskeform eller andra 

katalysatorer) i förteckning A 

Skandium 
Vanadin 
Mangan 
Kobolt 
Koppar 
Yttrium 
Niob 
Hafnium 
Volfram 

Titan 
Krom 
Järn 
Nickel 
Zink 
Zirkonium
Molybden 
Tantal 
Rhenium 
 

– Lantanider (sällsynta jordartsmetaller) Lantan 
Praseodym 
Samarium 
Gadolinium 
Dysprosium 
Erbium 
Ytterbium 

Cerium 
Neodym 
Europium 
Terbium 
Holmium 
Tulium 
Lutetium 

                                                 
1  I denna post ingår inte skrot från elkraftsproduktion. 
2  Med återanvändning kan avses reparation, renovering och kvalitetsförbättring, men inte större 

återmontering. 
3  I vissa länder anses inte dessa ämnen som avfall om de är avsedda för direkt återanvändning. 
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B1130 Rengjorda förbrukade ädelmetallkatalysatorer 

 

B1140 Ädelmetallhaltiga rester i fast form innehållande spår av oorganiska cyanider 

 

B1150 Avfall av ädelmetaller och legeringar (guld, silver, platinagruppen, men inte 

kvicksilver) i spridbar icke-flytande form i lämplig förpackning och med lämplig 

märkning 

 

B1160 Aska innehållande ädelmetall från förbränning av kretskort (se motsvarande post i 

förteckning A, A1150) 

 

B1170 Aska innehållande ädelmetall från förbränning av fotografisk film 

 

B1180 Avfall av fotografisk film som innehåller silverhalider och metalliskt silver 

 

B1190 Avfall av fotografiskt papper som innehåller silverhalider och metalliskt silver 

 

B1200 Granulerad slagg (slaggrus) från järn- och ståltillverkning 

 

B1210 Slagg från järn- och ståltillverkning, även sådan slagg som används för framställning av 

titandioxid och vanadin 

 

B1220 Slagg från zinkframställning, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt (över 20 %) och 

bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301), huvudsakligen för 

byggändamål 
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B1230 Glödspån från järn- och ståltillverkning 

 

B1240 Glödspån av kopparoxid B2 

 

B1250 Uttjänta fordon som varken innehåller vätskor eller andra farliga komponenter 

 

B2 Avfall innehållande huvudsakligen oorganiska beståndsdelar som kan innehålla metaller 

och organiska ämnen 

 

B2010 Avfall från gruvdrift, i icke-spridbar form 

– Avfall av naturlig grafit 

– Avfall av skiffer, även grovhuggen eller enkelt sönderdelad, genom sågning eller 

på annat sätt 

– Glimmeravfall 

– Avfall av leucit, nefelin och nefelinsyenit 

– Avfall av fältspat 

– Avfall av flusspat 

– Fast kiselhaltigt avfall med undantag av avfall som används i gjutprocesser 

 

B2020 Glasavfall i icke-spridbar form 

– Krossglas och annat avfall och skrot av glas, med undantag av glas från 

katodstrålerör och annat aktiverat glas 
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B2030 Keramiskt avfall i icke-spridbar form 

– Avfall och skrot av kermeter (metallkeramiska kompositer) 

– Keramiskt baserade fibrer, som inte anges eller ingår någon annanstans 

 

B2040 Annat avfall innehållande i huvudsak oorganiska beståndsdelar 

– Delvis raffinerat kalciumsulfat bildat vid avsvavling av rökgaser 

– Avfall av gipsplattor från rivning av byggnader 

– Slagg från framställning av koppar, kemiskt stabiliserad, med hög järnhalt 

(mer än 20 %) och bearbetad enligt industriella specifikationer (t.ex. DIN 4301 

och DIN 8201), huvudsakligen för byggändamål och blästring 

– Svavel i fast form 

– Kalk från framställning av kalciumcyanamid (med pH under 9) 

– Natrium-, kalium- och kalciumklorider 

– Karborundum (kiselkarbid) 

– Krossad betong 

– Glasavfall innehållande litium-tantal och litium-niob 

 

B2050 Flygaska från koleldade förbränningsanläggningar, som inte ingår i förteckning A 

(se motsvarande post i förteckning A, A2060) 

 

B2060 Förbrukat aktivt kol som inte innehåller beståndsdelar som anges i bilaga I i en 

utsträckning som gör att det omfattas av bilaga III, t.ex. kol som härrör från behandling 

av dricksvatten, processer inom livsmedelsindustrin eller framställning av vitaminer 

(se motsvarande post i förteckning A, A4160) 
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B2070 Kalciumfluoridslam 

 

B2080 Avfall av gips från kemiska industriprocesser som inte inbegrips i förteckning A 

(se motsvarande post i förteckning A, A2040) 

 

B2090 Anodrester från framställning av stål och aluminium, av petroleumkoks eller 

petroleumbitumen och som rengjorts så att de motsvarar industriella specifikationer 

(med undantag av anodrester från kloralkalielektrolys och metallurgi) 

 

B2100 Aluminiumhydroxid- eller aluminiumoxidavfall och restprodukter från framställning av 

aluminiumoxid, med undantag av sådant material som används för rening av gaser, 

flockning eller filtrering 

 

B2110 Rester av bauxit ("rött slam") (pH justerat till ett värde under 11,5) 

 

B2120 Avfall av sura och basiska lösningar med ett pH-värde högre än 2 och lägre än 11,5, 

som inte är frätande eller på annat sätt farliga (se motsvarande post i förteckning A, 

A4090) 

 

B2130 Bituminösa material (asfaltavfall) från vägbyggnad och vägunderhåll, ej innehållande 

tjära1 (se motsvarande post i förteckning A, A3200) 

 

B3 Avfall innehållande huvudsakligen organiska beståndsdelar som kan innehålla metaller 

och oorganiska ämnen 

 

                                                 
1  Halten av benso[a]pyren bör vara under 50 mg/kg. 
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B3010 Plastavfall i fast form 

 

Följande plastmaterial eller en blandning av dessa framställda enligt specifikation, 

under förutsättning att de inte blandas med annat avfall 

– Plastskrot av icke-halogenerade polymerer och sampolymerer, inbegripet men inte 

begränsat till1 

– eten 

– styren 

– polypropen 

– polyetentereftalat 

– akrylnitril 

– butadien 

– polyacetaler 

– polyamider 

– polybutentereftalat 

– polykarbonater 

– polyetrar 

– polyfenylsulfider 

– akrylpolymerer 

– alkaner C10-C13 (mjukgörare) 

– polyuretan (ej innehållande klorfluorkarboner) 

– polysiloxaner 

– polymetylmetakrylat 

– polyvinylalkohol 

– polyvinylbutyral 

– polyvinylacetat 

 

                                                 
1  Det förutsätts att sådant skrot är fullständigt polymeriserat. 
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– Härdade hartser eller kondensationsprodukter, inbegripet 

– ureaformaldehydhartser 

– fenolformaldehydhartser 

– melaminformaldehydhartser 

– epoxihartser 

– alkydhartser 

– polyamider 

– Följande avfall av fluorerade polymerer1 

− fluor-eten-propen (FEP) 

– perfluoralkoxyalkan 

– tetrafluoretylen/perfluorvinyleter (PFA) 

– tetrafluoretylen/perfluormetylvinyleter (MFA) 

– polyvinylfluorid (PVF) 

– polyvinylidenfluorid (PVDF) 

 

B3020 Avfall av papper, kartong och pappersprodukter 

 

Följande ämnen, under förutsättning att de inte blandats med farligt avfall: 

Avfall och förbrukade varor av papper eller kartong 

– av oblekt papper eller kartong eller av wellpapp eller wellpapp 

– av annat papper eller annan kartong, tillverkade huvudsakligen av blekt kemisk 

massa, inte färgade i mälden 

 

                                                 
1  – Konsumtionsavfall ingår inte i denna post. 

– Avfallet skall inte blandas. 
– Hänsyn skall tas till problem som följer av förbränning i det fria. 
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– av papper eller kartong, tillverkade huvudsakligen av mekanisk massa (t.ex. 

tidningar, tidskrifter och liknande tryckalster) 

– annat, inbegripet men inte begränsat till  

1. laminerad kartong 

2. osorterat skrot 

 

B3030 Textilavfall 

 

Följande ämnen som framställts enligt specifikation, under förutsättning att de inte 

blandas med annat avfall: 

– Avfall av natursilke (inbegripet silkeskokonger, inte lämpliga för avhaspling, 

garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

– Okardat och okammat 

– Annat 

– Avfall av ull eller av fina eller grova djurhår, inbegripet garnavfall, men inte rivet 

avfall och riven lump 

– Kamavfall av ull eller fina djurhår 

– Annat avfall av ull eller fina djurhår 

– Avfall av grova djurhår 

– Avfall av bomull (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) 

– Garnavfall (inbegripet trådavfall) 

– Rivet avfall och riven lump 

– Annat 

– Blånor och avfall av lin 
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– Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av 

mjukhampa (Cannabis sativa L.) 

– Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av jute 

och andra bastfibrer för textilt ändamål (med undantag av lin, hampa och rami) 

– Blånor och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av sisal 

och andra textilfibrer från växter av släktet Agave 

– Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven 

lump) av kokosfibrer 

– Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven 

lump) av manillahampa (abaca eller Musa textilis Nee) 

– Blånor, kamavfall och avfall (inbegripet garnavfall samt rivet avfall och riven 

lump) av rami och andra växtfibrer, som inte anges någon annanstans 

– Avfall (inbegripet kamavfall och garnavfall samt rivet avfall och riven lump) av 

konstfibrer 

– av syntetfibrer 

– av regenatfibrer 

– Begagnade kläder och andra begagnade textilvaror 

– Begagnade trasor, snöravfall, tågvirke, rep och kablar samt förslitna artiklar av 

snöre, tågvirke, rep och kablar av textil som är 

– sorterade 

– av annat slag 

 

B3035 Avfall från golvbeklädnad i textil, mattor 
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B3040 Gummiavfall 

Följande ämnen under förutsättning att de inte blandas med annat avfall: 

– Avfall och skrot av hårdgummi (t.ex. ebonit) 

– Annat avfall av gummi (med undantag av sådant avfall som anges någon 

annanstans) 

 

B3050 Obehandlat avfall av kork och trä 

– Sågspån och annat träavfall, även agglomererat till vedträn, briketter, pelletar eller 

liknande former 

– Korkavfall; krossad, granulerad eller malen kork 

 

B3060 Avfall från agrara livsmedelsindustrier, under förutsättning att det inte är smittsamt 

– Avfall från framställning av vin 

– Torkat och steriliserat vegetabiliskt avfall samt vegetabiliska återstoder och 

biprodukter av sådana slag som används vid utfodring av djur, som inte anges 

någon annanstans, även i form av pelletar; 

– Ullfett: återstoder från bearbetning av fetter, feta oljor eller andra fettartade ämnen 

eller av animaliska eller vegetabiliska vaxer 

– Ben och kvicke, obearbetade, avfettade, enkelt preparerade (men inte tillformade), 

behandlade med syra eller befriade från gelatin 

– Fiskavfall 

– Kakaoskal och annat kakaoavfall 

– Avfall från agrara livsmedelsindustrier med undantag av de biprodukter som 

uppfyller nationella och internationella krav och normer för livsmedel eller 

djurfoder 
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B3065 Avfall av ätbara fetter och oljor av animaliskt eller vegetabiliskt ursprung 

(t.ex. frityroljor), förutsatt att de inte uppvisar någon av de egenskaper som anges i 

bilaga III 

 

B3070 Följande avfall: 

– Avfall av människohår 

– Halmavfall 

– Deaktiverat svampmycel från framställning av penicillin för användning i 

djurfoder 

 

B3080 Avklipp och annat avfall samt skrot av gummi 

 

B3090 Avklipp och annat avfall av läder eller konstläder, olämpligt för tillverkning av 

lädervaror, med undantag av läderslam, som inte innehåller sexvärda kromföreningar 

och biocider (se motsvarande post i förteckning A, A3100) 

 

B3100 Stoft, aska, slam och pulver av läder som inte innehåller sexvärda kromföreningar eller 

biocider (se motsvarande post i förteckning A, A3090) 

 

B3110 Avfall från skinnberedning som inte innehåller sexvärda kromföreningar eller biocider 

eller smittsamma ämnen (se motsvarande post i förteckning A, A3110) 
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B3120 Avfall bestående av livsmedelsfärger 

 

B3130 Avfall av polymera etrar och monomera etrar som inte kan bilda peroxider 

 

B3140 Begagnade däck, andra än massivdäck, med undantag av sådana som är avsedda för 

verksamhet enligt bilaga IVA 

 

B4  Avfall som kan innehålla antingen oorganiska eller organiska beståndsdelar 

 

B4010 Avfall huvudsakligen innehållande vattenbaserad färg/latexfärg, tryckfärg och härdade 

lacker som inte innehåller organiska lösningsmedel, tungmetaller eller biocider i en 

utsträckning som gör det farligt (se motsvarande post i förteckning A, A4070) 

 

B4020 Avfall från framställning, formulering och användning av hartser, latex, mjukgörare och 

lim/bindemedel, som inte anges i förteckning A, fritt från lösningsmedel och andra 

föroreningar i en sådan utsträckning att det inte omfattas av bilaga III, t.ex. 

vattenbaserade ämnen eller lim baserat på kaseinstärkelse, dextrin, cellulosaetrar, 

polyvinylalkohol (se motsvarande post i förteckning A, A3050) 

 

B4030 Förbrukade engångskameror med batterier som inte inbegrips i förteckning A 
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DEL 2 

 

Avfall som förtecknas i bilagan till beslut 2000/532/EG1 

 

01  AVFALL FRÅN PROSPEKTERING, OVAN- OCH 

UNDERJORDSBRYTNING SAMT FYSIKALISK OCH KEMISK 

BEHANDLING AV MINERAL 

01 01  Avfall från mineralbrytning 

01 01 01  Avfall från brytning av metallhaltiga mineral 

01 01 02  Avfall från brytning av icke-metallhaltiga mineral 

01 03  Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av metallhaltiga mineral 

01 03 04* Syrabildande gruvavfall från bearbetning av sulfidmalm 

01 03 05* Annat gruvavfall som innehåller farliga ämnen 

01 03 06  Annat gruvavfall än det som anges i 01 03 04 och 01 03 05 

01 03 07* Annat avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk 

behandling av metallhaltiga mineral 

01 03 08  Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 03 07 

01 03 09  Annat rödslam från aluminiumoxidproduktion än det som anges i 01 03 07 

01 03 99  Annat avfall 

01 04  Avfall från fysikalisk och kemisk behandling av icke-metallhaltiga mineral 

01 04 07* Avfall som innehåller farliga ämnen från fysikalisk och kemisk behandling av 

icke-metallhaltiga mineral 

                                                 
1  Avfall som markeras med en asterisk är att betrakta som farligt avfall i enlighet med 

direktiv 91/689/EEG om farligt avfall. När avfall i nedanstående lista skall identifieras är 
inledningen till bilagan i kommissionens beslut 2000/532/EG relevant. 
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01 04 08 Annat kasserat grus och krossat bergartsmaterial än det som anges i 01 04 07 

01 04 09 Kasserad sand och lera 

01 04 10 Annat stoft- och partikelformigt avfall än det som anges i 01 04 07 

01 04 11 Annat avfall från tillverkning av pottaska och stensalt än det som anges 

i 01 04 07 

01 04 12 Annat avfall från tvättning och rensning av mineral än det som anges i 

01 04 07 och 01 04 11 

01 04 13 Annat avfall från stenhuggning och stensågning än det som anges i 01 04 07 

01 04 99 Annat avfall 

01 05 Borrslam och annat borravfall 

01 05 04 Slam och avfall från borrning efter sötvatten 

01 05 05* Oljehaltigt borrslam och annat borravfall 

01 05 06* Borrslam och annat borravfall som innehåller farliga ämnen 

01 05 07 Annat barythaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 

01 05 06 

01 05 08 Annat kloridhaltigt borrslam och borravfall än det som anges i 01 05 05 och 

01 05 06 

01 05 99 Annat avfall 
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02 AVFALL FRÅN JORDBRUK, TRÄDGÅRDSNÄRING, VATTENBRUK, 

SKOGSBRUK, JAKT OCH FISKE SAMT FRÅN BEARBETNING OCH 

BEREDNING AV LIVSMEDEL 

02 01 Avfall från jordbruk, trädgårdsnäring, vattenbruk, skogsbruk, jakt och fiske 

02 01 01 Slam från tvättning och rengöring 

02 01 02 Vävnadsdelar från djur 

02 01 03 Växtdelar 

02 01 04 Plastavfall (utom förpackningar) 

02 01 06 Spillning och urin från djur, naturgödsel (även använd halm) samt flytande 

avfall som samlats upp separat och behandlats utanför produktionsstället 

02 01 07 Skogsbruksavfall 

02 01 08* Avfall som innehåller farliga jordbrukskemikalier 

02 01 09 Annat avfall som innehåller jordbrukskemikalier än det som anges i 02 01 08 

02 01 10 Metallavfall 

02 01 99 Annat avfall 

02 02 Avfall från bearbetning och beredning av kött, fisk och andra livsmedel av 

animaliskt ursprung 

02 02 01 Slam från tvättning och rengöring 

02 02 02 Vävnadsdelar från djur 

02 02 03 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 

02 02 04 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället 

02 02 99 Annat avfall 
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02 03 Avfall från bearbetning och beredning av frukt, grönsaker, spannmål, ätliga 

oljor, kakao, kaffe och tobak; tillverkning av konserver; tillverkning av jäst 

och jästextrakt, bearbetning och jäsning av melass 

02 03 01 Slam från tvättning, rengöring, skalning, centrifugering och separering 

02 03 02 Konserveringsmedelsavfall 

02 03 03 Avfall från vätskeextraktion 

02 03 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 

02 03 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället 

02 03 99 Annat avfall 

02 04 Avfall från sockertillverkning 

02 04 01 Jord från rengöring och tvättning av betor 

02 04 02 Kalciumkarbonat som inte uppfyller uppställda krav 

02 04 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället 

02 04 99 Annat avfall 

02 05 Avfall från tillverkning av mejeriprodukter 

02 05 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 

02 05 02 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället 

02 05 99 Annat avfall 

02 06 Avfall från bagerier och konfektyrfabriker 

02 06 01 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 

02 06 02 Konserveringsmedelsavfall 

02 06 03 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället 

02 06 99 Annat avfall 
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02 07 Avfall från produktion av alkoholhaltiga och alkoholfria drycker (utom kaffe, 

te och kakao) 

02 07 01 Avfall från tvättning, rengöring och mekanisk fragmentering av råvaror 

02 07 02 Avfall från spritdestillation 

02 07 03 Avfall från kemisk behandling 

02 07 04 Material som är olämpliga för konsumtion eller beredning 

02 07 05 Slam från avloppsbehandling på produktionsstället 

02 07 99 Annat avfall 

  

03 AVFALL FRÅN TRÄFÖRÄDLING OCH TILLVERKNING AV PLATTOR 

OCH MÖBLER, PAPPERSMASSA, PAPPER OCH PAPP 

03 01 Avfall från träförädling och tillverkning av plattor och möbler 

03 01 01 Bark- och korkavfall 

03 01 04* Spån, spill, trä, fanér och spånskivor som innehåller farliga ämnen 

03 01 05 Annat spån, spill, trä och fanér och andra spånskivor än de som anges 

i 03 01 04 

03 01 99 Annat avfall 

03 02 Avfall från träskyddsbehandling 

03 02 01* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar 

03 02 02* Träskyddsmedel som innehåller organiska klorföreningar 

03 02 03* Träskyddsmedel som innehåller organiska metallföreningar 

03 02 04* Oorganiska träskyddsmedel 
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03 02 05* Andra träskyddsmedel som innehåller farliga ämnen 

03 02 99 Andra träskyddsmedel 

03 03 Avfall från tillverkning och förädling av pappersmassa, papper och papp 

03 03 01 Bark- och träavfall 

03 03 02 Grönlutslam (från återvinning av kokvätska) 

03 03 05 Slam från avsvärtning av returpapper 

03 03 07 Mekaniskt avskilt rejekt från tillverkning av pappersmassa från returfiber 

03 03 08 Avfall från sortering av papper och papp för återvinning 

03 03 09 Mesa 

03 03 10 Fiberrejekt, fiber-, fyllmedels- och ytbeläggningsslam från mekanisk 

avskiljning 

03 03 11 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 

03 03 10 

03 03 99 Annat avfall 

  

04 AVFALL FRÅN LÄDER-, PÄLS- OCH TEXTILINDUSTRI 

04 01 Avfall från läder- och pälsindustri 

04 01 01 Avfall från skrapning och spaltning med kalk 

04 01 02 Avfall från kalkbehandling 

04 01 03* Avfettningsavfall som innehåller lösningsmedel utan flytande fas 

04 01 04 Kromhaltiga garvmedel 

04 01 05 Kromfria garvmedel 

04 01 06 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som innehåller 

krom 

04 01 07 Slam, särskilt från avloppsbehandling på produktionsstället, som inte 

innehåller krom 

04 01 08 Garvat läderavfall (avskrap, avskuret material, putspulver) som innehåller 

krom 
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04 01 09 Avfall från beredning och färdigbearbetning 

04 01 99 Annat avfall 

04 02 Avfall från textilindustri 

04 02 09 Sammansatt material (impregnerade textilier, elastomer, plastomer) 

04 02 10 Organiskt naturmaterial (t.ex. fett, vax) 

04 02 14* Avfall från appretering som innehåller organiska lösningsmedel 

04 02 15 Annat avfall från appretering än det som anges i 04 02 14 

04 02 16* Färgämnen och pigment som innehåller farliga ämnen 

04 02 17 Andra färgämnen och pigment än de som anges i 04 02 16 

04 02 19* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

04 02 20 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 

04 02 19 

04 02 21 Oförädlade textilfibrer 

04 02 22 Förädlade textilfibrer 

04 02 99 Annat avfall 

  

05 AVFALL FRÅN OLJERAFFINERING, NATURGASRENING OCH 

KOLPYROLYS 

05 01 Avfall från raffinering av petroleum 

05 01 02* Slam från avsaltning 

05 01 03* Bottenslam från tankar 

05 01 04* Surt alkylslam 

05 01 05* Oljespill 

05 01 06* Oljeslam från underhåll av anläggning eller utrustning 
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05 01 07* Sur tjära 

05 01 08* Andra former av tjära 

05 01 09* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

05 01 10 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges 

i 05 01 09 

05 01 11* Avfall från rening av bränslen med baser 

05 01 12* Oljehaltiga syror 

05 01 13 Slam från matarvatten 

05 01 14 Avfall från kyltorn 

05 01 15* Förbrukad filterlera 

05 01 16 Svavelhaltigt avfall från avsvavling av petroleum 

05 01 17 Bitumen 

05 01 99 Annat avfall 

05 06 Avfall från kolpyrolys 

05 06 01* Sur tjära 

05 06 03* Andra former av tjära 

05 06 04 Avfall från kyltorn 

05 06 99 Annat avfall 

05 07 Avfall från rening och transport av naturgas 

05 07 01* Kvicksilverhaltigt avfall 

05 07 02 Svavelhaltigt avfall 

05 07 99 Annat avfall 
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06 AVFALL FRÅN OORGANISK-KEMISKA PROCESSER 

06 01 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av syror 

06 01 01* Svavelsyra och svavelsyrlighet 

06 01 02* Saltsyra 

06 01 03* Fluorvätesyra 

06 01 04* Fosforsyra och fosforsyrlighet 

06 01 05* Salpetersyra och salpetersyrlighet 

06 01 06* Andra syror 

06 01 99 Annat avfall 

06 02 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av baser 

06 02 01* Kalciumhydroxid 

06 02 03* Ammoniumhydroxid 

06 02 04* Natrium- och kaliumhydroxid 

06 02 05* Andra baser 

06 02 99 Annat avfall 

06 03 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av salter, 

saltlösningar och metalloxider 

06 03 11* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller cyanider 

06 03 13* Salter i fast form och saltlösningar som innehåller tungmetaller 

06 03 14 Andra salter i fast form och andra saltlösningar än de som anges i 06 03 11 

och 06 03 13 

06 03 15* Metalloxider som innehåller tungmetaller 

06 03 16 Andra metalloxider än de som anges i 06 03 15 

06 03 99 Annat avfall 
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06 04 Annat metallhaltigt avfall än det som anges i 06 03 

06 04 03* Arsenikhaltigt avfall 

06 04 04* Kvicksilverhaltigt avfall 

06 04 05* Avfall som innehåller andra tungmetaller 

06 04 99 Annat avfall 

06 05 Avfall från avloppsbehandling på produktionsstället 

06 05 02* Slam från avloppsbehandling på produktionsstället som innehåller farliga 

ämnen 

06 05 03 Annat slam från avloppsbehandling på produktionsstället än det som anges i 

06 05 02 

06 06 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 

svavelhaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där svavelföreningar 

ingår och avsvavlingsprocesser 

06 06 02* Avfall som innehåller farliga sulfider 

06 06 03 Annat sulfidhaltigt avfall än det som anges i 06 06 02 Annat avfall 

06 06 99 Annat avfall 

06 07 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 

halogener samt från kemiska processer där halogenföreningar ingår 

06 07 01* Asbesthaltigt avfall från elektrolys 

06 07 02* Aktivt kol från klorproduktion 

06 07 03* Kvicksilverhaltigt bariumsulfatslam 

06 07 04* Lösningar och syror, t.ex. svavelsyra från kontaktprocessen 

06 07 99 Annat avfall 

06 08 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av kisel och 

kiselderivat 

06 08 02* Avfall som innehåller farliga klorsilaner 

06 08 99 Annat avfall 
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06 09 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 

fosforhaltiga kemikalier samt från kemiska processer där fosforföreningar 

ingår 

06 09 02 Fosforslagg 

06 09 03* Kalciumbaserat reaktionsavfall som innehåller eller är förorenat med farliga 

ämnen 

06 09 04 Annat kalciumbaserat reaktionsavfall än det som anges i 06 09 03 

06 09 99 Annat avfall 

06 10 Avfall från tillverkning, formulering, distribution och användning av 

kvävehaltiga kemikalier, samt från kemiska processer där kväveföreningar 

ingår och från tillverkning av gödningsmedel 

06 10 02* Avfall som innehåller farliga ämnen 

06 10 99 Annat avfall 

06 11 Avfall från tillverkning av oorganiska pigment och täckmedel 

06 11 01 Kalciumbaserat reaktionsavfall från tillverkning av titandioxid 

06 11 99 Annat avfall 

06 13 Annat avfall från oorganiska kemiska processer 

06 13 01* Oorganiska växtskyddsmedel, träskyddsmedel och andra biocider 

06 13 02* Förbrukat aktivt kol (utom 06 07 02) 

06 13 03 Kimrök 

06 13 04* Avfall från asbestbearbetning 

06 13 05* Sot 

06 13 99 Annat avfall 
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