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 25. maj 2016 

Positivliste for blandet affald deponeret hos Deponi Syd med reference til EAK-koder 
Deponeret affald på Deponi Syds deponier i Måde og Grindsted omfatter p.t. udelukkende blandet affald.  

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

Bemærkning 

02 01 Affald fra landbrug, gartneri, akvakultur, skovbrug, jagt og fiskeri 
02 01 04 Plastaffald (undtagen emballager) F.eks. landbrugsplast, som ikke kan forbrændes eller 

genanvendes 
02 02 Affald fra fremstilling og forarbejdning af kød, fisk og andre levnedsmidler af animalsk oprindelse 
02 02 03 Materialer uegnet til konsum eller forarbejdning F.eks. fra Dat-Schaub og Arovit 
02 03 Affald fra fremstilling og forarbejdning af frugt, grøntsager mv. 
02 03 04 Materialer uegnede til konsum eller forarbejdning  

 
04 Affald fra læder-, pels- og tekstilindustrien Bemærkning 
04 02 Affald fra tekstilindustrien 
04 02 22 Affald fra forarbejdede tekstilfibre F.eks. brandhæmmende fibermaterialer 

 
10 Affald fra termiske processer Bemærkning 
10 01 Affald fra kraftværker og andre forbrændingsanlæg (med undtagelse af 19) 
10 01 01 Bundaske, slagge og kedelstøv, bortset fra 10 01 04 Hvis rene fraktioner med TOC < 5% så mineralsk affald 

- der skal foreligge en karakteriserende TOC-analyse 
forinden der kan meddeles løbende deklarationer  

10 01 19 Affald fra røggasrensning, bortset fra 10 01 05, 10 01 07 og 10 01 18 Hvis rene fraktioner med TOC < 5% så mineralsk affald 
- der skal foreligge en karakteriserende TOC-analyse 
forinden der kan meddeles løbende deklarationer 

10 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret Hvis rene fraktioner med TOC < 5% så mineralsk affald 
- der skal foreligge en karakteriserende TOC-analyse 
forinden der kan meddeles løbende deklarationer 

10 02 Affald fra jern- og stålindustrien 
10 02 15 Andet slam og filterkager Hvis rene fraktioner med TOC < 5% så mineralsk affald 

- der skal foreligge en karakteriserende TOC-analyse 
forinden der kan meddeles løbende deklarationer 

10 09 Affald fra jernstøberier 
10 09 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret Affald med TOC indhold > 5% - der skal foreligge en 

karakteriserende TOC-analyse forinden der kan 
meddeles løbende deklarationer 

10 10 Affald fra metalstøberier 
10 10 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret Affald med TOC indhold > 5% - der skal foreligge en 

karakteriserende TOC-analyse forinden der kan 
meddeles løbende deklarationer   
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12 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk 
overfladebearbejdning af metal og plast 

Bemærkning 

12 01 Affald fra formning, tildannelse samt fysisk og mekanisk overfladebearbejdning af metal og plast 
12 01 05 Plastspåner F.eks. opfej og glasfiberrester, som ikke kan 

forbrændes 
12 01 17 Affald fra sandblæsning, bortset fra 12 01 16 Sandblæsningssand, hvis rene fraktioner med TOC       

< 5% så mineralsk affald - der skal foreligge en 
karakteriserende TOC-analyse forinden der kan 
meddeles løbende deklarationer 

12 01 21 Brugte slibeemner og slibematerialer, bortset fra 12 01 20 Sliberondeller o. lign. med pap/cabonskiver - der skal 
foreligge en karakteriserende TOC-analyse forinden der 
kan meddeles løbende deklarationer 

12 01 99 Andet affald, ikke andetsteds specificeret Affald med TOC indhold > 5% - der skal foreligge en 
karakteriserende TOC-analyse forinden der kan 
meddeles løbende deklarationer 

 
15 Emballageaffald, absorptionsmidler, aftørringsklude, filtermaterialer 

og beskyttelsesdragter, ikke andetsteds specificeret 
Bemærkning 

15 01 Emballage (herunder separat indsamlet emballageaffald fra husholdninger) 
15 01 05 Kompositemballage Affald, som ikke kan forbrændes eller genanvendes 
15 02 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude og beskyttelsesdragter 
15 02 03 Absorptionsmidler, filtermaterialer, aftørringsklude mv., bortset fra 15 02 02 Affald, som ikke kan forbrændes 

 
16 Affald ikke specificeret andetsteds i listen Bemærkning 
16 01 Udtjente køretøjer mv. og affald fra ophugning/vedligeholdelse af køretøjer (med undtagelse af 13, 14, 16 06 og 16 08) 
16 01 03 Udtjente dæk Kun dæk med diameter større end 1,4 m 
16 01 19 Plast PVC-plast fra køretøjer, ikke genanvendeligt 

Det skal forinden deponering sikres, at affaldet forinden 
er sorteret efter reglerne i bilskrotbekendtgørelsen.  

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

bortset fra 16 11 01 
F.eks. affald fra skorstene 

16 11 06 Foringer og ildfaste materialer fra ikke -metallurgiske processer, bortset fra 
16 11 05 

F.eks. mineraluld, som ikke kan genanvendes 

 
17 Bygnings- og nedrivningsaffald (herunder opgravet jord fra 

forurenede grunde) 
Bemærkning 

17 02 Træ, glas og plast 
17 02 01 Træ Imprægneret træ, creosot behandlet træ skal 

bortskaffes til forbrænding 
Deponering af imprægneret træ kan ske under 
forudsætning af, at anvisningskommunen tillader 
deponering. 

17 02 03 Plast F.eks. deponeringsegnet og hård PVC – kun ikke 
genanvendeligt 

17 03 Bitumenholdige blandinger, kultjære og tjærede produkter 
17 03 02 Bitumenholdige blandinger, bortset fra 17 03 01 F.eks. brofræs og tagpap 
17 05 Jord (herunder opgravet jord fra forurenede grunde), sten og klapmaterialer 
17 05 04 Jord og sten, bortset fra 17 05 03 F.eks. jord fra forurenede grunde eller jord 

indeholdende organisk materiale fra f.eks. oprensning 
af grøfter 

17 05 08 Ballast fra banespor, bortset fra 17 05 07  
17 06 Isolationsmateriale og asbestholdige byggematerialer 
17 06 05 Asbestholdige byggematerialer F.eks. eternittagplader o. lign. (støvende asbest kan 

modtages forudsat det er emballeret i plastik, samt at 
farligheden af asbesten alene skyldes indholdet af 
asbest) 

17 09 Andet bygnings- og nedrivningsaffald 
17 09 04 Blandet bygnings- og nedrivningsaffald, bortset fra 17 09 01 - 17 09 03 F.eks. blandet bygnings- og nedrivningsaffald efter 

sortering eller affald fra brandtomter samt blandet 
bygnings- og nedrivningsaffald, hvor indholdet af PCB 
er mindre end 50 mg/kg   



Side 3 af 3 
 

19 Affald fra affaldsbehandlingsanlæg, spildevandsrensningsanlæg 
uden for produktionsstedet samt fra fremstilling af drikkevand eller 
vand til industrielt brug 

Bemærkning 

19 05 Affald fra aerob behandling af fast affald 
19 05 01 Ikke-komposteret fraktion af kommunalt indsamlet affald og lignende affald F.eks. sigterest, som ikke kan genanvendes 
19 05 03 Kompost, som ikke overholder specifikationerne  
19 08 Affald fra spildevandsrensningsanlæg, ikke andetsteds specificeret 
19 08 01 Ristegods Affald, som ikke kan forbrændes 
19 08 02 Affald fra sandfang  
19 08 05 Slam fra behandling af byspildevand  
19 08 12 Slam fra biologisk behandling af industrispildevand, bortset fra 19 08 11  
19 08 14 Slam fra anden behandling af industrispildevand, bortset fra 19 08 13  
19 09 Affald fra fremstilling af drikkevand eller vand til industrielt brug 
19 09 01 Fast affald fra primær filtrering eller behandling på rist  
19 10 Affald fra fragmentering af metalholdigt affald 
19 10 06 Andre fraktioner, bortset fra 19 10 05 F.eks. kompositmaterialer 
19 12 Affald fra mekanisk behandling af affald (f.eks. sortering, neddeling, sammenpresning og pelletering), ikke andetsteds specificeret 
19 12 04 Plast og gummi Affald, som ikke kan forbrændes eller genanvendes 
19 12 12 Andet affald fra mekanisk behandling af affald, bortset fra 19 12 11 F.eks. fra produkthandel eller sorteringsanlæg 
19 13 Affald fra rensning af jord og grundvand 
19 13 02 Fast affald fra rensning af jord, bortset fra 19 13 01 F.eks. fra soldning af jord 

 
20 Kommunalt indsamlet affald (husholdningsaffald og lignende 

handels-, industri- og institutionsaffald), herunder separat 
indsamlede fraktioner 

Bemærkning 

20 01 Separat indsamlede fraktioner (med undtagelse af 15 01) 
20 01 38 Træ, bortset fra 20 01 37 Imprægneret træ, creosot behandlet træ skal 

bortskaffes til forbrænding 
Deponering af imprægneret træ kan ske under 
forudsætning af, at anvisningskommunen tillader 
deponering. 

20 01 39 Plast F.eks. PVC fra husholdninger 
20 01 41 Affald fra skorstensfejning  
20 01 99 Andre fraktioner, ikke andetsteds specificeret  
20 02 Have- og parkaffald (inkl. affald fra kirkegårde) 
20 02 03 Andet ikke-bionedbrydeligt affald F.eks. sigterest, som ikke kan genanvendes 
20 03 Andet husholdningsaffald og lignende handels-, industri- og institutionsaffald 
20 03 01 Blandet kommunalt indsamlet affald F.eks. deponeringsegnet affald fra kommunale 

genbrugspladser 
20 03 03 Affald fra gadefejning  
20 03 06 Affald fra rensning af kloakker F.eks. sand/slam fra vejbrønde og kloakker 
20 03 07 Storskrald Affald, som ikke kan forbrændes eller genanvendes 
20 03 99 Kommunalt indsamlet affald, ikke andetsteds specificeret  

 


