
Bilaga 1: Avfallsslag (EWC/EAK koder version 4) 

 

ID Beskrivning

1 01.1 Lösningsmedelsavfa l l  Farl igt

2 01.2 Surt, a lka l i skt el ler sa l tha l tigt avfa l l  Icke-farl igt

3 01.2 Surt, a lka l i skt el ler sa l tha l tigt avfa l l  Farl igt

4 01.3 Ol jeavfa l l  Farl igt

5 01.4, 02, 03.1 Kemiskt avfa l l Icke-farl igt

6 01.4, 02, 03.1 Kemiskt avfa l l Farl igt

7 03.2 Avloppss lam från industrier Icke-farl igt

8 03.2 Avloppss lam från industrier Farl igt

9 03.3. Slam och flytande avfa l l  från avfa l l sbehandl ing Icke-farl igt

10 03.3 Slam och flytande avfa l l  från avfa l l sbehandl ing Farl igt

11 05 Sjukvårdsavfa l l  och biologiskt avfa l l  Icke-farl igt

12 05 Sjukvårdsavfa l l  och biologiskt avfa l l  Farl igt

13 06.1 Metal lavfa l l  (järn) Icke-farl igt

14 06.2 Metal lavfa l l  (andra  metal ler än järn) Icke-farl igt

15 06.3 Metal lavfa l l  (blandat järn och andra  metal ler än järn) Icke-farl igt

16 07.1 Glasavfa l l  Icke-farl igt

17 07.1 Glasavfa l l  Farl igt

18 07.2 Pappers - och pappavfa l l  Icke-farl igt

19 07.3 Gummiavfa l l  Icke-farl igt

20 07.4 Plastavfa l l  Icke-farl igt

21 07.5 Träavfa l l  Icke-farl igt

22 07.5 Träavfa l l  Farl igt

23 07.6 Texti lavfa l l  Icke-farl igt

24 07.7 Avfa l l  som innehål ler PCB Farl igt

25 08 (exkl . 8.01, 

08.41)

Kasserad utrustning (exkl . kasserade fordon, batterier och 

ackumulatorer). 
Icke-farl igt

26 08 (exkl . 8.01, 

08.41)

Kasserad utrustning (exkl . kasserade fordon, batterier och 

ackumulatorer). 
Farl igt

27 08.1 Kasserade fordon Icke-farl igt

28 08.1 Kasserade fordon Farl igt

29 08.41 Batterier och ackumulatorer Icke-farl igt

30 08.41 Batterier och ackumulatorer Farl igt

31 09.1 Animal iskt avfa l l  och blandat matavfa l l Icke-farl igt

32 09.2 Vegetabi l i skt avfa l l Icke-farl igt

33 09.3 Spi l lning och urin från djur samt naturgödsel Icke-farl igt

34 10.1 Hushål lsavfa l l  och l iknande avfa l l  Icke-farl igt

35 10.2 Blandade och ej di fferentierade materia l  Icke-farl igt

36 10.2 Blandade och ej di fferentierade materia l  Farl igt

37 10.3 Sorteringsrester Icke-farl igt

38 10.3 Sorteringsrester Farl igt

39 11 Vanl igt s lam Icke-farl igt

40 12.1 Minera l i skt bygg- och rivningsavfa l l Icke-farl igt

41 12.1 Minera l i skt bygg- och rivningsavfa l l Farl igt

42 12.2, 12.3, 12.5 Annat minera lavfa l l Icke-farl igt

43 12.2, 12.3, 12.5 Annat minera lavfa l l Farl igt

44 12.4 Avfa l l  från förbränning Icke-farl igt

45 12.4 Avfa l l  från förbränning Farl igt

46 12.6 Jordmassor Icke-farl igt

47 12.6 Jordmassor Farl igt

48 12.7 Muddermassor Icke-farl igt

49 12.7 Muddermassor Farl igt

50 12.8, 13 Minera lavfa l l  från avfa l l sbehandl ing och s tabi l i serat avfa l l Icke-farl igt

51 12.8, 13 Minera lavfa l l  från avfa l l sbehandl ing och s tabi l i serat avfa l l Farl igt

Nummer 

(kod)
EAK-statis tik/Version 4 Farl igt respektive 

Icke-farl igt avfa l l

Skall användas
vid redovisning av

avfallsslag.



Bilaga 2: Åtgärder för återvinning och bortskaffande av avfall 

 

Nummer 

(kod)
Kod Typ av åtgärd för återvinning och bortskaffande

Förbränning

1 R1 Användning främst som bräns le el ler annan energikä l la

2 D10 Förbränning på  land

Åtgärder för återvinning (utom energiåtervinning)

3a R2 + Återvinning/regenerering av lösningsmedel

R3 +
Materia låtervinning av organiska  ämnen som inte används  som lösningsmedel  

(inklus ive kompostering och andra  biologiska  omvandl ingsprocesser)

R4 + Materia låtervinning av metal ler och metal l föreningar

R5 + Materia låtervinning av andra  oorganiska  materia l

R6 + Regenerering av syror el ler baser

R7 + Återvinning av komponenter som används  för att minska  föroreningar

R8 + Återvinning av kata lysatorkomponenter

R9 + Omraffinering av ol ja  el ler annan återanvändning av ol ja

R10 + Markspridning med pos i tiva  effekter på  jordbruket el ler ekologin

R11 Användning av avfa l l  som har uppkommit genom någon av åtgärderna R1-R10

3b Återfyl lning

Åtgärder för bortskaffande

4 D1 + Deponering på  el ler under markytan (t.ex. på  avfa l l sdeponier el ler l iknande)

D5 +

Särski l t utformad markdeponering (t.ex. placering i  inklädda, separata  

förvaringsutrymmen som är täckta  och avski lda  från varandra  och från den 

omgivande mi l jön)

D12 Permanent lagring (t.ex. placering av behål lare i  en gruva och l iknande)

5
D2 +

Behandl ing i  markbädd (t.ex. biologisk nedbrytning av flytande avfa l l  och s lam 

i  jord el ler l iknande)

D3 +
Djupinjicering (t.ex. insprutning av pumpbart avfa l l  i  kä l lor, sa l tgruvor el ler 

naturl igt förekommande förvaringsrum och l iknande)

D4 +
Inval lning (t.ex. placering av flytande avfa l l  och s lam i  dagbrott, dammar el ler 

laguner och l iknande)

D6 + Uts läpp ti l l  andra  vatten än hav och oceaner

D7 Uts läpp ti l l  hav el ler oceaner, inklus ive deponering under havsbotten

Skall användas
vid redovisning av

behandlingssätt.



Bilaga 3: Bransch (NACE koder) 

 

Huvudgrupp Beskrivning

1 01-03 Jordbruk, skogsbruk och fi ske

2 05-09 Utvinning av minera l

3 10 Livsmedels framstä l lning

11 Framstä l lning av drycker

12 Tobaksvaruti l lverkning

4 13 Texti lvaruti l lverkning

14 Ti l lverkning av kläder

15 Ti l lverkning av läder, läder- och skinnvaror m.m.

5 16 Ti l lverkning av trä  och varor av trä , kork, rotting o.d. utom möbler

6 17 Pappers - och pappersvaruti l lverkning

18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar

7 19 Ti l lverkning av s tenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter

8 20 Ti l lverkning av kemikal ier och kemiska  produkter

21 Ti l lverkning av farmaceutiska  basprodukter och läkemedel

22 Ti l lverkning av gummi- och plastvaror

9 23 Ti l lverkning av andra  icke-metal l i ska  minera l i ska  produkter

10 24 Stå l - och metal l framstä l lning

25 Ti l lverkning av metal lvaror utom maskiner och apparater

11 26 Ti l lverkning av datorer, elektronikvaror och optik

27 Ti l lverkning av elapparatur

28 Ti l lverkning av övriga  maskiner

29 Ti l lverkning av motorfordon, s läpfordon och påhängsvagnar

30 Ti l lverkning av andra  transportmedel

12 31 Ti l lverkning av möbler

32 Annan ti l lverkning

33 Reparation och insta l lation av maskiner och apparater

13 35 Försörjning av el , gas , värme och kyla

14 36 Vattenförsörjning

37 Avloppsrening

39 Sanering, efterbehandl ing av jord och vatten samt annan verksamhet för 

föroreningsbekämpning.

15 38 Avfa l l shantering; återvinning

16 41-43 Byggverksamhet

17 45-47 (exkl . 46.77) Handel ; reparation av motorfordon och motorcyklar

49-53 Transport och magas inering

55-56 Hotel l - och restaurangverksamhet

58-63 Informations- och kommunikationsverksamhet

64-66 Finans- och försäkringsverksamhet

68 Fastighetsverksamhet

69-75 Verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik

77-82 Uthyrning, fastighetsservice, resetjänster och andra  s tödtjänster

84 Offentl ig förva l tning och försvar; obl igatorisk socia l försäkring

85 Utbi ldning

86-88 Vård och omsorg; socia la  tjänster

90-93 Kultur, nöje och fri tid

94-96 Annan serviceverksamhet

97 Förvärvsarbete i  hushål l ; hushål lens  produktion av diverse varor och 

tjänster för eget bruk.

99 Verksamhet vid internationel la  organisationer, utländska ambassader o.d.

18 46.77 Partihandel  med avfa l l sprodukter och skrot

19 Hushål lsavfa l l

Nummer 

(kod)
NACE rev. 2

Skall användas
vid redovisning av

branscher.
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