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Annex VI I - I nngangur
• Áður en sending fer af stað, skal ábyrgðaraðili fylla út
reiti 1– 12 í Annex VII
• Reitur 5 undanskildur fyllt út af flutningsaðila
• Reitir 13 og 14 fylltir út af móttökuaðila/um
• Fylgir með eins og önnur sendingarskjöl (t.d. farmbréf)

Reitur 1 – Sá sem annast
til flutninginn
1. Person who arranges the shipment
Name:
Address:
Contact person:
Tel.:
Fax: N/A
E-mail:

 Sá sem ber ábyrgð á sendingunni
 Úrgangsmeðhöndlunaraðilinn
 Aðili að samning
 Athugið að tengiliðaupplýsingar
þurfa að vera með landsnúmeri
(+354) og heimilisfang með landi

Reitur 2 – Viðtakandi
2. Importer/consignee
Name:
Address:
Contact person:
Tel.:
Fax: N/A
E-mail:

 Innflutningsaðili í móttökulandi
 Úrgangsmeðhöndlunaraðilinn
 Aðili að samning
 Athugið að tengiliðaupplýsingar
þurfa að vera með landsnúmeri

Reitur 3 – Raunmagn (tonn)
Reitur 4 – Raundagsetning sendingar
3. Actual quantity: Tonnes (Mg):

m3 :

4. Actual date of shipment:

 Upplýsingar um þessa ákveðnu sendingu
 Þarf að uppfæra á milli sendinga

Reitur 5 – Flytjandi
5.(a) First carrier
Name:
Address:

5.(a) Second carrier
Name:
Address:

5.(a) Third carrier
Name:
Address:

Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Means of transport:
Date of transfer:
Signature:

Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Means of transport:
Date of transfer:
Signature:

Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:
Means of transport:
Date of transfer:
Signature:

 Flutningsaðili á að fylla út
og undirrita þegar tekið er
við sendingu
 Athugið að
tengiliðaupplýsingar þurfa
að vera með landsnúmeri

Reitur 6 – Fr aml eiðandi úr gangs
6. Waste generator
Original producer(s), new producer(s) or collector
Name:
Address:
Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:

 Yfirleitt sá sami og í Reit 1
(þá má skrifa „Same as block 1“)
 Getur verið annar aðili
(framleiðandi eða söfnunaraðili)
 Athugið að tengiliðaupplýsingar
þurfa að vera með landsnúmeri

Reitur 7 – Úr vinnsluaðil i
7. Recovery facility
Name:
Address:
Contact person:
Tel.:
Fax:
E-mail:

Laboratory

 Yfirleit sami aðili og í Reit 2
(þá má skrifa „Same as block 2“)
 Er um að ræða úrvinnsluaðila eða
sýni til rannsóknar
 Heimilisfang = endastöð
úrgangsins (ekki pósthólf t.d.)
 Athugið að tengiliðaupplýsingar
þurfa að vera með landsnúmeri

Reitur 8 – Endur nýtingar - eða
f ör gunar aðger ð
8. Recovery operation (or if appropriate disposal operation in the case of waste referred to in Article 3(4)):
R-code/D-code:

 Endurnýtingaraðgerð (R-kóði)
 Förgunaraðgerð (D-kóði) aðeins leyfilegur ef um er að ræða sýni til
rannsóknar (og merkt hefur verið við rannsóknarstofu í reit 7)
 Kóðar aðgengilegir í Viðauka III & IV við Reglugerð 1040/2016

IV. VIÐAUKI
Endurnýtingaraðgerðir.
R 1 Notkun aðallega sem eldsneyti eða á annan hátt til orkuframleiðslu(*).
R 2 Endurheimt eða endurmyndun leysa.
R 3 Endurvinnsla eða endurheimt lífrænna efna, sem eru ekki notuð sem leysiefni, (m.a. mylting og
aðrar líffræðilegar ummyndunaraðferðir)(**).
R 4 Endurvinnsla eða endurheimt málma og málmsambanda.
R 5 Endurvinnsla eða endurheimt annars ólífræns efniviðar(***).
R 6 Endurmyndun sýru eða basa.
R 7 Endurnýting efnisþátta sem eru notaðir til að draga úr mengun.
R 8 Endurnýting efnisþátta úr hvötum.
R 9 Endurhreinsun olíu eða önnur endurnotkun olíu.
R 10 Meðhöndlun í jarðvegi til hagsbóta fyrir landbúnað eða vistkerfi.
R 11 Notkun leifa sem fást með einhverri þeirri aðgerð sem um getur í liðum R 1 til R 10.
R 12 Skipti á úrgangi með það í huga að hann verði látinn gangast undir einhverja af aðgerðunum
sem um getur í liðum R 1 til R 11(****).
R 13 Geymsla á úrgangi áður en kemur til einhverrar af þeim aðgerðum sem um getur í liðum R 1 til R
12 (að undanskilinni tímabundinni geymslu á framleiðslustað úrgangsins fram að söfnun)(*****).

III. VIÐAUKI
Förgunaraðgerðir.
D 1 Losun ofan jarðar sem neðan (t.d. urðun).
D 2 Meðhöndlun í jarðvegi (t.d. lífniðurbrot fljótandi úrgangs eða seyru í jarðvegi).
D 3 Dæling djúpt niður í jarðlög
D 4 Losun í yfirborðsvatn (t.d. losun fljótandi úrgangs eða seyru í pytti, tjarnir eða lón).
D 5 Losun á sérhönnuðum urðunarstöðum (t.d. í vatnsþétt, þakin holrými sem eru skilin hvert frá öðru og umhverfinu).
D 6 Losun í vatnshlot, nema í sjó/úthöf.
D 7 Losun í sjó/úthöf, þ.m.t. niðurgröftur á hafsbotni.
D 8 Líffræðileg meðhöndlun, sem ekki er tilgreind annars staðar í þessum viðauka, þar sem til verða efnasambönd eða
blöndur sem er fargað með einhverjum þeim aðgerðum sem um getur í liðum D 1 til D 12.
D 9 Eðlis- og efnafræðileg meðhöndlun, sem ekki er tilgreind annars staðar í þessum viðauka, þar sem til verða
efnasambönd eða blöndur sem er fargað með einhverjum þeim aðgerðum sem um getur í liðum D 1 til D 12 (t.d. uppgufun,
þurrkun, glæðingu).
D 10 Brennsla á landi.
D 11 Brennsla á sjó(*).
D 12 Varanleg geymsla (t.d. staðsetning gáma í námu).
D 13 Blöndun áður en gripið er til einhverra þeirra aðgerða sem um getur í liðum D 1 til D 12(**).
D 14 Umpökkun fyrir afhendingu til einhverrar af þeim aðgerðum sem um getur í liðum D 1 til D 13.
D 15 Geymsla fram að afhendingu til einhverrar af þeim aðgerðum sem um getur í liðum D 1 til D 14 (að undanskilinni
tímabundinni geymslu á framleiðslustað úrgangsins fram að söfnun)(***).

Reitur 9 – Textalýsing á ensku
9. Usual description of the waste:

 Lýsandi texti á ensku um
gerð/samsetningu úrgangs

Reitur 10 – farið í ítarlega eftir yfirferð!

Reitur 11 – Viðkomandi l önd
11. Countries/states concerned:
Export/dispatch

Transit

Import/destination

 Útflutningsland (Export/dispatch) - IS
 Viðkomulönd (Transit)
 Innflutningsland (Import/destination)
 Nota ISO 3166 2ja stafa landskóða (Dæmi: IS, DE, NL, PL…)

Reitur 12 – Yf ir lýsing fr á þeim sem
annast til flutninginn
12. Declaration of the person who arranges the shipment: I certify that the above information is complete
and correct to my best knowledge. I also certify that effective written contractual obligations have been
entered into with the consignee (not required in the case of waste referred to in Article 3(4)):
Name: Date:
Signature:

 Undirskrift (í frumriti)
 Ég staðfesti að framangreindar upplýsingar eru fullnægjandi og réttar og gefnar
samkvæmt bestu vitund. Ég staðfesti jafnframt að skriflega hefur verið gengist
undir gildandi löglega aðfararhæfar samningsskuldbindingar við viðtakanda
(ekki krafist ef um er að ræða úrgang sem um getur í 4. mgr. 3. gr.)

Reitur 13 – Fyl l t út af móttökuaðila
Reitur 14 – Fyl l t út af
endur nýtingar stöð/r annsóknar stofu
13. Signature upon receipt of the waste by the consignee:
Name: Date:
Signature:
TO BE COMPLETED BY THE RECOVERY FACILITY OR BY THE LABORATORY:
14. Shipment received at recovery facility
Name: Date:
Signature:

or laboratory

Quantity received: Tonnes(Mg):

m³:

 Frumrit endar hjá endurnýtingarstöð/rannsóknarstofu sem
sendir þeim sem annast tilflutninginn skannað afrit

Annex VI I – Reitur 10

Á að innihalda kóða í aðeins einni línu
Algengast er að kóði sé skráður undir lið (i)

(i) Basel Annex I X
Kóði hefst á B – á eftir fylgja 4 tölustafir
Dæmi:
B1010 Úrgangur málma og málmblandna
B3010 Plastúrgangur í föstu formi
B3020 Úrgangur úr pappír, pappa og pappírsvörum
Listi yfir kóðana – bls. 59
ATH. ef kóði hefst á A þá er um að ræða spilliefni og
flutningurinn er leyfisskyldur

(ii) OECD
Einungis þörf ef OECD-kóði hefur komið í stað Basel-kóða
Kóði hefst á G – á eftir fylgja bókstafur og 3 tölustafir
Listi yfir kóðana – bls. 49
Dæmi:
GC010 Rafmagnssamstæður eingöngu úr málmum
eða málmblöndum
GC020 Rusl úr rafeindabúnaði (t.d. prentplötur,
rafeindaíhlutir og vírar)
GH013 Vínylklóríðfjölliður

(iii) Annex I I I A
Á við um blöndur úrgangs af tveimur eða fleiri Basel- eða
OECD-kóðum
Undantekningatilfelli

(iv) Annex I I I B
Tvö sértilfelli:
BEU04 Samsettar umbúðir sem samanstanda
aðallega af pappír og einhverju plasti en innihalda ekki
leifar og falla ekki undir færslu B3020 í Baselsamningnum
BEU05 Hreinn, lífbrjótanlegur úrgangur úr
landbúnaði, garðyrkju, skógrækt, görðum,
almenningsgörðum og kirkjugörðum
ATH. Þessir kóðar gilda einungis innan EES-svæðisins

(v) EC List of wastes (1)
Listi í I. viðauka við reglugerð nr. 1040/2016
Hver úrgangsflokkur fær 6 tölustafa kóða
20 kaflar (yfirflokkar)
Dæmi:
10 Úrgangur frá varmaferlum
15 Umbúðaúrgangur
20 Heimilisúrgangur

(v) EC List of wastes (2)
Hvernig á að finna rétta kóðann?
Byrja á að finna rétta kaflann:
Uppruni úrgangsins tilgreindur samkvæmt 1.–12. kafla
eða 17.–20. kafla
Ef ekki er mögulegt að auðkenna samkvæmt uppruna
skal nota 13.,14. eða 15. kafla til að auðkenna úrganginn
Ef enginn þessara kafla á við verður að auðkenna
úrganginn í samræmi við 16. kafla

(v) EC List of wastes (3)
Næst er að finna rétta undirkaflann
Dæmi:
10 Úrgangur frá varmaferlum
10 03 Úrgangur frá álbræðslu
15 Umbúðaúrgangur
15 01 Umbúðir (þ.m.t. flokkaður umbúðaúrgangur frá
sveitarfélögum)

(v) EC List of wastes (4)
Að endingu er að finna rétta úrgangsflokkinn
Dæmi:
10 Úrgangur frá varmaferlum
10 03 Úrgangur frá álbræðslu
10 03 02 Forskautsbrot
15 Umbúðaúrgangur
15 01 Umbúðir (þ.m.t. flokkaður umbúðaúrgangur frá
sveitarfélögum)
15 0102 Plastumbúðir

(vi) National code
Á Íslandi eru notaðir ESB úrgangsflokkar sbr. lið (v)
Í undantekningatilfellum getur viðtökuland notað aðra
úrgangsflokka en ESB
Ráðlegt er að hafa samband yfirvöld í viðtökulandi til að fá
upplýsingar um kóða

Dæmi 1 - Plastumbúðir
Ætlunin er að flytja út blöndu af hreinum plastumbúðum
(PE, PP og PET)

Dæmi 2 - Plastumbúðir
Ætlunin er að flytja út hreinar plastumbúðir úr PVC

N.A.
GH013

Leiðbeiningar og aðstoð
Hlekkir á leiðbeiningar verða sendir:
Leiðbeiningar frá ESB
Classifying Green List waste
Umhverfisstofnun – sími 5912000; netfang ust@ust.is

Gangi ykkur vel 

