Viðauki við starfsleyfi

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf.

Viðauki
Yfirlit yfir úrgangsflokka sem heimilt er að taka á móti og flokka til brennslu í
sorpbrennslustöð Sorpeyðingarstöðvar Suðurnesja sf., í samræmi við
flokkunarkerfi reglugerðar nr. 184/2002 um skrá yfir spilliefni og annan úrgang.
02 00 00 Úrgangur frá landbúnaði, garðyrkju, vatns- og sjávareldi, nýtingu
skóga, veiðum og fiskveiðum og matvælaiðnaði og -vinnslu
Úrgangur til móttöku:
02 01 00
02 01 02
02 01 03
02 01 04
02 01 07
* 02 01 08
02 01 09
02 01 10
02 01 99
02 02 00
02 02 02
02 02 03
02 02 04
02 02 99

úrgangur frá landbúnaði, garðyrkju, vatns- og sjávareldi, nýtingu skóga, veiðum og fiskveiðum
úrgangur af dýravefjum
úrgangur af plöntuvefjum
plastúrgangur (annar en umbúðir)
úrgangur frá nýtingu skóga
efnaúrgangur sem verður til í landbúnaði og inniheldur hættuleg efni
efnaúrgangur sem verður til í landbúnaði annar en tilgreindur er í 02 01 08
málmúrgangur
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá meðferð og vinnslu kjöts, fisks og annarra matvæla úr dýraríkinu
úrgangur af dýravefjum
efni sem eru óheppileg til neyslu eða vinnslu
eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

Þar af úrgangur til brennslu:
02 01 00
02 01 02
02 01 03
02 01 04
02 01 07
* 02 01 08
02 01 09
02 01 99
02 02 00
02 02 02
02 02 03
02 02 04

úrgangur frá landbúnaði, garðyrkju, vatns- og sjávareldi, nýtingu skóga, veiðum og fiskveiðum
úrgangur af dýravefjum
úrgangur af plöntuvefjum
plastúrgangur (annar en umbúðir)
úrgangur frá nýtingu skóga
efnaúrgangur sem verður til í landbúnaði og inniheldur hættuleg efni
efnaúrgangur sem verður til í landbúnaði annar en tilgreindur er í 02 01 08
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti.
úrgangur frá meðferð og vinnslu kjöts, fisks og annarra matvæla úr dýraríkinu
úrgangur af dýravefjum
efni sem eru óheppileg til neyslu eða vinnslu
eðja sem verður til við skólphreinsun á staðnum

03 00 00 Úrgangur frá timburvinnslu og framleiðslu á viðarþiljum og
húsgögnum, trjákvoðu, pappír og pappa
Úrgangur til móttöku:
03 01 00
03 01 01
* 03 01 04
03 01 05
03 01 99
03 02 00
* 03 02 01
* 03 02 02
* 03 02 03
* 03 02 04

úrgangur frá timburvinnslu og framleiðslu á viðarþiljum og húsgögnum
úrgangsbörkur og -korkur
sag, spænir, bútar, viður, spónaplötur og spónn sem innihalda hættuleg efni
sag, spænir, bútar, viður, spónaplötur og spónn annað en tilgreint er í 03 01 04
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá viðarvörn
lífræn viðarvarnarefni án halógena
klórlífræn viðarvarnarefni
málmlífræn viðarvarnarefni
ólífræn viðarvarnarefni
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önnur viðarvarnarefni sem innihalda hættuleg efni
viðarvarnarefni sem ekki eru tilgreind með öðrum hætti

Þar af úrgangur til brennslu:
03 01 00
03 01 01
* 03 01 04
03 01 05
03 01 99
03 02 00
* 03 02 01
* 03 02 02
* 03 02 03
* 03 02 04
* 03 02 05
03 02 99

úrgangur frá timburvinnslu og framleiðslu á viðarþiljum og húsgögnum
úrgangsbörkur og -korkur
sag, spænir, bútar, viður, spónaplötur og spónn sem innihalda hættuleg efni
sag, spænir, bútar, viður, spónaplötur og spónn annað en tilgreint er í 03 01 04
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá viðarvörn
lífræn viðarvarnarefni án halógena
klórlífræn viðarvarnarefni
málmlífræn viðarvarnarefni
ólífræn viðarvarnarefni
önnur viðarvarnarefni sem innihalda hættuleg efni
viðarvarnarefni sem ekki eru tilgreind með öðrum hætti

08 00 00 Úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun á efnum til
húðunar (málning, lökk, glerkennd smeltlökk), lími, þéttiefnum og prentlitum
Úrgangur til móttöku:
08 01 00
* 08 01 11
08 01 12
* 08 01 13
08 01 14
* 08 01 15
08 01 16
* 08 01 17
08 01 18
* 08 01 19
08 01 20
* 08 01 21
08 01 99
08 02 00
08 02 01
08 02 02
08 02 03
08 02 99
08 03 00
08 03 07
08 03 08
* 08 03 12
08 03 13
* 08 03 14
08 03 15
* 08 03 16
* 08 03 17
08 03 18
* 08 03 19
08 03 99
08 04 00
* 08 04 09
08 04 10
* 08 04 11

úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun málningar og lakks, og úrgangur sem verður til
þegar málning og lakk er fjarlægt
úrgangsmálning og -lökk sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni
úrgangsmálning og -lökk, önnur en tilgreind er í 08 01 11
eðja frá málningu eða lakki sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni
eðja frá málningu eða lakki önnur en tilgreind er í 08 01 13
vatnskennd eðja frá málningu og -lökkum sem inniheldur lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
vatnskennd eðja frá málningu og -lökkum önnur en tilgreind er í 08 01 15
úrgangur sem verður til þegar málning eða lakk er fjarlægt og inniheldur lífræna leysa eða önnur
hættuleg efni
úrgangur sem verður til þegar málning eða lakk er fjarlægt, annar en tilgreindur er í 08 01 17
vatnsgrugg sem inniheldur málningu eða lökk og inniheldur lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
vatnsgrugg sem inniheldur málningu eða lökk annað en tilgreint er í 08 01 19
úrgangsmálningar- eða lakkhreinsir
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun annarra húðunarefna (þ.m.t. keramísk efni)
húðunarduftsúrgangur
vatnseðja sem inniheldur keramísk efni
vatnsgrugg sem inniheldur keramísk efni
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun prentlita
vatnseðja sem inniheldur prentliti
vatnsgrugg sem inniheldur prentliti
prentlitaúrgangur sem inniheldur hættuleg efni
prentlitaúrgangur annar en tilgreindur er í 08 03 12
prentlitaeðja sem inniheldur hættuleg efni
prentlitaeðja önnur en tilgreind er í 08 03 14
ætilausnir
úrgangur af litardufti sem inniheldur hættuleg efni
úrgangur af litardufti annar en tilgreindur er í 08 03 17
ýrulausnir af olíu
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun lím- og þéttiefna (þ.m.t. vatnsþéttiefni)
úrgangslím og -þéttiefni sem í eru leysar lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni
úrgangslím og -þéttiefni önnur en tilgreind eru í 08 04 09
eðja með lími og þéttiefnum sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni
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* 08 04 13
08 04 14
* 08 04 15
08 04 16
* 08 04 17
08 04 99
08 05 00
* 08 05 01
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eðja með lími og þéttiefnum önnur en tilgreind er í 08 04 11
vatnseðja sem inniheldur lím og þéttiefni og lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
vatnseðja sem inniheldur lím og þéttiefni önnur en tilgreind er í 08 04 13
vatnskenndur úrgangur sem inniheldur lím og þéttiefni og lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
vatnskenndur úrgangur sem inniheldur lím og þéttiefni annar en tilgreindur er í 08 04 15
rósínolía
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti í 08 00 00
ísósýanatúrgangur

Þar af úrgangur til brennslu:
08 01 00
* 08 01 11
08 01 12
* 08 01 13
08 01 14
* 08 01 15
08 01 16
* 08 01 17
08 01 18
* 08 01 19
08 01 20
* 08 01 21
08 01 99
08 03 00
* 08 03 12
08 03 13
* 08 03 14
08 03 15
* 08 03 16
* 08 03 17
08 03 18
* 08 03 19
08 03 99
08 04 00
* 08 04 09
08 04 10
* 08 04 11
08 04 12
* 08 04 13
08 04 14
* 08 04 15
08 04 16
* 08 04 17
08 04 99
08 05 00
* 08 05 01

úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun málningar og lakks, og úrgangur sem verður til
þegar málning og lakk er fjarlægt
úrgangsmálning og -lökk sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni
úrgangsmálning og -lökk, önnur en tilgreind er í 08 01 11
eðja frá málningu eða lakki sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni
eðja frá málningu eða lakki önnur en tilgreind er í 08 01 13
vatnskennd eðja frá málningu og -lökkum sem inniheldur lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
vatnskennd eðja frá málningu og -lökkum önnur en tilgreind er í 08 01 15
úrgangur sem verður til þegar málning eða lakk er fjarlægt og inniheldur lífræna leysa eða önnur
hættuleg efni
úrgangur sem verður til þegar málning eða lakk er fjarlægt, annar en tilgreindur er í 08 01 17
vatnsgrugg sem inniheldur málningu eða lökk og inniheldur lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
vatnsgrugg sem inniheldur málningu eða lökk annað en tilgreint er í 08 01 19
úrgangsmálningar- eða lakkhreinsir
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun prentlita
prentlitaúrgangur sem inniheldur hættuleg efni
prentlitaúrgangur annar en tilgreindur er í 08 03 12
prentlitaeðja sem inniheldur hættuleg efni
prentlitaeðja önnur en tilgreind er í 08 03 14
ætilausnir
úrgangur af litardufti sem inniheldur hættuleg efni
úrgangur af litardufti annar en tilgreindur er í 08 03 17
ýrulausnir af olíu
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá framleiðslu, lögun, dreifingu og notkun lím- og þéttiefna (þ.m.t. vatnsþéttiefni)
úrgangslím og -þéttiefni sem í eru leysar lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni
úrgangslím og -þéttiefni önnur en tilgreind eru í 08 04 09
eðja með lími og þéttiefnum sem í eru lífrænir leysar eða önnur hættuleg efni
eðja með lími og þéttiefnum önnur en tilgreind er í 08 04 11
vatnseðja sem inniheldur lím og þéttiefni og lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
vatnseðja sem inniheldur lím og þéttiefni önnur en tilgreind er í 08 04 13
vatnskenndur úrgangur sem inniheldur lím og þéttiefni og lífræna leysa eða önnur hættuleg efni
vatnskenndur úrgangur sem inniheldur lím og þéttiefni annar en tilgreindur er í 08 04 15
rósínolía
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti í 08 00 00
ísósýanatúrgangur

09 00 00 Úrgangur frá ljósmyndaiðnaði
Úrgangur til móttöku:
09 01 00
* 09 01 01
* 09 01 02
* 09 01 03
* 09 01 04

úrgangur frá ljósmyndaiðnaði
vatnsblandaðir framköllunarvökvar og -hvatar
vatnsblandaðir offset-framköllunarvökvar
framköllunarvökvar blandaðir leysum
festiefnalausnir
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* 09 01 05
* 09 01 06
09 01 07
09 01 08
09 01 10
* 09 01 11
09 01 12
* 09 01 13
09 01 99
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lausnir og festiefnalausnir til bleikingar
úrgangur sem verður til við hreinsun á staðnum á úrgangi frá ljósmyndaiðnaði og inniheldur silfur
ljósmyndafilmur og pappír sem inniheldur silfur eða silfursambönd
ljósmyndafilmur og pappír án silfurs eða silfursambanda
einnota myndavélar án rafhlaðna
einnota myndavélar með rafhlöðum sem tilgreindar eru í 16 06 01, 16 06 02 eða 16 06 03
einnota myndavélar með rafhlöðum aðrar en tilgreindar eru í 09 01 11
vatnskenndur úrgangur frá endurheimt silfurs á staðnum, annað en tilgreint er í 09 01 06
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

Þar af úrgangur til brennslu:
09 01 00
* 09 01 01
* 09 01 02
* 09 01 03
* 09 01 04
* 09 01 05
* 09 01 06
09 01 07
09 01 08
09 01 10

úrgangur frá ljósmyndaiðnaði
vatnsblandaðir framköllunarvökvar og -hvatar
vatnsblandaðir offset-framköllunarvökvar
framköllunarvökvar blandaðir leysum
festiefnalausnir
lausnir og festiefnalausnir til bleikingar
úrgangur sem verður til við hreinsun á staðnum á úrgangi frá ljósmyndaiðnaði og inniheldur silfur
ljósmyndafilmur og pappír sem inniheldur silfur eða silfursambönd
ljósmyndafilmur og pappír án silfurs eða silfursambanda
einnota myndavélar án rafhlaðna

13 00 00 Olíuúrgangur og úrgangur frá fljótandi eldsneyti (nema neysluolíur og
olíur í 05 00 00, 12 00 00 og 19 00 00)
Úrgangur til móttöku:
13 01 00
* 13 01 01
* 13 01 04
* 13 01 05
* 13 01 09
* 13 01 10
* 13 01 11
* 13 01 12
* 13 01 13
13 02 00
* 13 02 04
* 13 02 05
* 13 02 06
* 13 02 07
* 13 02 08
13 03 00
* 13 03 01
* 13 03 06
* 13 03 07
* 13 03 08
* 13 03 09
* 13 03 10
13 04 00
* 13 04 01
* 13 04 02
* 13 04 03
13 05 00
* 13 05 01
* 13 05 02
* 13 05 06
* 13 05 08

úrgangsglussar
glussar sem innihalda PCB
ýrulausnir sem innihalda klór
ýrulausnir án klórs
glussar sem gerðir eru úr jarðolíum og innihalda klór
glussar sem gerðir eru úr jarðolíum og eru án klórs
glussar gerðir úr tilbúnum efnum
glussar sem brotna auðveldlega niður með lífrænum hætti
aðrir glussar
úrgangsvélar-, gír- og smurolíur
vélar-, gír- og smurolíur sem gerðar eru úr jarðolíum og innihalda klór
vélar-, gír- og smurolíur sem gerðar eru úr jarðolíum og eru án klórs
vélar-, gír- og smurolíur sem gerðar eru úr tilbúnum efnum
vélar-, gír- og smurolíur sem brotna auðveldlega niður með lífrænum hætti
aðrar vélar-, gír- og smurolíur
úrgangseinangrunar- eða úrgangsvarmaflutningsolíur
einangrunar- eða varmaflutningsolíur sem innihalda PCB
einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur sem gerðar eru úr jarðolíum og innihalda klór aðrar en
tilgreindar eru í 13 03 01
einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur sem gerðar eru úr jarðolíum og eru án klórs
einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur sem gerðar eru úr tilbúnum efnum
einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur sem brotna auðveldlega niður með lífrænum hætti
aðrar einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur
kjalsogsolíur
kjalsogsolíur frá skipaumferð á skipgengum vatnaleiðum
kjalsogsolíur frá móttökum fyrir kjalsogsolíur
kjalsogsolíur frá annarri skipaumferð
úrgangur úr olíuskiljum
fastur úrgangur úr sandföngum og olíuskiljum
eðja úr olíuskiljum
olía úr olíuskiljum
blandaður úrgangur úr sandföngum og olíuskiljum
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fljótandi eldsneytisúrgangur
brennsluolíur og dieselolía
bensín
annað eldsneyti (þ.m.t. blöndur)
olíuúrgangur ekki tilgreindur með öðrum hætti

Þar af úrgangur til brennslu:
13 01 00
* 13 01 01
13 01 04
* 13 01 05
* 13 01 09
* 13 01 10
* 13 01 11
* 13 01 12
* 13 01 13
13 02 00

úrgangsglussar
glussar sem innihalda PCB
ýrulausnir sem innihalda klór
ýrulausnir án klórs
glussar sem gerðir eru úr jarðolíum og innihalda klór
glussar sem gerðir eru úr jarðolíum og eru án klórs
glussar gerðir úr tilbúnum efnum
glussar sem brotna auðveldlega niður með lífrænum hætti
aðrir glussar
úrgangsvélar-, gír- og smurolíur

* 13 02 04
* 13 02 05
* 13 02 06
* 13 02 07

vélar-, gír- og smurolíur sem gerðar eru úr jarðolíum og innihalda klór
vélar-, gír- og smurolíur sem gerðar eru úr jarðolíum og eru án klórs
vélar-, gír- og smurolíur sem gerðar eru úr tilbúnum efnum
vélar-, gír- og smurolíur sem brotna auðveldlega niður með lífrænum hætti

* 13 02 08

aðrar vélar-, gír- og smurolíur

13 03 00
* 13 03 01
* 13 03 06
* 13 03 07
* 13 03 08
* 13 03 09
* 13 03 10
13 04 00
* 13 04 01
* 13 04 02
* 13 04 03
13 05 00

úrgangseinangrunar- eða úrgangsvarmaflutningsolíur
einangrunar- eða varmaflutningsolíur sem innihalda PCB
einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur sem gerðar eru úr jarðolíum og innihalda klór aðrar en
tilgreindar eru í 13 03 01
einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur sem gerðar eru úr jarðolíum og eru án klórs
einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur sem gerðar eru úr tilbúnum efnum
einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur sem brotna auðveldlega niður með lífrænum hætti
aðrar einangrunar- eða varmaflutningsjarðolíur
kjalsogsolíur
kjalsogsolíur frá skipaumferð á skipgengum vatnaleiðum
kjalsogsolíur frá móttökum fyrir kjalsogsolíur
kjalsogsolíur frá annarri skipaumferð
úrgangur úr olíuskiljum

* 13 05 01
* 13 05 02
* 13 05 06

fastur úrgangur úr sandföngum og olíuskiljum
eðja úr olíuskiljum
olía úr olíuskiljum

* 13 05 08

blandaður úrgangur úr sandföngum og olíuskiljum

13 07 00
* 13 07 01
* 13 07 02
* 13 07 03
13 08 00

fljótandi eldsneytisúrgangur
brennsluolíur og dieselolía
bensín
annað eldsneyti (þ.m.t. blöndur)
olíuúrgangur ekki tilgreindur með öðrum hætti

14 00 00 Úrgangs -lífrænir leysar, -kælimiðlar og -drifefni (nema 07 00 00 og 08
00 00)
Úrgangur til móttöku:
14 06 00
* 14 06 01
* 14 06 02

úrgangs -lífrænir leysar, -kælimiðlar og -froðu/úða drifefni
klórflúorkolefni HCFC, HFC
aðrir leysar og leysablöndur sem innihalda halógen
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aðrir leysar og leysablöndur
eðja eða fastur úrgangur sem í eru leysar sem innihalda halógena
eðja eða fastur úrgangur sem í eru aðrir leysar

Þar af úrgangur til brennslu:
14 06 00
* 14 06 01
* 14 06 02
* 14 06 03
* 14 06 04
* 14 06 05

úrgangs -lífrænir leysar, -kælimiðlar og -froðu/úða drifefni
klórflúorkolefni HCFC, HFC
aðrir leysar og leysablöndur sem innihalda halógen
aðrir leysar og leysablöndur
eðja eða fastur úrgangur sem í eru leysar sem innihalda halógena
eðja eða fastur úrgangur sem í eru aðrir leysar

15 00 00 Umbúðaúrgangur; íseyg efni, þurrkur, síunarefni og hlífðarfatnaður
sem eru ekki tilgreind með öðrum hætti
Úrgangur til móttöku:
15 01 00
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 04
15 01 05
15 01 06
15 01 07
15 01 09
* 15 01 10
* 15 01 11
15 02 00
* 15 02 02
15 02 03

umbúðir (þ.m.t. flokkaður úrgangur frá sveitarfélögum)
pappírs- og pappaumbúðir
plastumbúðir
viðarumbúðir
málmumbúðir
samsettar umbúðir
blandaðar umbúðir
glerumbúðir
textílumbúðir
umbúðir sem innihalda leifar hættulegra efna eða eru mengaðar af þeim
málmumbúðir sem innihalda hættulegt fast gegndreipt efni (t.d. asbest), þ.m.t. tóm þrýstihylki
íseyg efni, þurrkur, síunarefni og hlífðarfatnaður
íseyg efni, síunarefni (þ.m.t. olíusíur sem ekki eru tilgreindar með öðrum hætti), þurrkur, og
hlífðarfatnaður sem eru menguð með hættulegum efnum
íseyg efni, síunarefni, þurrkur, og hlífðarfatnaður annar en tilgreindur er í 15 02 02

Þar af úrgangur til brennslu:
15 01 00
15 01 01
15 01 02
15 01 03
15 01 05
15 01 06
15 01 09
* 15 01 10
15 02 00
* 15 02 02
15 02 03

umbúðir (þ.m.t. flokkaður úrgangur frá sveitarfélögum)
pappírs- og pappaumbúðir
plastumbúðir
viðarumbúðir
samsettar umbúðir
blandaðar umbúðir
textílumbúðir
umbúðir sem innihalda leifar hættulegra efna eða eru mengaðar af þeim
íseyg efni, þurrkur, síunarefni og hlífðarfatnaður
íseyg efni, síunarefni (þ.m.t. olíusíur sem ekki eru tilgreindar með öðrum hætti), þurrkur, og
hlífðarfatnaður sem eru menguð með hættulegum efnum
íseyg efni, síunarefni, þurrkur, og hlífðarfatnaður annar en tilgreindur er í 15 02 02

16 00 00 Úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti í skránni
Úrgangur til móttöku:
16 01 00
16 01 03
* 16 01 04
16 01 06
* 16 01 07
* 16 01 08

úr sér gengin ökutæki af ýmsum toga (þ.m.t. vélar sem notaðar eru utan vega) og úrgangur frá
niðurrifi úr sér genginna ökutækja og viðhaldi ökutækja (nema 13 00 00, 14 00 00, 16 06 00, 16 08 00)
hjólbarðar
ökutæki
ökutæki, sem innihalda hvorki vökva eða aðra hættulega íhluti
olíusíur
íhlutir sem innihalda kvikasilfur
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* 16 01 09
* 16 01 10
* 16 01 11
16 01 12
* 16 01 13
* 16 01 14
16 01 15
16 01 16
16 01 17
16 01 18
16 01 19
16 01 20
* 16 01 21
16 01 22
16 01 99
16 02 00
* 16 02 09
* 16 02 10
* 16 02 11
* 16 02 12
* 16 02 13
16 02 14
* 16 02 15
16 02 16
16 03 00
* 16 03 03
16 03 04
* 16 03 05
16 03 06
16 05 00
* 16 05 04
16 05 05
* 16 05 06
* 16 05 07
* 16 05 08
16 05 09
16 06 00
* 16 06 01
* 16 06 02
* 16 06 03
16 06 04
16 06 05
* 16 06 06
16 07 00
* 16 07 08
* 16 07 09
16 07 99
16 08 00
16 08 04
* 16 08 05
* 16 08 06
* 16 08 07
16 09 00
* 16 09 01
* 16 09 02
* 16 09 03
* 16 09 04
16 10 00

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf.

íhlutir sem innihalda PCB
sprengifimir íhlutir (t.d. loftpúðar)
bremsuklossar sem innihalda asbest
bremsuklossar aðrir en tilgreindir eru í 16 01 11
bremsuvökvar
frostlögur sem inniheldur hættuleg efni
frostlögur annar en tilgreindur er í 16 01 14
tankar fyrir gas í vökvaformi
járn og stál
málmar aðrir en járn og stál
plast
gler
hættulegir íhlutir aðrir en tilgreindir eru í 16 01 07 – 16 01 11 og 16 01 13 og 16 01 14
íhlutir sem ekki eru tilgreindir með öðrum hætti
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá rafmagns- og rafeindabúnaði
spennubreytar og þéttar sem innihalda PCB
aflagður búnaður sem inniheldur eða er mengaður af PCB, annar en tilgreindur er í 16 02 09
aflagður búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni, HCFC og HFC
aflagður búnaður sem inniheldur laus asbestefni
aflagður búnaður sem inniheldur hættulega íhluti aðra en tilgreindir eru í 16 02 09 – 16 02 12
aflagður búnaður annar en tilgreindur er í 16 02 09 – 16 02 13
hættulegir íhlutir úr aflögðum búnaði
íhlutir úr aflögðum búnaði aðrir en 16 02 15
framleiðslulotur og ónýtt framleiðsla sem ekki uppfylla kröfur
ólífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
ólífrænn úrgangur annar en tilgreindur er í 16 03 03
lífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
lífrænn úrgangur annar en tilgreindur er í 16 03 05
gaskennd efni í þrýstihylkjum og aflögð efni
gaskennd efni í þrýstihylkjum (þar með talin halón) sem innihalda hættuleg efni
gaskennd efni í þrýstihylkjum önnur en tilgreind eru í 16 05 04
efni til nota á rannsóknarstofu sem eru eða innihalda hættuleg efni, þ.m.t. blöndur af efnum
aflögð ólífræn efni sem eru eða innihalda hættuleg efni
aflögð lífræn efni sem eru eða innihalda hættuleg efni
aflögð efni önnur en tilgreind eru í 16 05 06, 16 05 07 eða 16 05 08
rafhlöður og rafgeymar
blýrafhlöður
Ni-Cd-rafhlöður
rafhlöður sem innihalda kvikasilfur
alkalírafhlöður (nema 16 06 03)
aðrar rafhlöður og rafgeymar
raflausnir úr rafhlöðum og rafgeymum
úrgangur frá hreinsun á tunnum, flutninga- og geymslutönkum (fyrir utan 05 00 00 og 13 00 00)
úrgangur sem inniheldur olíu
úrgangur sem inniheldur önnur hættuleg efni
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
notaðir hvatar
notaðir fljótandi hvatar frá hvataðri sundrun (nema 16 08 07)
notaðir hvatar sem innihalda fosfórsýru
notaðir vökvar sem notaðir hafa verið sem hvatar
notaðir hvatar sem mengaðir eru af hættulegum efnum
oxandi efni
permanganöt, t.d. kalíumpermanganat
krómöt, t.d. kalíumkrómat, kalíum- eða natríumdíkrómat
peroxíð, t.d. vetnisperoxíð
oxandi efni sem ekki eru tilgreind með öðrum hætti
fljótandi vatnskenndur úrgangur sem á að meðhöndla annars staðar
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* 16 10 01
16 10 02
* 16 10 03
16 10 04

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf.

fljótandi vatnskenndur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
fljótandi vatnskenndur úrgangur annar en tilgreindur er í 16 10 01
vatnskennt þykkni sem inniheldur hættuleg efni
vatnskennt þykkni annað en tilgreint er í 16 10 03

Þar af úrgangur til brennslu:
16 01 00
16 01 03
* 16 01 07
* 16 01 09
* 16 01 13
* 16 01 14
16 01 15
16 01 19
16 01 99
16 02 00
* 16 02 09
* 16 02 10
16 03 00
* 16 03 05
16 03 06
16 05 00
* 16 05 06
* 16 05 07
* 16 05 08
16 05 09
16 07 00
* 16 07 08
* 16 07 09
16 07 99

úr sér gengin ökutæki af ýmsum toga (þ.m.t. vélar sem notaðar eru utan vega) og úrgangur frá
niðurrifi úr sér genginna ökutækja og viðhaldi ökutækja (nema 13 00 00, 14 00 00, 16 06 00, 16 08 00)
hjólbarðar
olíusíur
íhlutir sem innihalda PCB
bremsuvökvar
frostlögur sem inniheldur hættuleg efni
frostlögur annar en tilgreindur er í 16 01 14
plast
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá rafmagns- og rafeindabúnaði
spennubreytar og þéttar sem innihalda PCB
aflagður búnaður sem inniheldur eða er mengaður af PCB, annar en tilgreindur er í 16 02 09
framleiðslulotur og ónýtt framleiðsla sem ekki uppfylla kröfur
lífrænn úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
lífrænn úrgangur annar en tilgreindur er í 16 03 05
aflögð efni
efni til nota á rannsóknarstofu sem eru eða innihalda hættuleg efni, þ.m.t. blöndur af efnum
aflögð ólífræn efni sem eru eða innihalda hættuleg efni
aflögð lífræn efni sem eru eða innihalda hættuleg efni
aflögð efni önnur en tilgreind eru í 16 05 06, 16 05 07 eða 16 05 08
úrgangur frá hreinsun á tunnum, flutninga- og geymslutönkum (fyrir utan 05 00 00 og 13 00 00)
úrgangur sem inniheldur olíu
úrgangur sem inniheldur önnur hættuleg efni
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti

17 00 00 Úrgangur frá byggingar- og niðurrifsstarfsemi (að meðtöldum
uppgröfnum jarðvegi frá menguðum stöðum)
Úrgangur til móttöku:
17 01 00
17 01 01
17 01 02
17 01 03
* 17 01 06
17 01 07
17 02 00

steinsteypa, múrsteinar, flísar og keramík
steinsteypa
múrsteinar
flísar og keramík
blandaður eða flokkaður úrgangur sem getur verið steinsteypa, múrsteinar, flísar og keramík, sem
inniheldur hættuleg efni
blanda af steinsteypu, múrsteinum, flísum eða keramík annað en tilgreint er í 17 01 06
viður, gler og plast

17 02 01 viður
17 02 02 gler
17 02 03 plast
* 17 02 04 gler, plast eða viður sem inniheldur eða er mengað af hættulegum efnum
17 03 00
* 17 03 01
17 03 02
* 17 03 03
17 04 00
17 04 01

jarðbiksblöndur, kolatjara og tjargaðar vörur
jarðbiksblöndur sem innihalda kolatjöru
jarðbiksblöndur aðrar en tilgreindar eru í 17 03 01
kolatjara og tjargaðar vörur
málmar (þar með talin málmblendi þeirra)
kopar, brons, messing
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17 04 02
17 04 03
17 04 04
17 04 05
17 04 06
17 04 07
17 05 00
* 17 05 03
17 06 00
* 17 06 01
* 17 06 03
17 06 04
* 17 06 05
17 08 00
* 17 08 01
17 08 02
17 09 00
* 17 09 01
* 17 09 02
* 17 09 03
17 09 04
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ál
blý
sink
járn og stál
tin
blandaðir málmar
jarðvegur (þ.m.t. uppgrafinn jarðvegur frá menguðum stöðum), steinar og dýpkunarefni
jarðvegur og steinar sem innihalda hættuleg efni
einangrunarefni og byggingarefni sem inniheldur asbest
einangrunarefni sem innihalda asbest
önnur einangrunarefni sem eru úr eða innihalda hættuleg efni
einangrunarefni önnur en tilgreind eru í 17 06 01 eða 17 06 03
byggingarefni sem innihalda asbest
byggingarefni úr gipsi
byggingarefni úr gipsi og mengað hættulegum efnum
byggingarefni úr gipsi önnur en tilgreind eru í 17 08 01
annar byggingar- og niðurrifsúrgangur
byggingar- og niðurrifsúrgangur sem inniheldur kvikasilfur
byggingar- og niðurrifsúrgangur sem inniheldur PCB, t.d. þéttiefni, gólfefni gerð úr resínum,
einangrunargler og þéttar
annar byggingar- og niðurrifsúrgangur (þ.m.t. blandaður úrgangur) sem inniheldur hættuleg efni
blandaður byggingar- og niðurrifsúrgangur annar en tilgreindur er í 17 09 01, 17 09 02 eða 17 09 03

Þar af úrgangur til brennslu:
17 02 00
17 02 01
17 02 03
* 17 02 04
17 03 00
* 17 03 01
17 03 02
* 17 03 03
17 05 00
* 17 05 03
17 06 00
* 17 06 03
17 06 04
17 08 00
* 17 08 01
17 08 02
17 09 00
* 17 09 02

viður, gler og plast
viður
plast
gler, plast eða viður sem inniheldur eða er mengað af hættulegum efnum
jarðbiksblöndur, kolatjara og tjargaðar vörur
jarðbiksblöndur sem innihalda kolatjöru
jarðbiksblöndur aðrar en tilgreindar eru í 17 03 01
kolatjara og tjargaðar vörur
jarðvegur (þ.m.t. uppgrafinn jarðvegur frá menguðum stöðum), steinar og dýpkunarefni
jarðvegur og steinar sem innihalda hættuleg efni
einangrunarefni og byggingarefni sem inniheldur asbest
önnur einangrunarefni sem eru úr eða innihalda hættuleg efni
einangrunarefni önnur en tilgreind eru í 17 06 01 eða 17 06 03
byggingarefni úr gipsi
byggingarefni úr gipsi og mengað hættulegum efnum
byggingarefni úr gipsi önnur en tilgreind eru í 17 08 01
annar byggingar- og niðurrifsúrgangur
byggingar- og niðurrifsúrgangur sem inniheldur PCB, t.d. þéttiefni, gólfefni gerð úr resínum,
einangrunargler og þéttar

18 00 00 Úrgangur frá heilsuvernd manna og dýra og viðkomandi rannsóknum
(undanskilinn er úrgangur frá eldhúsum og veitingahúsum sem ekki beinlínis
tengist heilsuvernd)
Úrgangur til móttöku:
18 01 00

úrgangur frá fæðingarumönnun, greiningu, meðhöndlun eða fyrirbyggjandi aðgerðum í tengslum við
sjúkdóma í mönnum
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18 01 01
18 01 02
* 18 01 03
18 01 04
* 18 01 06
18 01 07
* 18 01 08
18 01 09
18 02 00
* 18 02 02
18 02 03
* 18 02 05
18 02 06
* 18 02 07
18 02 08
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beitt og oddhvöss áhöld (nema 18 01 03)
líkamshlutar og líffæri, þar með taldir blóðpokar og blóðhlutar (nema 18 01 03)
úrgangur ef söfnun hans og losun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna
úrgangur ef söfnun hans og losun fellur ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna (t.d. umbúðir,
notað gifs, lín, einota fatnaður, bleiur)
efni sem eru eða innihalda hættuleg efni
efni önnur en tilgreind eru í 18 01 06
frumudrepandi og frumuhemjandi lyf
önnur lyf en tilgreind eru í 18 01 08
úrgangur frá greiningu, meðhöndlun eða fyrirbyggjandi aðgerðum í tengslum við sjúkdóma í dýrum
úrgangur ef söfnun hans og losun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna
úrgangur ef söfnun hans og losun fellur ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna
efni sem eru eða innihalda hættuleg efni
efni önnur en tilgreind eru í 18 02 05
frumudrepandi og frumuhemjandi lyf
önnur lyf en tilgreind eru í 18 02 07

Þar af úrgangur til brennslu:
18 01 00
18 01 01
18 01 02
* 18 01 03
18 01 04
* 18 01 06
18 01 07
* 18 01 08
18 01 09
18 02 00
* 18 02 02
18 02 03
* 18 02 05
18 02 06
* 18 02 07
18 02 08

úrgangur frá fæðingarumönnun, greiningu, meðhöndlun eða fyrirbyggjandi aðgerðum í tengslum við
sjúkdóma í mönnum
beitt og oddhvöss áhöld (nema 18 01 03)
líkamshlutar og líffæri, þar með taldir blóðpokar og blóðhlutar (nema 18 01 03)
úrgangur ef söfnun hans og losun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna
úrgangur ef söfnun hans og losun fellur ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna (t.d. umbúðir,
notað gifs, lín, einota fatnaður, bleiur)
efni sem eru eða innihalda hættuleg efni
efni önnur en tilgreind eru í 18 01 06
frumudrepandi og frumuhemjandi lyf
önnur lyf en tilgreind eru í 18 01 08
úrgangur frá greiningu, meðhöndlun eða fyrirbyggjandi aðgerðum í tengslum við sjúkdóma í dýrum
úrgangur ef söfnun hans og losun fellur undir sérkröfur með tilliti til smitvarna
úrgangur ef söfnun hans og losun fellur ekki undir sérkröfur með tilliti til smitvarna
efni sem eru eða innihalda hættuleg efni
efni önnur en tilgreind eru í 18 02 05
frumudrepandi og frumuhemjandi lyf
önnur lyf en tilgreind eru í 18 02 07

19 00 00 Úrgangur frá sorpmeðhöndlunarstöðvum, skólphreinsistöðvum og
vinnslu neysluvatns og vatns til iðnaðarnota
Úrgangur til móttöku:
19 01 00
19 01 02
* 19 01 05
* 19 01 06
* 19 01 07
* 19 01 10
* 19 01 11
19 01 12
* 19 01 13
19 01 14
* 19 01 15
19 01 16
19 02 00
19 02 03
* 19 02 04
* 19 02 05
19 02 06

úrgangur frá brennslu eða hitasundrun úrgangs
járnefni sem eru fjarlægð úr botnösku
síukaka frá útblásturshreinsun
fljótandi, vatnskenndur úrgangur frá útblásturshreinsun og annar fljótandi, vatnskenndur úrgangur
úrgangur í föstu formi frá útblásturshreinsun
notuð, virk kol frá útblásturshreinsun
botnaska eða -gjall sem inniheldur hættuleg efni
botnaska eða -gjall önnur en tilgreind er í 19 01 11
svifaska sem inniheldur hættuleg efni
svifaska önnur en tilgreind er í 19 01 13
ketilryk sem inniheldur hættuleg efni
ketilryk annað en tilgreint er í 19 01 15
úrgangur frá eðlisfræðilegri eða efnafræðilegri meðhöndlun á úrgangi (t.d. afkrómun, eyðing á
sýaníði, eða hlutleysing)
forblandaður úrgangur sem inniheldur ekki hættulegan úrgang
forblandaður úrgangur sem inniheldur a.m.k. eina gerð hættulegs úrgangs
eðja sem verður til við eðlis- eða efnafræðilega meðhöndlun og inniheldur hættuleg efni
eðja sem verður til við eðlis- eða efnafræðilega meðhöndlun önnur en tilgreind er í 10 02 05
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* 19 02 07
* 19 02 08
* 19 02 09
19 02 10
* 19 02 11
19 02 99
19 03 00
* 19 03 04
19 03 05
* 19 03 06
19 03 07
19 08 00
19 08 09
* 19 08 10
19 08 99
19 10 00
19 10 01
19 10 02
19 11 00
* 19 11 01
* 19 11 02
* 19 11 03
* 19 11 04
* 19 11 07
19 11 99
19 12 00
19 12 01
19 12 02
19 12 03
19 12 04
19 12 05
* 19 12 06
19 12 07
19 12 08
19 12 09
19 12 10
* 19 12 11
19 12 12
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olía og þykkni frá skiljum
fljótandi eldfimur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
fastur eldfimur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
eldfimur úrgangur annar en tilgreindur er í 19 02 08 og 19 02 09
annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
úrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur sem gerður hefur verið stöðugur eða breytt í fast efni
úrgangur merktur sem hættulegur, sem gerður hefur verið stöðugur að hluta
úrgangur sem gerður hefur verið stöðugur annar en tilgreindur er í 19 03 04
úrgangur merktur sem hættulegur sem breytt hefur verið í fast efni
úrgangur sem breytt hefur verið í fast efni annar en tilgreindur er í 19 03 06
úrgangur frá skólphreinsistöðvum sem eru ekki tilgreindar með öðrum hætti
fita og olíublanda sem verður til við aðskilnað olíu og vatns og inniheldur einungis matarolíur og fitur
fita og olíublanda sem verður til við aðskilnað olíu og vatns önnur en tilgreind eru í 19 08 09
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá tætingu úrgangs sem inniheldur málma
járn- og stálúrgangur
úrgangur sem inniheldur aðra málma en járn og stál
úrgangur frá endurmyndun olíu
notaður síuleir
súr tjara
vatnskenndur fljótandi úrgangur
úrgangur frá hreinsun eldsneytis með lút
úrgangur frá útblásturshreinsun
úrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá vélrænni meðferð úrgangs (t.d. flokkun, mölun, þjöppun, kúlugerð) sem ekki er
tilgreindur með öðrum hætti
pappír og pappi
járn og stál
málmar aðrir en járn og stál
plast og gúmmí
gler
viður sem inniheldur hættuleg efni
viður annar en tilgreindur er í 19 12 06
textíl
steinefni (t.d. sandur, steinar)
eldfimur úrgangur (eldsneyti unnið úr úrgangi)
annar úrgangur (þ. á m. blanda af efnum) frá vélrænni meðferð úrgangs sem inniheldur hættuleg efni
annar úrgangur (þ. á m. blanda af efnum) frá vélrænni meðferð úrgangs annar en tilgreindur er í 19
12 11

Þar af úrgangur til brennslu:
19 02 00
19 02 03
* 19 02 04
* 19 02 05
19 02 06
* 19 02 07
* 19 02 08
* 19 02 09
19 02 10
* 19 02 11
19 02 99
19 08 00
19 08 01
19 08 09

úrgangur frá eðlisfræðilegri eða efnafræðilegri meðhöndlun á úrgangi (t.d. afkrómun, eyðing á
sýaníði, eða hlutleysing)
forblandaður úrgangur sem inniheldur ekki hættulegan úrgang
forblandaður úrgangur sem inniheldur a.m.k. eina gerð hættulegs úrgangs
eðja sem verður til við eðlis- eða efnafræðilega meðhöndlun og inniheldur hættuleg efni
eðja sem verður til við eðlis- eða efnafræðilega meðhöndlun önnur en tilgreind er í 10 02 05
olía og þykkni frá skiljum
fljótandi eldfimur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
fastur eldfimur úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
eldfimur úrgangur annar en tilgreindur er í 19 02 08 og 19 02 09
annar úrgangur sem inniheldur hættuleg efni
úrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá skólphreinsistöðvum sem eru ekki tilgreindar með öðrum hætti
ristarúrgangur
fita og olíublanda sem verður til við aðskilnað olíu og vatns og inniheldur einungis matarolíur og fitur
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* 19 08 10
19 08 99
19 11 00
* 19 11 01
* 19 11 02
* 19 11 03
* 19 11 04
* 19 11 07
19 11 99
19 12 00
19 12 01
19 12 04
* 19 12 06
19 12 07
19 12 08
19 12 10
* 19 12 11
19 12 12

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf.

fita og olíublanda sem verður til við aðskilnað olíu og vatns önnur en tilgreind eru í 19 08 09
úrgangur sem er ekki tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá endurmyndun olíu
notaður síuleir
súr tjara
vatnskenndur fljótandi úrgangur
úrgangur frá hreinsun eldsneytis með lút
úrgangur frá útblásturshreinsun
úrgangur sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti
úrgangur frá vélrænni meðferð úrgangs (t.d. flokkun, mölun, þjöppun, kúlugerð) sem ekki er
tilgreindur með öðrum hætti
pappír og pappi
plast og gúmmí
viður sem inniheldur hættuleg efni
viður annar en tilgreindur er í 19 12 06
textíl
eldfimur úrgangur (eldsneyti unnið úr úrgangi)
annar úrgangur (þ. á m. blanda af efnum) frá vélrænni meðferð úrgangs sem inniheldur hættuleg efni
annar úrgangur (þ. á m. blanda af efnum) frá vélrænni meðferð úrgangs annar en tilgreindur er í 19
12 11

20 00 00 Úrgangur frá sveitarfélögum (heimilisúrgangur og svipaður úrgangur
frá verslunarstöðum, úr iðnaði og frá stofnunum) að meðtöldum
flokkuðum úrgangi
Úrgangur til móttöku:
20 01 00
20 01 01
20 01 02
20 01 08
20 01 10
20 01 11
* 20 01 13
* 20 01 14
* 20 01 15
* 20 01 17
* 20 01 19
* 20 01 21
* 20 01 23
20 01 25
* 20 01 26
* 20 01 27
20 01 28
* 20 01 29
20 01 30
* 20 01 31
20 01 32
* 20 01 33
20 01 34
* 20 01 35
20 01 36
* 20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 40
20 01 41
20 01 99
20 02 00
20 02 01

flokkaður úrgangur (nema 15 01 00)
pappír og pappi
gler
úrgangur sem verður til í eldhúsum og mötuneytum og getur brotnað niður með lífrænum hætti
fatnaður
textílefni
leysar
sýrur
basisk efni
efni tengd ljósmyndun
varnarefni
flúorljósarör og annar úrgangur sem inniheldur kvikasilfur
aflagður búnaður sem inniheldur klórflúorkolefni
matarolía og -fita
olía og fita annað en tilgreint er í 20 01 25
málning, blek, lím og resín sem innihalda hættuleg efni
málning, blek, lím og resín annað en tilgreint er í 20 01 27
hreinsiefni sem innihalda hættuleg efni
hreinsiefni önnur en tilgreind eru í 20 01 29
frumudrepandi og frumuhemjandi lyf
lyf önnur en tilgreind eru í 20 01 31
rafhlöður og rafgeymar sem tilgreindir eru í 16 06 01 – 16 06 03 og óflokkaðar rafhlöður og
rafgeymar sem innihalda þessar rafhlöður
rafhlöður og rafgeymar aðrir en tilgreindir eru í 20 01 33
aflagður raf- og rafeindabúnaður annar en tilgreindur er í 20 01 21 og 20 01 23 sem inniheldur
hættulega íhluti
aflagður raf- og rafeindabúnaður annar en tilgreindur er í 20 01 21, 20 01 23 og 20 01 35
viður sem inniheldur hættuleg efni
viður annar en tilgreindur er í 20 01 37
plastefni
málmar
úrgangur frá hreinsun skorsteina
aðrir flokkar sem ekki eru tilgreindir með öðrum hætti
úrgangur úr görðum og skrúðgörðum (þar með talinn úrgangur úr kirkjugörðum)
úrgangur sem getur brotnað niður með lífrænum hætti
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20 02 02
20 02 03
20 03 00
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 07
20 03 99

Sorpeyðingarstöð Suðurnesja sf.

jarðvegur og steinar
annar úrgangur sem ekki brotnar niður með lífrænum hætti
annar úrgangur frá sveitarfélögum
blandaður úrgangur frá sveitarfélögum
úrgangur frá mörkuðum
rusl frá götuhreinsun
rúmfrekur úrgangur
úrgangur frá sveitarfélögum sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti

Þar af úrgangur til brennslu:
20 01 00
20 01 01
20 01 08
20 01 10
20 01 11
* 20 01 13
* 20 01 17
* 20 01 19
20 01 25
* 20 01 26
* 20 01 27
20 01 28
* 20 01 29
20 01 30
* 20 01 31
20 01 32
* 20 01 37
20 01 38
20 01 39
20 01 99
20 02 00
20 02 01
20 03 00
20 03 01
20 03 02
20 03 03
20 03 04
20 03 06
20 03 07
20 03 99

flokkaður úrgangur (nema 15 01 00)
pappír og pappi
úrgangur sem verður til í eldhúsum og mötuneytum og getur brotnað niður með lífrænum hætti
fatnaður
textílefni
leysar
efni tengd ljósmyndun
varnarefni
matarolía og -fita
olía og fita annað en tilgreint er í 20 01 25
málning, blek, lím og resín sem innihalda hættuleg efni
málning, blek, lím og resín annað en tilgreint er í 20 01 27
hreinsiefni sem innihalda hættuleg efni
hreinsiefni önnur en tilgreind eru í 20 01 29
frumudrepandi og frumuhemjandi lyf
lyf önnur en tilgreind eru í 20 01 31
viður sem inniheldur hættuleg efni
viður annar en tilgreindur er í 20 01 37
plastefni
aðrir flokkar sem ekki eru tilgreindir með öðrum hætti
úrgangur úr görðum og skrúðgörðum (þar með talinn úrgangur úr kirkjugörðum)
úrgangur sem getur brotnað niður með lífrænum hætti
annar úrgangur frá sveitarfélögum
blandaður úrgangur frá sveitarfélögum
úrgangur frá mörkuðum
rusl frá götuhreinsun
eðja frá rotþróm
úrgangur frá skólphreinsun
rúmfrekur úrgangur
úrgangur frá sveitarfélögum sem ekki er tilgreindur með öðrum hætti

Reykjavík, 7. júlí 2009
Umhverfisstofnun

Kristín Linda Árnadóttir

Gunnlaug H. Einarsdóttir
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