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Avfallets identifieringskoder
Särskilda koder ska anges för olika avfall vid gränsöverskridande transporter. Här är en guide över var du hittar koderna som ska fyllas i anmälningsdokument och transportdokument.
Hela vägledningen för gränsöverskridande transporter av avfall finns på
Naturvårdsverkets webbplats www.naturvardsverket.se/inutavfall
Använd gärna e-tjänsten Nordic TFS för anmälan av export av avfall från
Sverige, www.wasteshipment.eu

Kontakt
Gemensam telefon: 010-698 12 00
Vi nås lättast: mån-tis och tor-fre: 9.00–11:30, 12.30–15.00, ons: 12.30–
15.00
Gemensam e-postadress: inutavfall@naturvardsverket.se
E-post transportdokument: Transportdokument@naturvardsverket.se
Kontaktadress:
Forskarens väg 5
831 40 Östersund
Faxnr: 010-698 14 77

BESÖK: STOCKHOLM

- V A L H A L L A V Ä G E N 195
– F O R S K A R E N S V Ä G 5, H U S U B
P O S T : 106 48 S T O C K H O L M
T E L : 010 -698 10 00
F A X : 010 -698 10 99
E-POST: REGISTRATOR@NATURVARDSVERKET.SE
INTERNET: WWW.NATURVARDSVERKET.SE
ÖSTERSUND
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Avfallets identifieringskoder
Reglerna finns i bilaga IC till EG-förordningen 1013/2006.
Ruta 11 Se baksidan av anmälningsformuläret (notification form), bilaga
1A/Annex 1A
Ruta 13 Se baksidan av anmälningsformuläret (notification form) bilaga 1A/Annex
1A
Ruta 14 Waste identification (fill in relevant codes) Här ska relevanta koder för
avfallet fyllas i. Nedan beskriver vi vilka koder det är och var du hittar dem.
i) Baselkoderna (dvs. avfallskoderna i enlighet med Baselkonventionen)
Dessa hittar du i bilaga III, IIIA, IIIB, IV eller IVA till förordningen 1013/2006.
Du hittar även bilagorna under fliken Lagstiftning på webbsidorna för vägledning.
Ange koden som står till vänster om det avfall som du vill skicka. Observera att för
bilaga IVA finns i nuläget inga avfallsslag införda.
ii) OECD-koder (det vill säga avfallskoderna i enlighet med OECD-avtalet)
I och med uppdatering av förordning 1013/2006 så har de flesta OECD-koderna
ersatts av Baselkoder, med några undantag. Står följande koder framför ditt avfall
ska du istället byta ut Baselkoden mot OECD-koder:
B1100 ersätts av OECD-koden GB 040 om ditt avfall är slagg från bearbetning av
koppar
B1110 ersätts av OECD-koden GC010 eller GC020
B2050 ersätts av OECD-koden GG040
A1180 och A2060 ersätts av koderna GC010 eller GC020 eller GC040
I normalfallet lämnar du inte den här upplysningen utan enbart Baselkoden.
Om ditt avfall inte har någon Baselkod eller OECD-kod skriver du istället: ”not
listed”.
iii) EWC-kod (det vill säga en kod från EU:s gemensamma klassificeringssystem för avfall)
Du hittar de 6-siffriga koderna i bilaga V, del 2 till förordningen. Om koden följs
av en asterisk (* en liten stjärna) betyder det att avfallet klassas som farligt avfall.
iv) Nationell kod i avsändarlandet
I Sverige har vi inte några egna avfallskoder utan använder oss enbart av de europeiska och internationella koderna. Skriv alltså inget i den här rutan.
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v) Nationell kod i mottagarlandet
Om du inte känner till att mottagarlandet har en speciell kod för avfallet så behöver
du inte fylla i den här upplysningen. Skulle mottagarlandet ha en speciell kod är det
enkelt för den mottagande myndigheten att fylla i den.
vi) Extra krav från de behöriga myndigheterna
Ibland kan avfallet behöva preciseras ytterligare. Då talar de behöriga myndigheterna om vad som ska stå under den här rubriken. Normalt sett behöver du inte fylla
i den här upplysningen.
vii) Y-kod (det vill säga en bredare avfallskategori än Baselkoderna)
Du behöver ange en Y-kod om avfallet betraktas som farligt avfall i enlighet med
bilaga 1 och 2 i Baselkonventionen.
Vi har gjort ett utdrag med koder nedan, hela Baselkonventionen (på engelska)
hittar du på
http://www.basel.int/Portals/4/Basel%20Convention/docs/text/BaselConventionTe
xt-e.pdf

Från bilaga I (Annex I) i Baselkonventionen:
Categories of wastes to be controlled
Waste Streams
Y1

Clinical wastes from medical care in hospitals, medical centers and clinics

Y2

Wastes from the production and preparation of pharmaceutical products

Y3

Waste pharmaceuticals, drugs and medicines

Y4

Wastes from the production, formulation and use of biocides and phytopharmaceuticals

Y5

Wastes from the manufacture, formulation and use of wood preserving
chemicals

Y6

Wastes from the production, formulation and use of organic solvents

Y7

Wastes from heat treatment and tempering operations containing cyanides

Y8

Waste mineral oils unfit for their originally intended use

Y9

Waste oils/water, hydrocarbons/water mixtures, emulsions
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Y10

Waste substances and articles containing or contaminated with polychlorinated biphenyls (PCBs) and/or polychlorinated terphenyls (PCTs) and/or
polybrominated biphenyls (PBBs)

Y11

Waste tarry residues arising from refining, distillation and any pyrolytic
treatment

Y12

Wastes from production, formulation and use of inks, dyes, pigments,
paints, lacquers, varnish

Y13

Wastes from production, formulation and use of resins, latex, plasticizers,
glues/adhesives

Y14

Waste chemical substances arising from research and development or teaching activities which are not identified and/or are new and whose effects on
man and/or the environment are not known

Y15

Wastes of an explosive nature not subject to other legislation

Y16

Wastes from production, formulation and use of photographic chemicals
and processing materials

Y17

Wastes resulting from surface treatment of metals and plastics

Y18

Residues arising from industrial waste disposal operations

Wastes having as constituents:
Y19

Metal carbonyls

Y20

Beryllium; beryllium compounds

Y21

Hexavalent chromium compounds

Y22

Copper compounds

Y23

Zinc compounds

Y24

Arsenic; arsenic compounds

Y25

Selenium; selenium compounds
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Y26

Cadmium; cadmium compounds

Y27

Antimony; antimony compounds

Y28

Tellurium; tellurium compounds

Y29

Mercury; mercury compounds

Y30

Thallium; thallium compounds

Y31

Lead; lead compounds

Y32

Inorganic fluorine compounds excluding calcium fluoride

Y33

Inorganic cyanides

Y34

Acidic solutions or acids in solid form

Y35

Basic solutions or bases in solid form

Y36

Asbestos (dust and fibres)

Y37

Organic phosphorus compounds

Y38

Organic cyanides

Y39

Phenols; phenol compounds including chlorophenols

Y40

Ethers

Y41

Halogenated organic solvents

Y42

Organic solvents excluding halogenated solvents

Y43

Any congenor of polychlorinated dibenzo-furan

Y44

Any congenor of polychlorinated dibenzo-p-dioxin

Y45

Organohalogen compounds other than substances referred to in this Annex
(e.g. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
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Från bilaga II (Annex II) i Baselkonventionen
ANNEX II:
Categories of wastes requiring special consideration
Y46

Wastes collected from households

Y47

Residues arising from the incineration of household wastes

viii) H-koder (det vill säga FN:s kod för den farliga egenskap som avfallet har
i enlighet med Baselkonventionen)
Om du vill transportera farligt avfall som till exempel är explosivt eller ekotoxiskt
måste du ange en H-kod. Den finns på baksidan av anmälningsformuläret. Såväl Hkoder, som UN-klass, UN-nummer och UN-transportnamn måste anges för att du
ska följa de internationella krav som ställs på transporter av farligt gods, i det här
fallet avfall.
ix) UN-klass (det vill säga FN:s kod för den farliga egenskap som avfallet har
när det transporteras som farligt gods)
Även denna klass hittar du på baksidan av anmälningsformuläret.
x) UN-nummer (det vill säga FN:s nummer på en transport som innehåller
farligt gods)
Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att få reda på
vilket nummer du ska ange.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (http://www.msb.se/ )
xi) UN-transportnamn (det vill säga FN:s namn på en transport som innehåller farligt gods)
Kontakta Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att få reda på
vilket transportnamn du ska ange.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (http://www.msb.se/)
xii) Tullkod (det vill säga Tullverkets kod för ditt avfall)
Du tar reda på vilken tullkod ditt avfall har genom att gå in på Tullverkets webbplats och leta i deras listor över tullkoder.
Tullverket (www.tullverket.se)
Du kan även kontakta Tullverkets handläggare på telefon 0771-520 520.
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